
Въпреки, че бе много интензивна откъм събития и срещи с 

хора, първата година от мандата ми като Областен управител 

на Област Разград мина неусетно и както бях обещал на 

отчета на първите си 100 дни, държа да представя пред 

обществеността чрез вас, медиите, свършеното и за тези 365 

дни. Отчетът включва някои от най-важните ми приоритети 

през тази година, по които работата ще продължи, за 

ежедневните събития информирахме и вас, а чрез вас и 

жителите на Област Разград всеки ден. 

Ще започна с две инициативи, с чиято реализация съм горд и 

съм убеден, че съгражданите ни ще ги оценят. Става въпрос 

за опазване на културно-историческото наследство на 

Лудогорието. Когато встъпих в длъжност, в центъра на 

Разград имаше две сгради в много лошо състояние, за които 

от години не бе полагана грижа от добри стопани, каквито 

трябва да сме към наследеното от предците ни. Направих 

постъпки пред Министерски съвет и срещнах разбиране от 

страна на премиера Бойко Борисов и министрите за 

необходимостта от поддръжката и на двете сгради. 

Така на 7 март 2018 г. бе взето решение от Министерски 

съвет да се проведе процедура за възлагане на обществена 

поръчка за реконструкция и възстановяване на джамия 

„Макбул Ибрахим паша“ в Разград. Междувременно бе 

аварийно укрепена покривната конструкция, за да няма 

поражения от снеговалежи. Убеден съм, че волята на 

премиера Борисов ще доведе до успешна реализация на 

проекта по възстановяване на сградата, която ще 

функционира като паметник на културата. В момента текат 



съгласувателни процедури по подготовката на обявяване на 

обществената поръчка за ремонт на джамията, готово е 

техническото задание.  

Другата сграда, за чието съхранение поех инициатива, е 

бившия Гарнизонен военен клуб, по-известен на разградчани 

като ДНА. Имаме съгласие от Министерство на отбраната 

сградата да бъде предоставена на Областна администрация. 

След ремонт намерението ми е там да се премести самата 

администрация, тъй като най-добрият начин държавата да се 

погрижи за тази сграда, да я запази и защити, е като се 

настани в нея. Сред аргументите ми е и фактът, че ще се 

улесни достъпът на хора с увреждания до услугите, които 

Областна администрация предоставя.  

Друга инициатива, която смятам, че е полезна за общността и 

има добър отзвук сред хората, е подписаната с валията на 

Одрин Гюнай Йоздемир Декларация за сътрудничество и 

съвместна дейност между област Разград и област Одрин. Тя 

не остана просто един документ, а започна реален обмен на 

туристи. Вече над 300 жители на Област Разград посетиха 

Одрин с туристически цели, но имаха и срещи за обмяна на 

опит с представители на техните гилдии. След нашата 

инициатива и други колеги областни управители проявиха 

интерес към подобно сътрудничеството и мултиплицирането 

на инициативата бе обсъдено на среща на български областни 

управители с валията на Одрин в присъствието на заместник 

министъра на културата Румен Димитров преди няколко 

седмици. Ето по дати досега реализираните събития от общия 

културен календар на двете областни администрации: 



 На 12-13 март в Одрин бяха 50 възпитаници на 

Ученическата спортна школа „Руси Бухтев“-Разград; 

 На 27-28 март в Одрин бяха 50 учители – победители в 

Коледната учителска спартакиада; 

 На 14-16 април в Одрин и Истанбул бяха 50 хористи от 

Църковния хор към храма „Св. Николай Чудотворец“ и 

духовници от Русенска епархия; 

 На 21-22 април в Одрин бяха танцьори от 

Средношколската формация към НЧ“Напредък 1901“-

Разград; 

 На 5-6 май в Одрин и Чанаккале бяха 50 имами и 

ръководители на женски групи към джамии в Област 

Разград; 

 На 10 май за участие в международен фестивал в Одрин 

отпътуваха формации на Градския мажоретен състав и 

Младежкия духов оркестър към Центъра за работа с 

деца. 

Не във връзка с подписаната между мен и валията на Одрин 

декларация, но отново въз основа на добрите ми отношения с 

председателя на Федерацията на Алевиите Бекташи Йоздемир 

Йоздемир група от 100 човека – алиани от Бисерци и Черник 

и представители на държавни институции и организации, 

бяха на шестдневна екскурзия в Турция. Тези посещения 

подпомагат опознаването на двата народа, на традициите и 

съвременните тенденции,  

Направихме първи стъпки и по решаване на важен за 

жителите на областния град екологичен проблем – 

неприятните миризми в Разград. Три от големите фирми в 



града поеха ангажимент да осигурят финансиране на 

изграждане на система за мониторинг на въздуха. Това стана 

след като по моя инициатива комисия, съставена от 

представители на фирмите и държавни и местни институции, 

проучи подходящите възможности. Предстои предложението 

да бъде разгледано на сесия на Общинския съвет-Разград.  

Системата е за отчитане на наличието на сероводород, амоняк 

и фини прахови частици, резултатите ще се оповестяват в 

интернет или на табло в центъра на града, така, че всички, 

които проявяват интерес, да имат достъп до тази информация. 

При установяване на продължително замърсяване, ще бъде 

сезирана екоинспекцията в Русе, която да установи 

източника. Системата ще осигури възможност за постоянно 

наблюдение на качеството на въздуха, което пък ще е база и 

за анализ от страна на здравните власти на въздействието на 

неприятните миризми върху здравето на разградчани. 

През годината имах срещи с представители на различни 

професионални общности, на които те представяха 

проблемите си и работехме заедно за решаването им, срещах 

се с: пчеларите, банкерите, служителите в горския сектор, 

ръководителите на държавни институции, работещите в 

здравния сектор и други. Чрез моето съдействие относно 

организиране на срещи по населени места на представители 

на консорциума „Пашабахче” 55 безработни от Лудогорието  

си намериха работа. Организирах среща между бизнеса и 

ръководството на Русенския университет, вследствие на която 

бе разкрита така необходимата за предприемачите инженерна 

специалност в разградския Филиал на университета.  



През годината Областна администрация съдейства за 

подготовката на документация за кандидатстване за 

финансиране от дирекция „Вероизповедания” на няколко 

религиозни храма – църквите в Мортагоново и Киченица, 

джамиите в Малко Йонково, Лудогорци, Владимировци и 

Трапище. 

През юли миналата година Областна администрация-Разград 

предостави безвъзмездно на ОДМВР-Разград материали и 

консумативи на стойност 980 лева. Става въпрос за копирна 

хартия, тонери и други консумативи, необходими за работата 

на служителите на реда. Жест към полицаите направих и по 

време на най-студените зимни дни, когато изпратих термоси с 

чай на дежурните екипи на КПП-тата на изходите на 

областния град.  

От началото на мандата ми съм поел ангажимент към 

подобряване на образователната сфера в региона – по-точно 

към повишаване на резултатите на учениците от Лудогорието 

на вътрешните оценявания и матури. Организирах срещи с 

училищните ръководства, на които обсъдихме причините за 

лошите резултати. През годината стартира мащабен проект за 

1 300 000 лева за ремонт на ПГСС”Хан Аспарух”-Исперих 

предстоят подобни в Националната Професионална 

Техническа Гимназия ”Шандор Петьофи” в Разград и в 

Професионалната икономическа гимназия „Робер Шуман”. 

Намери се решение и за нова сграда за Природо-

математическата гимназия „Акад. Никола Обрешков”-

Разград, за нея направих дарение от 40 стола, подобни 

дарения направих и за училищата в Китанчево, Вазово и 



Лудогорци. На 7 училища Областна администрация 

предостави компютри. Старая се да осигуря и стимули за 

изявените ученици. Подарих закупени с лични средства 

таблети на Ебру Абдулгафурова от Лозница, която показа 

най-висок резултат на изпитите слез 7 клас; на Ферида Халил 

от Исперих, която нарисува най-хубава рисунка в конкурса 

„Великден в моите очи”, както и на Йоана Кънева от Разград, 

която се класира на седмо място на олимпиадата по български 

език. На двамата отличници на випуск 2017 Атанас Груев и 

Антония Косева предоставих по 100 лева лични средства. 

Дарение направих и за 13 зрелостници, които нямат 

възможност да отидат на абитуриентския си бал, подарих им 

костюми и пари за ризи. 

Запазих традицията за провеждане на конкурса за детски 

русенки „Великден в моите очи”. В него си включиха близо 

500 деца от областта, завишихме наградния фонд и мисля, че 

децата останаха доволни. 

През годината подкрепях и културата в Лудогорието. 

Направих лично дарение за издаването на две книги, важни и 

за историята на региона – „Повелителят на лъвовете”, 

посветена на Бехчет Али и „Разградската театрална история” 

на Дулинко Дулев. Второто дарение беше под формата на 

закупуване на част от тиража и предоставяне на културни 

институции. Екземпляр изпратихме и в библиотеката на 

НАТФИЗ, откъдето проявиха интерес. 

С присъствието си на представление в Бурса подкрепих и 

Театрално-музикалния център в Разград. Певците, танцьорите 

и музикантите от сцена „Назъм Хикмет” бяха там по покана 



на изселническото дружество „Балгьоч”, за да представят 

спектакъла „Ех, младост”. 

Първата година от мандата ми съвпадна с началото на 

председателството на България на Съвета на Европейския 

съюз. В навечерието му Областна администрация-Разград 

проведе информационна кампания под надслов „Европа в 

Лудогорието”. В три общински центъра – Исперих, Кубрат и 

Лозница, а след това съвместно с местните читалища и в 

четири села: Гецово, Голям извор, Брестовене и Езерче – 

представихме постигнатото в региона от началото на 

приемането на България в Европейския съюз чрез 

мултимедийни презентации и фотоизложба със снимки от 

дрон на обекти, изградени по европроекти. Обяснихме на 

хората от седемте населени места и какво представлява 

европредседателството.  

С читалищата в региона имахме добро сътрудничество. На 

по-голямата част от поканите, които отправиха тези културни 

институции, откликнах и посетих съответните събития. На 

две читалища направих лични дарения. Първото си 

възнаграждение дарих на читалище „Слънчев лъч” в 

Островче, а на самодейците от читалище „Съгласие”-Осенец 

обещах и си изпълнявам обещанието всяка година до края на 

мандата ми да дарявам по 1000 лева за тяхната дейност.  

Съпричастен съм с проблемите на общността и се старая да 

работя за разрешаването им – съдействах за запазването на 

пожарникарския участък в Завет, имах отношение и по казуса 

със закриването на училището в село Тодорово, както и за 

разкриването на спешен център в Завет. 



През тази година в Лудогорието имахме удоволствието да 

посрещнем: 

 На 27 април министър-председателя Бойко Борисов, 

 На 28 януари председателя на Народното събрание 

Цвета Караянчева,  

 На 27 април вицепремиера Томислав Дончев,  

 На 27 април министъра на земеделието Румен 

Порожанов,  

 На 17 юни министъра на регионалното развитие 

Николай Нанков,  

 На 20 април министъра на образованието Красимир 

Вълчев,  

 На 12 юли омбудсмана на Република България Мая 

Манолова,  

 На 28 ноември заместник-министъра на земеделието 

Цветан Димитров и неговия турски колега Мехмед 

Данъш,  

 На 30 август и 3 ноември заместник-министъра на 

регионалното развитие Малина Крумова,  

 На 26 април заместник-министъра на правосъдието 

Евгени Стоянов,  

 На 28 август заместник-министъра на културата Румен 

Димитров.  

Удовлетворен съм, че имам подкрепата на правителството и 

когато съм потърсил премиера или някои от министрите те 

винаги са откликвали. Благодарен съм, че бях единствения 

областен управител, включен в официалната държавна 



делегация, за откриването на ремонтираната Желязна църква 

в Истанбул.   

Относно положителните резултати от министерските визити, 

ще посоча само, че след едно от засега последните 

министерски посещения, ми се обади министърът на 

образованието Красимир Вълчев и съобщи, че вследствие на 

моята молба просветното ведомство отпуска още два 

училищни автобуса за област Разград – за село Лудогорци, 

община Исперих и за община Разград. 

Отсега мога да кажа, че това, за което ще ги търся най-скоро, 

е темата с подобряване на пътната инфраструктура в региона. 

Изключително важен беше ремонтът на пътя Разград – 

Търговище за близо 15 милиона лева, но има нужда от спешен 

ремонт и на още два участъка: Кубрат – Разград и Исперих – 

Пристое. Подкрепям искането на жителите на двата региона и 

каквото зависи от мен ще направя, за да се случат максимално 

скоро ремонтите на тези пътища.  

Сред важните събития в област Разград през тази година бе 

продължаването на реализацията на проекта „Лудогорец”. 

Присъствах на откриването на новата трибуна на стадион 

„Лудогорец Арена”, поздравих клуба за постиженията му 

през тази година. С вълнение проследих и първите мачове в 

Разград от груповата фаза на елитен европейски футболен 

турнир – „Лига Европа”, по този повод по моя инициатива на 

две места по основни пътни артерии поставихме билборди за 

това значимо за българския футбол и спорт събитие. Утре 

отново съм на мач и ще присъствам на връчването на седмата 



шампионска титла на „Лудогорец”, което ще е поредното 

вълнуващо събитие за Лудогорието. 

Подкрепям и останалите традиционни спортове, които се 

развиват в региона. За поредна година Областна 

администрация организира церемонията по обявяване на 

„Спортист на област Разград”, впечатлен съм, че имаме 

толкова развити различни видове спорт и млади хора, които 

тренират и постигат успехи. 

Искам да изразя удовлетворение и от работата си с народния 

представител Десислава Атанасова и с местната власт. С 

народния представител от ГЕРБ сме имали общи срещи по 

населени места, на които са представени проблеми на 

общността. През тази една година имах много малко поводи 

да връщам решения на общинските съвети и това винаги бе 

съобразено с нормативните изисквания на закона. Надявам се 

доброто ни сътрудничество с кметовете и общинските 

съветници от седемте общини да продължи.  

Удовлетворен съм и от сътрудничеството с държавните 

институции в област Разград. С тях заедно представяме пред 

централната власт и решаваме възникнали проблеми. 

Доволен съм и от екипа, с който работя – заместниците ми 

Нурие Црънгалова и Евгени Драганов, главния секретар 

Михаил Тодоров, служителите в Областна администрация.  

Радвам се и на добронамереност и обективност от страна на 

журналистите, надявам се сътрудничеството ни да продължи 

все така позитивно и успешно.  


