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Областна администрация Разград

16.09.2019 | Областният управител Гюнай Хюсмен бе гост на откриването
на учебната година в три учебни заведения

Областният управител на Област Разград Гюнай Хюсмен бе гост на откриването на учебната
година в три учебни заведения, заместниците му Нурие Црънгалова и Евгени Драганов също
уважиха празничния ден в различни училища в цялата област.
Г-н Хюсмен първо поздрави първолаците и по-големите ученици в ОУ“Христо Ботев“-Исперих.
За всяко от 50-те деца, които за пръв път прекрачиха училищния праг, той бе осигурил
подарък – анцуг или яке. „Първият учебен ден е паметен за всички, в този ден навсякъде
виждаме добрина и усмивки“ – заяви Областният управител Гюнай Хюсмен. Той се обърна и
към учителите, като им пожела търпение и изрази убеденост, че ще направят необходимото, за
да бъдат децата на България, децата на Лудогорието по-добре образовани. Г-н Хюсмен
припомни и ангажираността на премиера Бойко Борисов и правителството към вдигане
стандарта на учителите и подобряване равнището на образованието, както и своя личен
ангажимент към просветното дело в Разградска област. Областният управител пожела успех и
на новия директор на училището Николай Нанев. Гост на тържеството на училището, в което
учат 266 деца, бе и заместник-кметът на Община Исперих Нехире Юмер.
В Разград г-н Хюсмен уважи поканата на директора на ПГИ“Робер Шуман“ Христина Панчева.
Той я поздрави за активната й работа и пожела успешна учебна година на 480-те ученици в
гимназията, както и на учителите, които са подготвили своите възпитаници така, че
последният завършил випуск да се представи най-добре на матурите в сравнение с всички
професионални гимназии в областта. 85 са новоприетите в осми клас ученици в ПГИ, те ще
учат в пет специалности. Г-н Хюсмен пожела на тях и на по-големите ученици да се подготвят
успешно в своите сфери на развитие, за да допринесат за развитието на икономическия живот
на Разград и България. За часовете по физкултура г-н Хюсмен подари 5 баскетболни топки на
училището. Гост на тържеството бе и заместник-кметът на Община Разград Ердинч Хасанов.
Г-н Хюсмен бе гост и на откриването на учебната година във Филиал Разград на РУ“Ангел
Кънчев“. Той поздрави абсолвентите, първокурсниците и всички студенти и преподаватели във
Филиала. „Няма богата държава без образование и затова тази сфера е приоритетна за
правителството на Бойко Борисов“ – заяви г-н Хюсмен, допълвайки, че и той самият има
ангажимент към образованието.
Пред студентите г-н Хюсмен обяви, че като Областен управител има съвместен проект с
ръководството на Русенския университет – съдействал е за извършване на саниране на
сградата на Филиала с финансиране от Държавната агенция за координация и сътрудничество
към Президента на Турция. Той припомни, че от турската организация вече са отпуснали
средства за финансиране на подмяна на дограмата в НЧ“Развитие 1869“-Разград, за
довършването на църквата „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в Разград, както и за
енергоспестяващо улично осветление в община Исперих. На директора на Филиала проф.д.н.
Станка Дамянова г-н Хюсмен връчи поздравитебен адрес, а за спортните занимания на
студентите подари 5 баскетболни топки. Гости на тържеството бяха и кметът на Разград д-р
Валентин Василев, председателят на Общински съвет-Разград Надежда Радславова, заместниккметовете Галина Георгиева и Ердинч Хасанов, както и заместник-ректора на РУ“Ангел
Кънчев“ проф. д-р Пламен Кангалов и главния секретар на РУ“Ангел Кънчев“ доц. д-р Таня
Грозева.
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В края на тържеството 47 бакалаври и 9 магистри получиха дипломите си, от тяхно име
приветствие отправи отличничката на випуска Магдалена Тодорова, след което засадиха дърво
на випуска – планински ясен.
Заместник областният управител Нурие Црънгалова бе гост на тържеството за първия учебен
ден в ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ в село Трапище, а заместник областният управител Евгени
Драганов поздрави учениците от ПГТС“Христо Смирненски“-Разград и ОУ“Васил Левски“Разград.
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