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Областна администрация Разград

17.04.2019 | Областният управител Гюнай Хюсмен се срещна с
гимназисти от СУ“Христо Ботев“-Кубрат, които са посланици на
Европейския парламент
Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен, заместник областният управител Нурие
Црънгалова и главният секретар в Областна администрация Михаил Тодоров се срещнаха днес
с ученици от СУ“Христо Ботев“-Кубрат. Учебното заведение е единственото в Област Разград
училище посланик на Европейския парламент. В цялата страна училищата, които работят по
програмата на Бюрото на Европейския парламент в България, са 40.
20-те кубратски ученици от 8 до 11 клас с фланелки с надпис „Младши посланик на
Европейския парламент“ и техните ръководители старши посланиците на ЕП Нина Цонева и
Марина Йорданова представиха пред ръководството на Областна администрация своята
дейност.
Програмата за училища посланици на ЕП е най-мащабната платформа по рода си, която се
стреми да насърчава информираността относно Европа и европейската парламентарна
демокрация сред младите граждани в целия ЕС, като им предоставя активни знания за
Европейския съюз и по-специално за Европейския парламент. Инициативата се стреми да
разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да
ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите
биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския
съюз.
Сред целите на инициативата е учениците да станат активни граждани и затова ги срещаме с
ръководствата на активните институции в региона – обясниха старшите посланици Нина
Цонева и Марина Йорданова. Финалното събитие по програмата е флашмоб с балони с
цветовете на ЕС на 9 май – Деня на Европа, а сред предстоящите дейности е посещение на
посланика на Германия в СУ“Христо Ботев“-Кубрат.
Г-н Хюсмен и г-жа Црънгалова представиха основните ангажименти на Областна
администрация като представител на Държавата на регионално ниво. „Ние с вас сме сродни
души, работим за популяризиране на ценностите на Европейския съюз“ – коментира пред
младите хора Областният управител, припомняйки част от инициативите по
Комуникационната стратегия за ЕС, които през последните две години Областна
администрация реализира в голяма част от населените места в областта. Той обясни още на
тийнейджърите, че сред амбициите му като Областен управител е да работи за привличане на
извънбюджетни средства в различни сфери на обществения живот с цел подобряване на
благосъстоянието на жителите на Лудогорието.
Той пожела на младите хора да имат успешна реализация след завършване на образованието
си и да заемат ръководни длъжности, както в региона, така и в страната, а защо не и в самия
Европейски парламент. Да стане Областен управител изрази желание само едно от момчетата
в групата – Преслав.
Младшите посланици на Европейския парламент помолиха г-н Хюсмен да попълни картонче
са надпис „Този път ще гласувам за……“. Областният управител допълни изречението с думите
„Бъдещето на област Разград“, като уточни, че за него бъдещето са децата на Лудогорието.
Пълна галерия
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