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Областна администрация Разград

03.03.2019 | Областният управител чества Трети март в Разград, Исперих
и Одрин
Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен чества Националния празник на България в
три населени места в две държави.
Първото тържество, което г-н Хюсмен уважи, бе в Исперих. То се проведе пред паметника на
основателя на държавата хан Аспарух, където бе подреден жив трибагреник от деца, облечени
в красиви народни носии. Празникът започна с тържествено издигане на националния флаг
под звуците на химна на Република България. Поздрав към исперихчани отправи секретарят
на Община Исперих Севим Адем. Събитието продължи с изпълнение на песента „Хубава си,
моя горо“ и рецитал, подготвени от ученици от ОУ„Васил Априлов“-Исперих. Програмата
завърши с поднасяне на венци и празнично хоро. Областният управители лично поднесе своя
поздравителен адрес към жителите на Община Исперих по повод Националния празник.
В Разград Областният управител, заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов и
главният секретар на Областна администрация Михаил Тодоров бяха в публиката на живата
картина „Освобождение”, организирана от Община Разград и сдружение „Жива история”Шумен. Пред пълния площад „Възраждане” реенакторите от Шумен заедно с представители на
национално дружество „Традиция”-Шумен и сдружение „Клуб Миноносец Дръзки”-Варна и
танцьори от Капански ансамбъл-Разград пресъздадоха по атрактивен начин три исторически
събития: битката край село Езерче от юли 1877 г., посрещането на освободителите в Разград и
подписването на Санстефанския мирен договор.
Начало на празничната програма даде издигането на националния трибагреник от двама от
новите почетни граждани на Разград Здравко Душков и Здравко Занев, а след интересните
възстановки кметът на Разград д-р Валентин Василев произнесе тържествено слово. Последва
отдаване на почит пред първия в България паметник, посветен на Освободителната война –
Мавзолея-костница на руските войни и български опълченци, загинали за освобождението на
Разград.
Венци и цветя бяха поднесени от: кмета на Разград д-р Валентин Василев, от Архиерейско
настоятелство-Разград, от името на еводепутата от ЕНП/ГЕРБ Асим Адемов, от народния
представител от ГЕРБ Десислава Атанасова, от името на народния представител от БСП Денчо
Бояджиев, от името на Областния управител Гюнай Хюсмен – от заместник-областните
управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, от председателя на Общински съвет-Разград
Надежда Радославова, от представители на политически сили, организации, учебни заведения,
културни институции и граждани.
Третото събитие по повод Трети март, на което г-н Хюсмен, е официалният прием на
Генералния консул на Република България в Одрин, Република Турция, Васил Вълчев тези
вечер. Припомняме, че Област Разград и Област Одрин подписаха Протокол за сътрудничество
и съвместна дейност, а г-н Вълчев оказа съдействие в подготовката на това събитие, както и на
последващите дейности по Протокола.
Пълна галерия

