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На 12 октомври 2020 г. Асоциацията на българските градове и региони 

обяви областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен за най-

добър сред колегите в страната за 2020 година. Асоциацията раздаде 

своите годишни национални награди на тържество във Велинград. 

Призове бяха връчени в общо 23 категории, като Гюнай Хюсмен е 

първи в категорията за областен управител на 2020 година. 

  

Гюнай Хюсмен е роден на 11 май 1966 г. в гр. Исперих. През 1998 г. е 

завършил Аграрния университет в гр. Пловдив, със специалност 

инженер-агроном. Стартира професионалната си кариера през 1993 г. 

като секретар на Общинската поземлена комисия в гр. Исперих. От 

октомври 1994 г. до октомври 1995 г. е управител на „Караджа-ФАГ“ 

ООД, гр. Исперих. Кмет е на община Исперих от 1995 до 1999 г.  

От 1999 г. до 2011 г. е последователно мениджър и управител на 

„Караджа-ФАГ“ ООД. Председател е на Общински съвет - Исперих от 

2011г.  до 2014 г. От 2014 г. до януари 2017 г. е народен представител в 

43-то Народно събрание. От април 2017 г. е Областен управител на 

област Разград. 
 

https://kiss13.net/news/category/razgrad
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Уважаеми граждани на област Разград, жители на Лудогорието, приятели, 

Изминаха почти 4 години, откакто министър-председателят Бойко Борисов ми 

гласува доверие да бъда областен управител. При встъпването ми в длъжност 

обявих, че започвам работа с протегната ръка към всички институции и местната 

власт, в интерес и за доброто на хората. Ангажирах се да бъда активен областен 

управител, който да вложи цялата си енергия за по-доброто бъдеще на хората.   

 През този мандат Вие ме опознахте!  

 Давам само обещания, които мога да изпълня. Предпочитам да съм винаги в 

действие и да работя, а не да стоя. Чуждо ми е да гледам отвисоко, защото обичам 

да съм сред хората и винаги съм бил един от тях. Затова знам проблемите и 

болките ви. За мен удовлетворението е най-голямо, когато даваш, а не когато 

получаваш.  

  След като встъпих в длъжност, се убедих, че проблемите са големи, а 

правомощията на областния управител - не чак толкова. Че работата е много, а 

времето на мандата – малко. Това  не ме обезсърчи, защото вярвам, че който иска 

да направи нещо, намира начин, а който не иска – причини.  

  За да мога да реша всеки конкретен проблем, за да успея да помогна, потропах 

на много врати. Получавах подкрепата и доверието на премиера Бойко Борисов, на 

министрите в неговия кабинет, на народните представители. Как и с какво 

помогнаха те, съм описал в отчета за мандата си. Благодаря на министър-

председателя и на всички тях.  

Основните ценности, от които съм се ръководел при работата си като областен 

управител, са: грижа за децата и подрастващите, осигуряване на  качествено 

образование, възможности за всички, съпричастност към хората в неравностойно 

положение и възрастните, толерантност между етносите, подкрепа за културата, 

изграждане на съвременна инфраструктура, с добри пътища, създаване на 

благоприятна среда за бизнеса.   

ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 
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  В един отчет направеното обикновено се степенува по мащабност и важност. 

За мен е трудно да направя такова разделение. Вярвам, че трудностите, болките и 

проблемите не са малки и големи, повече или по-малко важни. Затова предпочетох 

да отделя повече място на онези изпълнени ангажименти, които  според мен са с 

по-голяма обществена значимост. Всичко свършено ми носи удовлетвореност, но 

все пак бих откроил следното: 

1. С мое съдействие бяха осигурени и направени инвестиции за ремонт на 

пътната инфраструктура в област Разград на стойност над 100 милиона лв. Никога 

досега не са били влагани толкова средства за реновиране на пътната мрежа. 

Добрите пътища са фактор със силно изразен положителен ефект върху качеството 

на живот на хората, за привличането на повече инвестиции, за икономическо 

оживление, за развитие на промишлеността, селското стопанство, търговията и 

туризма.  

2. По моя инициатива започна реставрацията на националния паметник на 

културата джамията „Ибрахим паша“. През последните 30 години по сградата не бе 

направено почти нищо и тя бе започнала да се руши. Мнозина обещаваха, но никой 

не  свърши нищо. Още след като встъпих в длъжност,  предприех постъпки да се 

сложи край на разрухата. Не беше лесно и продължи 3 години. В крайна сметка 

обаче резултат има. Този проект е на обща стойност 2 374 836 лв. с ДДС, които са 

осигурени от Държавния бюджет на Република България. Възстановяването на 

храма е знаково за толерантността между етносите. То ще увеличи сериозно 

притока на туристи в региона. Така ще спомогне за увеличаването на приходите в 

държавния и общинските  бюджети, за подобряване благосъстоянието на местните 

хора. 

3. С мое съдействие бе осигурена подкрепата на Турската агенция за 

координация и сътрудничество /ТИКА/, която отпусна  финансиране за 

възобновяване изграждането на православната църква „Св. Цар Борис-Михаил 

Покръстител“. Средствата ще са достатъчни за довършването на сградата „до 

ключ“. Този проект също е знаков за толерантността между етносите. Имаме 

нужда от такива храмове, защото вярата прави хората по-добри. В това трябва да 

възпитаваме децата си, за да има страната ни бъдеще.  

4. Аз успях да убедя Турската агенция за координация и сътрудничество 

/ТИКА/ да осигури финансиране и за смяна на дограмата на театралната сграда на 

най-старата културна институция в областта НЧ „Развитие 1869“. Сградата, 

наричана от гражданите Стария театър, е емблематична за града и за региона. В нея 

се провеждат много културни прояви, обществени инициативи и общоградски 

тържества. След ремонта тя вече е много по-енергоефективна, а и с по-добра визия. 
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5. Предприех поредица от инициативи в търсене решение на  наболелия 

проблем със замърсения въздух в областния център Разград. Предложих да бъде 

въведена  система за мониторинг на атмосферния въздух в града. Назначих 

Експертна комисия за избор на система за постоянен мониторинг на атмосферния 

въздух в Разград. За няколко месеца Експертната комисия извърши редица 

проучвания, консултации и анализи и предложи работещо техническо решение за 

изграждане на такава система. Осигурих безвъзмездно двумесечното тестово 

непрекъснато измерване на качеството на въздуха в град Разград с техника от „А1 

България“ ЕАД.  Убедих три от най-големите фирми в Разград да финансират с по 

5 000 лева (общо 15 000 лева) закупуването на система за мониторинг на 

атмосферния въздух в града. 

6. Започнах кампания за подобряване качеството на образователния процес в 

основните и средните училища на областта и за повишаване на успеха в 

националното външно оценяване и държавните изпити. Инициирах поредица от 

работни срещи с училищни директори и институции, ангажирани с 

образователната сфера. На тях бяха анализирани причините за недобрите резултати 

и предложени конкретни решения. През юни 2020 г. зрелостниците в област 

Разград постигнаха най-добрия резултат от три години насам. По БЕЛ област 

Разград е на 22 позиция от 28 области в страната с резултат 47,95 точки. Убеден 

съм, че това е само началото и през следващите години успехите ще са още по-

големи. 

7.    По моя инициатива на 17 декември 2017 г. бе подписана  декларация за 

сътрудничество и съвместна дейност между Областна администрация Разград и 

Областната управа на област Одрин, Република Турция. Генералният консул на 

Република България в Одрин Васил Вълчев тогава обяви, че подобен документ 

между две области от двете държави се подписва за първи път и изрази надежда, че 

това ще е положителен пример и за други региони. Пълна подкрепа за общата 

инициатива изрази и министър-председателят на Република България Бойко 

Борисов, който в телефонен разговор ме поздрави за добрата идея и пожела успех 

на дейностите. Приет бе съвместен културен календар на побратимената област 

Одрин. Следващите две години бяха изградени мостове на приятелството и 

добросъседството между двете съседни страни. Много групи от Лудогорието 

посетиха Турция, а ние също посрещахме гости от южната ни съседка.  

Отношенията между Разград и Едирне (Одрин) станаха еталон за приятелство.  

  Времето от 4 години, колкото е един мандат,  не е достатъчно, за да се довърши 

всичко започнато. През този период, както вече стана дума, стартираха проектите 

за реставрацията на джамията „Ибрахим паша“, за завършването на църквата „Св. 

Цар Борис-Михаил Покръстител“, рехабилитацията на пътя Русе - Кубрат. Те ще 

бъдат финализирани през 2021 г.  
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 Предстои да бъде подменена старата амортизирана дограма във  Филиала на 

Русенския университет „Ангел Кънчев“ в Разград, което ще подобри значително 

енергийната ефективност, а и визията на сградата. За този ремонт успях да 

договоря финансиране отново с Турската агенция за координация и 

сътрудничество /ТИКА/. Предприех нужните действия, за да бъде реставрирана 

сградата на бившия Гарнизонен клуб /ДНА/ в Разград. Иска ми се да вярвам, че 

следващият областен управител, който и да е той, ще продължи започнатите 

проекти, те ще  бъдат завършени успешно и ще бъде дадено началото на много 

други. Защото Вие, хората в Лудогорието, заслужавате да живеете в модерна, 

просперираща и европейска област.  

Гюнай Хюсмен – областен управител на област Разград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
С благодарности към моя екип – заместник-областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов и 

главния секретар на Областна администрация Разград Михаил Тодоров и към всички служители на Областна 

администрация Разград 

 

 

С благодарности към семейството ми, което ме подкрепяше  

през последните години, въпреки че често липсвах,  

поради естеството на работата ми!  
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I.I. Взаимодействие с централната изпълнителна власт, с 

териториалните й звена в област Разград и с местната власт 

1. Активно взаимодействие с централната изпълнителна власт. Участия в 

заседания на Министерския съвет. 

• Срещи с министър-председателя на Република България Бойко Борисов. 

 

I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЛАСТ РАЗГРАД 

                                                                                         
С премиера Бойко Борисов на среща с тютюнопроизводители в село Пристое (17.05.2019 г.) 

 

         
С министър-председателя на първа копка на разширението  

на „АДМ“ („Амилум България“ ЕАД) (27.04.2018 г.) 

 

                              
С премиера и колеги областни управители на конни надбягвания в село Пристое  по случай 

Тодоровден (07.03.2020 г.) 
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• Срещи с президента, председателя на парламента, вицепремиери, дипломати, 

министри, зам. министри, ръководители на държавни институции и др. 

             
Вицепремиерът Томислав Дончев и министърът на земеделието, горите и храните Румен Порожанов  

на първа копка на разширението на „АДМ“ („Амилум България“ ЕАД) (27.04.2018 г.) 

 

             

                  

С премиера Бойко Борисов на тържеството, по 

случай 30 години от учредяването на КНСБ 

(17.02.2020 г.) 

 

С министър--председателя на предизборна среща 

в гр. Шумен (16.10.2019 г.) 

 

                 С президента на Република България на 

празника на Разград (28.01.2020 г.) 

 

С председателя на Народното събрание 

 Цвета Караянчева на празника  

на град Разград (28.01.2018 г.) 

 

С генералният консул на Русия в Русе Андрей 

Громов на празника на град Разград (28.01.2020 г.) 

 

С г-н Емил Велинов – директор на дирекция 

“Вероизповедания” към МС (24.01.2018 г.) 
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• Официален гост на тържественото откриване на реставрацията на джамия 

„Ибрахим паша“ в град Разград на 9 октомври 2020 г. беше министърът на 

културата Боил Банов.  

 

 
 

• На 28.11.2017 г. заместник-министрите на земеделието на Република 

Турция Мехмет Данъш и на България Цветан Димитров посетиха по покана на 

г-н Хюсмен област Разград, като продължение на усилията на премиера Бойко 

Борисов за отпушване на търговията с живи животни и месо от България.  20 април 

2018 г. – посещение на министъра на образованието и науката Красимир 

Вълчев в град Разград. Министър Вълчев благодари на областния управител за 

ангажимента му при реализация на Механизма по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в училище. Той обеща на областния 

управител да осигури три автобуса и средства за закупуване на съвременни 

машини за студена обработка на металите и ученическия стол на НПТГ „Шандор 

Петьофи” – град Разград.  

 

 

• Заместник-министърът на регионалното развитие Николай Нанков 

присъства на символичната първа копка на ремонта на пътя Разград – Търговище 

(17.06.2017 г.).  

                                

     
Министърът на културата Боил Банов с реч по време на тържественото откриване на реставрацията на 

джамия „Ибрахим паша“ в град Разград и на път за строителния обект на църквата „Св. Цар Борис-Михаил 

Покръстител“ в град Разград (09.10.2020 г.) 

 

С заместник-министрите на земеделието на 

Република Турция Мехмет Данъш и на България 

Цветан Димитров (28.11.2017 г.) 

 

С министър Вълчев в училища в град Разград  

(20.04.2018 г.) 
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• Заместник-министър Николай Нанков присъства и на проведения в гр. 

Разград форум за граждански диалог на тема „Европа в нашия дом”, с участието на 

бившия кмет на община Разград д-р Валентин Василев (06.03.2019 г.). Един от 

акцентите на форума бяха инвестициите за подобряване на транспортната 

инфраструктура в област Разград с проектите за основен ремонт на пътищата 

Исперих – Пристое, Разград – Търговище, Разград – Кубрат и Кубрат – Тутракан.  

 

 

• Заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка 

Петрова посети два пъти Разград. Заместник-министърът на правосъдието 

Евгени Стоянов и националният координатор по въпросите за домашното насилие 

в МВР – инспектор Пенка Стоянова участваха в годишното заседание на 

Областния съвет за превенция на домашното насилие в област Разград през 2018 г. 

Областният управител и съветници от Исперих обсъдиха консолидацията на ВиК-

сектора в област Разград със заместник-министъра на регионалното развитие и 

благоустройството Малина Крумова. 

 

 

• Област Разград бе посетена и от зам. министъра на образованието и 

науката Таня Димитрова, заместник-министъра на културата Румен 

Димитров и други. 

Със Зам. министър Нанков на първа копка на 

ремонта на пътя Разград - Търговище  

 (17.06.2017 г.) 

 

Със Зам. министър Нанков по време на форум 

за граждански диалог в гр. Разград на тема 

„Европа в нашия дом” (06.03.2019 г.) 

 

           

           
Със Зам. министъра на труда и социалната 

политика Султанка Петрова по време на  

дискусията за демографските и социалните 

проблеми в област Разград (17.05.2018 г.) 

 

Зам. министъра на правосъдието  Евгени 

Стоянов участва в годишното заседание на 

Областния съвет за превенция на домашното 

насилие в област Разград (26.04.2018 г.) 
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2. Председателство на Регионалния съвет за развитие на Северен 

централен район. 

• Областният управител бе председател на Регионалния съвет за 

развитие на Северен централен район за две шестмесечия през мандата си, 

като в тези периоди град Разград бе домакин на четири заседания на Съвета. В тях 

участваха представители на министерства, областни и зам.-областни управители на 

областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, представители на 

общините в Северен централен район, представители на организациите на 

работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, 

представители на академичните среди на територията на района и други. Взети 

бяха важни решения за развитието на региона. 

 

3. Председателство на областни комисии и съвети 

• Областният управител беше председател на 20 областни комисии и 

съвети. Редовно бяха провеждани заседания, като бяха приемани редица решения 

във всички сфери на социално-икономическото развитие на област Разград. 

Особено активна бе дейността на Областния кризисен щаб за борба с 

коронавируса, Постоянната епизоотична комисия, Областната комисия по БДП, 

Областния съвет за превенция на домашното насилие, Областната комисия по 

заетост и др.  

 

    

             
Заседание на Областния щаб за бедствия и 

аварии  (24.07.2019 г.) 

 

34-то заседание на Регионалния съвет за развитие 

на Северен централен район  (20.06.2017 г.) 

 

43-то заседание на Регионалния съвет за развитие 

на Северен централен район  (29.11.2019 г.) 

 

Заседание на Областния съвет за 

развитие  (28.06.2018 г.) 
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4. Упражняване на контрол и подпомагане дейността на териториалните 

звена на централната изпълнителна власт в област Разград. 

• Още в началото на мандата си областният управител събра всички 

ръководители на всички териториални звена на централната изпълнителна власт в 

област Разград и им постави като приоритетна задача да предприемат мерки за 

по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса. Той подчерта, 

че всички потребители на административни услуги имат право на качествено 

обслужване, което да им се предоставя с дължимото внимание и уважение. Г-н 

Хюсмен ги призова за обществена активност и социална отговорност. Областният 

управител изискваше ежегодни отчети от всички териториални институции в 

областта, като извършваше и проверки на място на работата им. При нужда той 

съдействаше за решаване на възникнали проблеми в дейността им. 

 

• Например, през 2017 г. областният управител реши проблем с 

неработещ асансьор в Дома на техниката в Разград.  Гражданите, на които се 

налага да използват услугите на Служба геодезия, картография и кадастър няколко 

месеца, бяха принудени да изкачват пеша стълбищата до шестия етаж в сградата на 

Дома на техниката, където е ситуирана службата. След публикация в регионалния 

вестник „Екип 7“ областният управител веднага извърши проверка на случая, като 

също изкачи стъпалата до гишетата на ИАГКК. Проблемът беше решен в 

максимално кратък срок благодарение на г-н Хюсмен. 

 

                  

                     Областният управител реши в кратък срок проблем с неработещ асансьор в държавно учреждение 

  (22.05.2017 г.) 

 

Работна среща на Областния управител с ръководителите на териториални звена на централната 

изпълнителна власт в област Разград (17.05.2017 г.) 

 



13 
 

5. Активно участие в заседания на Общински съвети в област Разград. 

• Областният управител вземаше лично участие в заседания на 

Общински съвети в област Разград при обсъждане на важни за региона 

решения. Така например г-н Хюсмен взе участие в заседания на Общински съвет 

Разград за решаване на проблема със замърсяването на атмосферния въздух в 

град Разград, в заседания на ОбС Разград,  ОбС Исперих и ОбС Кубрат с цел 

консолидиране на В и К сектора в областта и решаване на проблеми с 

водоснабдяването на населението. Юристите в Областна администрация Разград 

проверяваха законосъобразността на всички решения на общинските съвети и 

връщаха за преразглеждане незаконосъобразните. 

 

6. Управление и стопанисване на имоти държавна собственост  

• Областният управител предприе действия по подобряване стопанисването 

и поддръжката на имоти държавна собственост под негово управление на 

територията на област Разград.  

 

 

      
Административната сграда на булевард   

„България“ № 15 в град Разград 

 

 

Проект за реставрация на сградата на ДНА в град 

Разград 

             
Изказване на извънредно заседание на ОбС Разград 

по темата за замърсяването на атмосферния 

въздух в града (23.08.2017 г.) 

 

Участие в заседание на ОбС Разград с цел 

консолидация на В и К сектора в област Разград     

(21.12.2017 г.) 
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7. Безопасност на движението по пътищата 

• На 30 септември 2020 г. областният управител организира голямо 

учение за реакция при мащабно пътнотранспортно произшествие. Целта на 

учението беше да бъде проверена координацията и бързината на реакция на 

регионалните структури. Учението пресъздаде действия при тежка пътна 

катастрофа, с пострадали и разлив на опасно химическо вещество. Участваха 

служители на ОД на МВР, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита 

на населението“, Центъра за спешна медицинска помощ, Българския червен кръст, 

сектор „Специализирани оперативни дейности“ към РДПБЗН-Русе, Окръжна 

прокуратура – Разград, Областно пътно управление, служители на Областна 

администрация и Община Разград, експерти от Държавна агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“. Инцидентът бе разигран на пътя за ЖП гара Разград, в 

участъка до разклона за с. Стражец. Микробус с работници се бе врязал в камион с 

цистерна, след него в тежкотоварния автомобил се бе ударил и лек автомобил.  

 

 

 

• Ръководената от областния 

управител Областна комисия по 

безопасност на движението провеждаше 

изключително активна дейност. Приемани 

бяха годишни доклади и план-програми за 

подобряване на безопасността на 

движението по пътищата в област Разград. 

Предприети бяха мерки за освежаване на 

пешеходни пътеки, поставяне на пътни 

знаци, проверено беше състоянието на 

изкуствените неравности по пътищата в 

региона.  

 

 
Заседание на Областната комисия по БДП  преди 

началото на учебната година (14.09.2017 г.) 

 

Отговорните институции в действие по време на 

учението по БДП  (30.09.2020 г.) 

 

С Анжелина Тотева, заместник-председател на 

Държавна агенция „Безопасност на движението по 

пътищата“ наблюдаваме учението по БДП  

(30.09.2020 г.) 
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• Ежегодно Областна администрация Разград се включваше в провеждането 

на операция EDWARD, свързана с отбелязването на Европейския ден без 

загинали на пътя. Преди учебната 2020/2021 г. областният управител организира 

съвместно с ОД на МВР – Разград интересно и полезно учение по БДП за деца 

и ученици в градския парк в гр. Разград. Поставяни бяха билборди, свързани 

с БДП. 

 

 

 

 

 

I.II. Управление на кризи 

                            

                         

                      
В навечерието на 29 юни – Националния ден на БДП в центъра на Разград,  

беше поставен тематичен билборд, с посланието: „На пътя животът е с предимство“  

(26.06.2020 г.) 

 

В началото на новата учебна година Областният управител организира учение по безопасност 

на движението по пътищата за деца на служители в Областна администрация Разград в 

градския парк в Разград  (14.09.2020 г.) 
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I.II. Управление на кризи 

1. Областен кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград. 

• Със заповед на областния управител бе създаден Областен кризисен щаб 

за борба с коронавируса в област Разград. Проведени бяха 20 заседания на Щаба 

(вкл. и онлайн заседания), като в резултат на това беше постигната добра 

координация и синхрон в работата на отговорните институции и организации. 

 

• На 31 март 2020 г. областният управител и съпругата му Махмуре Хюсмен 

дариха 15 000 лева лични средства на болницата в град Исперих. 

• По време на извънредното положение областният управител осигури на 

дежурещите полицаи на 7-те контролно-пропускателни пункта на входно-

изходните пътища в град Разград 14 комплекта пътни знаци (пътен знак Е3 

„Полиция“ и пътен знак Т17 „Табела с текст“ с надпис „КПП“).  

 

 

 

 

          
Заседания на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград присъствено на 22.10.2020 г. и 

онлайн заседание на 29.10.2020 г. 

 

Областният управите и съпругата му Махмуре Хюсмен 

даряват 15 000 лв. лични средства на д-р Заргар – 

директор на МБАЛ – Исперих  (31.03.2020 г.) 

 

                       
Дарени от Областния управител пътни  

знаци за изградените по време на 

 извънредното положение КПП  

в гр. Разград  (02.04.2020 г.) 
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• През април 2020 областният управител съдейства за осигуряване и 

разпределение на препарати и спирт за дезинфекция на болниците, центровете 

за спешна помощ, общинските администрации, териториални звена на централната 

изпълнителна власт, както и на църкви и джамии в област Разград. 

 

• През април 2020 г. областният 

управител посети шивашки 

предприятия в град Разград, за да се 

запознае с капацитета за производство 

на предпазни маски и облекло за 

нуждите на страната ни в извънредната 

ситуация с пандемията от коронавирус и 

възможностите за осигуряване на 

населението в областта с предпазни 

средства. 

 

• На 30 април 2020 г. бе открита PСR лаборатория за диагностициране на 

болни от коронавирус към медико-диагностичната лаборатория по клинична 

микробиология в МБАЛ „Свети Иван Рилски” – град Разград. 

Областният управител на  откриването на една първите PСR лаборатории в страната ни  

за диагностициране на болни от коронавирус в МБАЛ  „Свети Иван Рилски” – град Разград  (30.04.2020 г.) 

 

              

             

 

Областният управител посети производствената 

 база на „Мелиса Текстил” ООД в Разград и  

се запозна с капацитета им за производство на 

предпазни маски и защитни облекла.   

(01.04.2020 г.) 

 

Разпределение на препарати за дезинфекция – „Санифорт“ и спирт  (31.03.2020 г. и 06.04.2020 г.) 
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• През април 2020 г. областният управител 

разпредели на трите болници в област Разград 

висококачествени предпазни облекла, осигурени от 

Нейно превъзходителство посланика на Република 

Турция в България Айлин Секизкьок и генералния 

консул на Р Турция в Бургас г-жа Сенем Гюзел. 

 

 

 

• През месец април 2020 г. 

областният управител съдейства за 

осигуряване на лекар вирусолог в МБАЛ 

„Иван Рилски“ – Разград, като 

задължително условие за функциониране 

на отделение на болни, заразени с 

коронавирусна инфекция. 

• Областният управител дари 

предпазни средства и дезинфектанти на 

болници, лекарски кабинети, социални 

услуги и други. 

 

 

• На 9 ноември 2020 г. областният управител съдейства за осигуряване на 

фургон – филтър за  МБАЛ „Свети Иван Рилски“, за да може областната 

болница да отговори на изискванията на заповед на министъра на здравеопазването 

за изграждане на приемен пункт, в който заболелите ще бъдат разпределяни в 

зависимост от тежестта на състоянието им. Фургонът е осигурен със съдействието 

на областния управител Гюнай Хюсмен. Предоставен е безвъзмездно от 

италианската фирма „Макс Щрайхер“ и нейните партньори АРКАТ и „Прометей“. 

 

Дарение от Областния управител на предпазни 

средства и дезинфектанти за лекарски кабинет в 

гр. Цар Калоян  (01.04.2020 г.) 

 

 

 

   

Дарение за болниците в Разград, Исперих и Кубрат на 

висококачествени предпазни облекла, осигурени от 

дипломати от Република Турция (30.04.2020 г.) 

 

Със съдействието на Областния управител бе осигурен фургон – филтър на  МБАЛ „Свети Иван Рилски“  

–  гр. Разград  (06.11.2020 г.) 

 

Дарение от Областния управител на предпазни 

средства и дезинфектанти за лекарски кабинет в 

гр. Цар Калоян  (01.04.2020 г.) 
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• Областният управител се стремеше 

да бъде запознат отблизо с работата на 

отговорните институции в борбата с 

коронавирусната инфекция. На 6 ноември 

2020 година той се срещна с ръководството и 

лекарите на МБАЛ „Свети Иван Рилски“. 

• През ноември и декември областният 

управител успя лично да пребори 

коварната болест COVID-19. Той изказа 

благодарност на лекарския и помощния 

персонал от Отделението по инфекциозни 

болести в МБАЛ „Св. Иван Рилски“ в Разград, 

начело с д-р Княжева, където беше излекуван, за високия професионализъм и 

всеотдайната работа. 

• През декември 2020 г. МБАЛ „Св. Иван Рилски” в Разград получава 

допълнително финансиране за закупуване на нова рентгенова тръба за 

скенера на лечебното заведение и дигитален подвижен графичен рентген. 

Средствата за новото оборудване се осигуряват от Министерството на 

здравеопазването със съдействието на народния представител Десислава 

Атанасова. 

• Със съдействието на областния управител Гюнай Хюсмен е осигурен 

мобилен рентген за МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Разград. 

• На 29.12.2020 г. бяха направени първите имунизации в област Разград. 

 

В резултат на активната работа на Областния кризисен щаб и на отговорните 

институции втората вълна на пандемията в област Разград постепенно беше 

овладяна. Към 24.01.2021 г. област Разград е на 25-то място от 28 области в 

България по брой регистрирани случаи на заразени с COVID-19 лица. 

Областния управител на среща с лекари от 
МБАЛ „Свети Иван Рилски“ - Разград 

(06.11.2020 г.) 

 

 

      
Областният управител присъства на старта на 

имунизационната кампания против COVID-19 в 

област Разград в МБАЛ – Разград (29.12.2020 г.) 

 

Областният управител призова с билборд в 

центъра на гр. Разград „Бъдете бдителни! Да 

спрем пандемията!“  (11.11.2020 г.) 

 

Работна среща с ръководството и лекари от  

МБАЛ „Свети Иван Рилски“ (10.11.2020 г.) 
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2. Областният управител Гюнай Хюсмен ръководи дейностите по 

ограничаване разпространението и ликвидирането на болестта африканска 

чума по свинете в област Разград. Той организира редица заседания на 

Постоянната областна епизоотична комисия и на областния щаб при бедствия и 

аварии с цел постигане на пълна координация и взаимодействие за 

предотвратяване възможността от възникване на огнища на АЧС.  

 

Областният управител издаде заповед за обявяване на бедствено положение 

поради реалната опасност от възникване на огнища на АЧС в Разградска 

област. (24.07.2019 г.). На 24.07.2020 г. г-н Хюсмен и заместник областният 

управител Нурие Црънгалова посетиха ДЛС „Воден-Ири Хисар“, за да видят на 

място как в държавното стопанство се прилагат превантивните мерки срещу 

болестта Африканска чума по свинете. През август 2019 г. Областната епизоотична 

комисия реши всички стопани, извършили доброволно клане на прасетата си, да 

получат подпомагане за дезинфекция. Областният управител взе участие в редица 

работни срещи в Министерството на земеделието, храните и горите и с другите 

областни управители за обсъждане на мерки в усложнената епизоотична 

обстановка в страната по отношение на заболяването. На 17.01.2020 г. под 

патронажа на областния управител в град Разград се проведе обучение-

семинар, във връзка с биосигурност и дезинфекция срещу африканската чума 

по свинете. 

         

                
Заседание на Постоянната областна 

епизоотична комисия (07.09.2018 г.) 

 

Областният и заместник-областният управител на 

проверка в ДЛС „Воден-Ири Хисар“ (24.07.2019 г.) 

 

Работна среща на областните управители с 

ръководството на МЗГХ във Велико Търново 

(09.08.2019 г.) 

 

Обучение за биосигурност и дезинфекция срещу 

Африканската чума по свинете (17.01.2020 г.) 
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3. Подготовка за есенно-зимен сезон. 

В навечерието на всеки есенно-зимен сезон областният управител свикваше 

заседание на Щаба за координация на спасителни и неотложно-

възстановителни работи при бедствия и аварии, за да провери готовността на 

общините и отговорните институции за предстоящата зима и да даде 

инструкции за превантивни мерки. От общинските кметове бе изисквана справка за 

недостига на дърва за огрев на населението. След тези заседания всички 

институции в област Разград влизаха в режим на готовност за зимно поддържане. 

 

Основна цел на областния управител бе осигуряване спокойствието и комфорта на 

населението на Лудогорието през зимата. При извънредни ситуации, с обилни 

снеговалежи, веднага бяха свиквани извънредни заседания на Щаба и бяха 

предприемани спешни мерки за осигуряване нормалното функциониране на 

инфраструктурата, електричеството и водоснабдяването във всички населени места 

на територията на област Разград. Областният управител извършваше проверки на 

място за качеството на снегопочистването.  

 

 

4. Областният управител съдейства за решаване на криза със 

сметосъбирането в община Кубрат. 

                      

                     

Заседания на Щаба за координация на спасителни и неотложно-възстановителни работи при бедствия и 

аварии в област Разград (30.10.2017 г. и 06.02.2020 г.) 

 

Снимки от инспекция на Областният  

управител за снегопочистването на  

пътищата в област Разград   

(08.02.2020 г.) 

 

Топли напитки от Областния управител за полицаите 

на изградените КПП-та на всички изходи на град 

Разград, поради усложнената зимна обстановка 

(28.02.2018 г.) 
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I.III. Международно сътрудничество 

• Подписана декларация за сътрудничество и съвместна дейност между 

Областна администрация Разград и Областна управа на област Одрин, 

Турция, и изпълнение на редица съвместни инициативи:  

• Г-н Гюнай Хюсмен беше единственият областен управител от страната 

ни, включен в официалната делегация за откриването на обновената 

културно-историческа реликва църквата „Свети Стефан”, известна повече 

като Желязната църква в Истанбул (7.01.2018 г.). 

 

• На 17.12.2017 г. с официална церемония по подписване на декларация за 

сътрудничество и съвместна дейност между Областна администрация Разград 

и Областната управа на област Одрин, в Разград, с присъствието на генералния 

консул на България в Одрин Васил Вълчев завърши двудневното посещение на 11-

членна делегация от Одрин, ръководена от валията на областта Гюнай Йоздемир. 

Адмирации за уникалната идея за сътрудничество на областно ниво към двамата 

областни управители отправи г-н Вълчев. Той съобщи, че подобен документ между 

две области от двете държави се подписва за първи път и изрази надежда, че това 

ще е положителен пример и за други региони. Пълна подкрепа за общата 

инициатива на двамата областни управители изрази и Премиерът Бойко Борисов, 

който в телефонен разговор с г-н Хюсмен ги поздрави за добрата идея и пожела 

успех на планираните дейности.  

             

     
Декларацията за сътрудничество и съвместна 

дейност между Разград и Одрин е подписана 

(17.12.2017 г.) 

 

Работна среща с валията на област 

Одрин Гюнай Йоздемир (16-17.01.2018 г.) 

 

Областният управител на откриването на  реставрираната Желязна църква в Истанбул (07.01.2018 г.) 
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• Приет бе съвместен културен календар на побратимените области. 

Следващите две години бяха изградени мостове на приятелството и 

добросъседството между двете съседни страни. Отношенията между Разград и 

Едирне (Одрин) станаха еталон за приятелство. Многобройни групи от област 

Разград посетиха Одрин за обмен на опит. Сред тях бяха следните визити: 

• През месец септември 2017 г. 

самодейният колектив при НЧ „Съгласие 

1891“ - с. Осенец и пенсионерският клуб в с. 

Севар, заедно с кмета на селото, посетиха и 

видяха забележителностите на град Едирне 

(Одрин), Република Турция. 

 

 

• През месец март 2018 г. децата от 

Ученическа спортна школа Разград посетиха Одрин. През същия месец визита 

за обмен на опит в Одрин направи и група от 50 човека, включваща учители, 

директори и служители от системата на образованието в Разградска област. 

 

• През април 2018 г. 50 човека духовници от Русенска епархия заедно с 

гръцки духовници и църковния хор на Разградската църква отслужиха литургия в 

църквата „Свети Георги" в Одрин. През май 2018 г. група от 50 имами, 

предвождани от районния мюфтия на област Разград Мехмед Аля посетиха 

Одрин и Чанаккале. 

 

       
   Духовници от Русенската епархия на посещение 

в Одрин (април 2018 г.) 

 

               

Българската група от Осенец и Севар пред Селимие 

Джамия в Одрин  (24.09.2017 г.) 

 

Децата от УСШ-Разград на посещение в Одрин  

(март 2018 г.) 

 

Работещи в системата на образованието в 

област Разград на визита в Одрин  (март 2018 г.) 

 

Имами от област Разград на посещение в 

Одрин (май 2018 г.) 
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• През май 2018 г. група от Езерче и Цар Калоян посетиха Одрин.  През 

юли 2018 г. на двудневно посещение в Одрин бяха 48 дами от Ловско, Бели Лом, 

Лозница, Чудомир и Трапище.  

 

• През август 2018 г. учители от област Разград, с успехи в спорта и 

образованието, бяха на посещение в Одрин. През октомври 2018 г. на посещение 

за обмен на опит в Одрин бе група от 50 човека от различни социални 

институции от област Разград.  

 

 

• През февруари 2019 г. 25 студенти от Одрин осъществиха седемдневно 

посещение в област Разград за обмен на опит с техни връстници в рамките на 

доброволчески младежки проект. 

 

 

         

       
Представители на социални институции от 

област Разград на посещение в Одрин 

(октомври 2018 г.) 

 

Учители от област Разград на посещение в 

Одрин (август 2018 г.) 

Заседание на Областния щаб за бедствия и 

аварии  (24.07.2019 г.) 

 

Група от община Лозница в Одрин (юли 2018 г.) 

 

                
Група от гр. Завет и с. Звънарци, общ. Кубрат на 

посещение в Одрин (май 2018 г.) 

 

Група от с. Езерче и гр. Цар Калоян на посещение в 

Одрин (май 2018 г.) 

 

Студенти от Одрин на посещение за обмен  

на опит в Разград (февруари 2019 г.) 
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Съвместен културен календар на област Разград и област Одрин 

• През месец април 2018 г. танцьорите от Средношколската танцова 

формация към НЧ „Напредък 1901” – Разград представиха традиционни 

капански танци на Деветото издание на международния фестивал „Балканско 

детско веселие” в град Одрин.  

• През месец май 2018 г. 40 момичета от Градския мажоретен състав и 

момчета от Младежкия духов оркестър към ЦПРЛ-Център за работа с деца – 

Разград осъществиха петдневно посещение в Одрин и участваха в Осмия 

международен фестивал на духовите оркестри. 

•  

 

• През април 2019 г. група от ЦПЛР Център за работа с деца – Разград 

посети Одрин. 3-4 май 2019 г. – посещение в град Одрин на колектива на ЦДГ 

„Славейче” – гр. Разград за обмяна на опит с колеги от сходни детски градини.  

 

 

• Сътрудничество с Турската агенция за координация и сътрудничество: 

През пролетта на 2019 г. областният управител с лични средства посети централата 

на Държавната агенция за координация и сътрудничество към президента на 

Република Турция (ТИКА) и проведе работна среща с председателя й Сердар Чам. 

Взето бе решение ТИКА да подкрепи редица важни за Лудогорието проекти. 

Първият такъв осъществен проект бе за цялостна подмяна на дограмата в НЧ 

„Развитие 1869“  гр. Разград.  

                    
Колектива на ЦДГ “Славейче” – град Разград 

на посещение в Одрин (май 2019 г.) 

 

Групата от ЦРД – Разград в Одрин  

(август 2019 г.) 

 

    
Танцьорите от Средношколската танцова формация 

към Народно читалище “Напредък 1901” – Разград 

представят Лудогорието на фестивал в Одрин (април 

2018 г.) 

 

Градския мажоретен състав и Младежкия духов 

оркестър от Разград участва във фестивал в Одрин 

 (май 2018 г.) 
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• Вторият голям проект е довършването на църквата „Св. Цар Борис-

Михаил Покръстител“ в град Разград. ТИКА осигури финансиране на 

довършването на сградата на новостроящия се храм „до ключ“.  

 

• Осигурени бяха LED лампи за уличното осветление на град Исперих и 

всички села в общината, за селата Благоево, Ясеновец и Киченица в община 

Разград. През месец май 2020 г., в навечерието на Байрама, областният управител 

раздаде пакети с храна, също предоставени от ТИКА. 

 

    
Областният управител и на ТИКА откриват 

ремонтираното читалище „Развитие 1869“  

в Разград (22.04.2019 г.) 

 

Рестартираният строеж със средства от ТИКА църква 

„Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в град Разград 

 

     Монтаж на LED лампи за улично осветление в 

населени места в община Исперих  (12.09.2019 г.) 

 

             
Областният управител разпределя полученото 

от ТИКА дарение от пакети с храна (06.05.2020 г.) 

 

Приемане на първата партида енергоспестяващи LED 

лампи за уличното осветление за населени места  

в област Разград (12.09.2019 г.) 

 

Областният управител и д-р Валентин Василев 

връчват лампи на кмета на с. Киченица Юзджан 

Рамаданов (28.10.2020 г.) 
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• Благодарение на сътрудничеството с ТИКА, в началото на учебната 

2019/2020 г. областният управител раздаде раници с учебни пособия и спортни 

екипи и уреди на стотици ученици в област Разград. Редица изявени деца и 

младежи и такива в неравностойно положение получиха таблети. Всичко това 

стана възможно благодарение на прекрасните отношения между премиера на 

Република България Бойко Борисов и президента на Република Турция Реджеп 

Таип Ердоган. 

 

• На 17.07.2018 г. областният управител прие кмета на брюкселската община 

Сен Жос Емир Кър. Обсъден бе договор за сътрудничество между Община Сен 

Жос и Областна администрация Разград. 

 

 

• На 28.03.2019 г. Областният управител посрещна делегация от община 

Сен Жос в Брюксел, Кралство Белгия. Делегацията е ръководена от двама 

заместник-кметове: Дора Илунга с ресор „Социални дейности и международно 

сътрудничество“ и Кадир Йозконакчи с ресор „Спорт и местен бизнес“. В 

делегацията са включени още: Монжия Танзефи – секретар в община Сен Жос, 

Ричард Блин – артист и фотограф, Мюмюне Мехмедова и Милена Радева, които 

живеят от години в Брюксел, но са родом от Лудогорието.  

           

         

Областният управител с дарение от спортни екипи и 

уреди за деца от  ОУ „Васил Левски“ – с. Тодорово 

(13.03.2019 г.) 

 

Работна среща с кмета на брюкселската община Сен Жос г-н Емир Кър. (18.07.2018 г.) 

 

Областният управител с дарение за 18 деца от 

детските  градини “Лудогорче” и “Зорница” в 

Разград (30.05.2018 г.) 
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• Участие в международни форуми: През месец ноември 2018 г. областният 

управител Гюнай Хюсмен взе участие в двудневното работно посещение на 

областни и заместник областни управители от България в Централата на 

Европейската комисия в Брюксел. Г-н Хюсмен участва в Осмата среща на 

високо равнище на градовете и регионите на Европейски съюз, която се 

проведе на 14 и 15 март 2019 г. в Букурещ, Румъния. Форумът бе в сградата на 

Парламента в Букурещ под мотото „За (Нова)Европа“ и бе едно от най-важните 

официални събития по време на Румънското председателство на Съвета на 

Европейския съюз. Събитието е най-мащабната инициатива на Европейския 

комитет на регионите и се провежда на всеки две години. В Брюксел областният 

управител Гюнай Хюсмен организира среща с част от предприемчивите хора 

от област Разград, които живеят в Белгия. Те заявиха, че за пръв път управник 

от такъв ранг се среща с тях извън предизборна кампания и споделиха с него 

проблемите си. По-късно в дискусията взе участие и кметът на община Сен Жос 

Емир Кър, който през месец юли бе на посещение в Разград. 

 

       

    
Областният управител с белгийската делегация на детски празник в с. Тодорово, община Исперих (28.03.2019 г.) 

 

Областният управител участва в Осмата среща на високо равнище на градовете и регионите на  

Европейски съюз в Букурещ, организирана по време на румънското председателство  

на Съвета на ЕС (14-15.03.2019 г.) 
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•   Областният управител на Разград 

Гюнай Хюсмен участва на 19.10.2020 г.  в 

Третата работна среща на областните 

управители по линия на инициативата за 

сътрудничество между страните от 

Централна и Източна Европа и Китай 16+1. 

Форумът се проведе в Пловдив под мотото 

„Пловдив – най-древният град по Пътя на 

коприната“. По време на дискусиите бяха 

представени три потенциални приоритетни 

области за сътрудничество между Китай и 16-

те европейски държави: „Култура и туризъм“, 

„Иновации и икономически зони“ и „Селско 

стопанство“.  

 

            

 
Областният управител участва във форума 

„Пловдив – най-древният град по Пътя на 

коприната“ (19.10.2017 г.) 

 

         
Областният управител на официално посещение в община Сен Жос в Белгия при кмета г-н  Емир Кър,  

с когото обсъди съвместни инициативи в областта на културата и туризма (06.11.2018 г.) 

 

Областният управител на двудневното работно посещение на областни и заместник областни управители от 

България в Централата на Европейската комисия в Брюксел (5-6.11.2018 г.) 

 



30 
 

I.IV. Сътрудничество с неправителствения сектор 

• В област Разград функционира единственият в страната ни Областен съвет 

за превенция на домашното насилие (ОСПДН). Съветът е консултативен орган 

към областния управител. ОСПДН е иновативен модел на междуинституционално 

сътрудничество, който може да бъде приложен като добра практика и в други 

области. Създаден е по инициатива на СНЦ „Център за съзидателно правосъдие“ – 

град Разград, с председател д-р Георги Милков. Всяка година бяха провеждани 

годишни заседания на ОСПДН, в които вземаха участие заместник-министри и 

депутати. През 2017 г. областният управител откри кръгла маса по проблемите 

на домашното насилие. На 13.02.2019 г. в конферентната зала на Областна 

администрация Разград се проведе дискусия по проблемите на домашното 

насилие, с участието на професор Нели Бояджиева от Софийския университет 

„Свети Климент Охридски”. Благодарение на работата на ОСПДН е 

постигнатото високо ниво на координация и взаимодействие в тази важна за 

обществото проблематика. 

 

 

• Областна администрация Разград проведе редица съвместни 

комуникационни инициативи със СНЦ „Феникс – Разград“ и с читалища в 

област Разград в рамките на Комуникационната стратегия на Р България за ЕС. 

         
Областният управител награди победителите във фотоконкурс на тема „Поглед от Лудогорието  

към Европа“ – европейското културно наследство във фотообектива на жителите на област Разград.  

Специално участие в събитието взе танцов състав от Италия (10.11.2018 г.) 

 

           
Областният управител открива кръгла маса по 

проблемите на домашното насилие в град 

Разград (15.06.2017 г.) 

 

Дискусия по проблемите на домашното насилие с 

участието на професор Нели Бояджиева   

(13.02.2020 г.) 
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• Сътрудничество със сдружение „Асоциация Интегро“ – Разград. На 1 

ноември 2018 г. Областна администрация беше домакин на дискусионен форум на 

тема „Устойчиво развитие на ромските майчини центрове в България“ с участието 

на министъра на гражданското общество в провинция Баден-Вютемберг, Германия, 

Гизела Ерлер. 

 

• Областният управител 

проведе съвместни инициативи с 

младежката организация от град 

Разград – младежки клуб 

„Инитиум“. Областният управител 

Гюнай Хюсмен осигури награди за 

младите дебатьори – участници в 

проведения на 14 юни 2020 г. в град 

Разград дебат на тема „Расизмът – мит 

или реалност в XXI век“, организиран от дискусионен клуб „Дебати-Разград“ в 

партньорство с ПФК „Лудогорец 1945“. Специалният гост на събитието и част от 

журито бе писателят Любен Дилов-син. 

 

     
Областният управител бе домакин на дискусионен форум на тема „Устойчиво развитие на Ромските Майчини 

центрове в България“ с участието на министъра на гражданското общество и участието в провинция Баден-

Вютемберг, Германия, Гизела Ерлер  (01.11.2018 г.) 

 

       
Областният управител с младежи от Младежки клуб 

„Инитиум“ по време на съвместна инициатива – 

обучение по БДП за деца и ученици в градския парк в гр. 

Разград  (14.09.2020 г.) 

 

Победителите в дебат на тема „Расизмът – мит 

или реалност в XXI век“ в гр. Разград получиха 

награди от Областния управител (14.06.2020 г.) 

 

 
Доброволческа акция на МК „Инитиум“ на Световния 

ден за защита на животните (05.10.2020 г.) 
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I.V. Подготовка и провеждане на избори 

• Организационни дейности по подготовка и провеждане на изборите за 

общински съветници и кметове в Република България през 2019 г. в област 

Разград. 

• Организационни дейности по подготовка и провеждане на изборите за 

Европейски парламент в област Разград през 2019 г. 
 

I.VI. Управление на В и К асоциациите в област Разград 

• Областният управител управляваше активите на двете В и К асоциации 

в област Разград и работеше за консолидация на В и К сектора в областта. 
 

I.VII. Организиране на отбранително-мобилизационната 

подготовка на населението, ръководене на защитата му при 

бедствия и аварии и осъществяване на контролни дейности за 

спазването на обществения ред. 

• Областният управител провеждаше редовни работни срещи с 

ръководството на ОД на МВР – Разград и на Военно окръжие – Разград. 

• На 30 май 2019 г. областният управител посети организираната от 

Министерството на отбраната 

информационна борса „Бъди войник“ за 

набиране на кандидати за военна служба в 

Българската армия в Разград. Г-н Хюсмен 

остана впечатлен от показаните на площада 

бойна техника, снаряжение и оборудване, 

което е на въоръжение в Българската армия, 

представени му от началника на 

Централното военно окръжие полк. Георги 

Петков и началника на Военно окръжие-

Разград майор Диян Желев. „Желая силен 

боен дух, мъжество и  достойна служба за 

честта на пагона! – заяви областният 

управител. 

   

 

Областният управител се запознава с бойна 

техника, снаряжение и оборудване, което е 

на въоръжение в Българската армия по време 

на информационна борса „Стани войник  

(30.05.2019 г.) 
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• На 20 февруари 2020 г. областният 

управител получи благодарствена 

грамота от името на Красимир 

Каракачанов, вицепремиер по 

обществения ред и сигурността и 

министър на отбраната, която му беше 

връчена от началника на Военно окръжие – 

Разград подполковник Диян Желев. 

Получената награда е за активното му 

участие и издигане авторитета на 

Българската армия, във връзка с 

участието му в националната 

комуникационно-информационна 

кампания „Бъди войник“, организирана и 

проведена от Министерство на отбраната и Военното окръжие в Разград на 30 май 

2019 г. в гр. Разград. 

 

• На 2 юли 2020 г. областният управител 

проведе работна среща с представители на 

Централно военно окръжие – София и Военните 

окръжия в Русе и Разград, в рамките на която 

обсъди въпроси по взаимодействието и съвместната 

дейност с военните окръжия към Министерството на 

отбраната. Полковник Георги Петков подари на г-н 

Хюсмен луксозното издание на Централно военно 

окръжие „140 години военни окръжия”, по случай 

честванията през 2020 г. на 140-годишнината от 

създаването на военните окръжия в България. 

 

         

 

 

Областният управител на работна среща с  представители на Централно военно 

окръжие София и Военните окръжия в Русе и Разград.  Полковник Георги Петков подари 

на г-н Хюсмен луксозното издание „140 години военни окръжия” (02.07.2020 г.) 

 

Областният управител получава благодарствена 

грамота от името на Красимир Каракачанов , 

заместник министър-председател по 

обществения ред и сигурността и министър на 

отбраната (20.02.2020 г.) 
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• През 2017 г. изложбата „Военните 

паметници в област Разград“, организирана 

от Областна администрация, със съдействието 

на Областния съвет на Съюза на ветераните 

от войните в България и Областния съвет на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва, 

бе представена в редица читалища и училища 

в региона. Изложбата включва фотографии на 

над 100 военни паметника в областта. През 

2018 г. бе издаден сборник „Военната памет 

на Разград”. При представянето на книгата в залата на НЧ „Развитие 1869” – 

Разград на 20.11.2018 г. на председателя на Областния съвет на Съюза на 

ветераните Стоян Великов бяха връчени грамота и плакет от името на областния 

управител. 

 

 

 

• През август 2019 г. Областна 

администрация Разград се включи в 

кампанията, инициирана от 

Дирекция „Вътрешна сигурност“ към 

МВР - „Остани чист, кажи НЕ на 

корупцията“, с поставяне на билборд 

върху държавна сграда в центъра на 

град Разград. „Подкрепям идеята на 

кампанията и апелирам всички да са 

непримирими към корупционните 

практики в различните сфери на 

обществения живот, защото това са 

стъпките за превенция и профилактика 

на корупционни схеми в реално време“ – заяви г-н Хюсмен. 

 

                   
Представяне на изложбата „Военните 

паметници в област Разград“ в  

СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Самуил 

(05.12.2017 г.) 

 

Билборд, поставен на държавна сграда в 

центъра на Разград по инициатива на 

Областния управител, като част от 

кампанията „Остани чист, кажи НЕ на 

корупцията“  (30.08.2019 г.) 

 

 

Представяне на изложбата „Военните 

паметници в област Разград“ в СУ „Христо 

Ботев“ – град Разград (25.01.2018 г.) 

 

Представяне на изложбата „Военните 

паметници в област Разград“ в град Исперих 

(16.10.2017 г.) 
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• По инициатива на областния 

управител Гюнай Хюсмен 40 пенсионери от 

Разградско участваха в събитие – част от 

кампанията „Заедно можем да спрем 

телефонните измами”, организирано от 

ОДМВР-Шумен и Община Шумен със 

съдействието на „Alcomet”  в „Арена Шумен” 

и в гала-концерта след него. Възрастните хора 

бяха от четири пенсионерски клуба от 

Разградско: „Лудогорие” и „Бузлуджа” от 

Разград, както и от Пороище и Островче. 

• Всяка година от мандата си областният 

управител връчваше награди на победителите в областния етап на 

Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. Г-н 

Хюсмен призоваваше победителите да бъдат съпричастни към хората, които 

изпадат в беда, да рисуват със сърце и душа и да печелят още много награди за 

добруването на хората в Лудогорието! 

 

 

I.VIII. Публичност и прозрачност на управлението 
Публичността и прозрачността на управлението бяха сред основните 

принципи в работата на областния управител. Въпреки че за приемен ден бе 

определен всеки понеделник, той приемаше гражданите по всяко време, 

внимателно изслушваше въпросите, които поставяха и оказваше съдействие за 

решаване на редица проблеми и за реализиране на не една добри инициативи. 

Дейността на областния управител и Областна администрация Разград бе широко 

отразявана в интернет страницата и фейсбук страницата на администрацията, 

във фейсбук страницата на областния управител, в местните и националните 

медии. Редовно бяха организирани пресконференции.  

        

 
Областният управител с пенсионери от област 

Разград в „Арена Шумен“ по време на събитие 

от кампанията „Заедно можем да спрем 

телефонните измами” (13.06.2019 г.) 

 

Областният управител връчва наградни на деца – победители в Областния етап на  

Международния конкурс за детска рисунка “С очите си видях бедата” (13.09.20189 г. и 17.09.2020 г.) 
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Областният управител с интервю за в 

предаването “България в 60 минути” по БНТ за 

реставрацията на джамия „Ибрахим паша“ в град 

Разград (21.10.2020 г.) 

 

Областният управител с интервю за турски 

медии при посещение в Одрин  

 

Фейсбук страницата на Областния 

управител 

             

Областният управител представя на 

журналисти планът за реставрация на сградата 

на ДНА град Разград (28.12.2019 г.) 

 

Областният управител с интервю за TVN 

ремонта на пътя Русе – Кубрат (21.11.2018 г.) 

 

Областният управител с представители на местните медии 

в област Разград на една от годишните си пресконференции 

(21.12.2018 г.) 

 



37 
 

II.I. Инфраструктура и благоустройство 
 

Основни приоритети: Осигуряване на по-добра жизнена среда с качествена 

инфраструктура за жителите на Лудогорието. Реализиране на политиката на 

правителството на Премиера Бойко Борисов в тази насока в област Разград. 
 

1. Подкрепа за реализиране на проекти за пътна инфраструктура –  

направени и осигурени инвестиции за ремонт на пътна инфраструктура за 

близо 100 млн. лева. Никога досега не са инвестирани толкова пари в 

републиканската пътна мрежа на Разградска област! 

• В началото на мандата Областният управител Гюнай Хюсмен и народният 

представител от ГЕРБ Десислава Атанасова поеха ангажимент да се търсят 

средства за ремонт на пътния участък град Исперих – село Пристое и 

неколкократно поставяха проблема пред МРРБ и Агенция „Пътна 

инфраструктура“. Ремонтът на пътя с дължина 20,200 км е на стойност 12 300 

000 лева, като стартира през юли 2018 г. и бе завършен през 2019 г. 

 

II. СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РАЗГРАД 

    

                              

Пътят от град Исперих до село Пристое преди, по време и след извършения основен ремонт на стойност 12 

300 000 лева. Областният управител редовно извършваше инспекции на качеството на работата на фирмата-

изпълнител. 
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• Извършване на ремонт на околовръстния път в град Исперих. Отсечката 

е част от второкласния републикански път Русе-Кубрат-Исперих-Дулово. Пътят е с 

много важно социално и икономическо значение за региона. Той е главна пътна 

артерия за връзка със съседните области Русе и Силистра. Общата стойност на 

видовете строително-ремонтни работи е за над 5,7 милиона лева. Областният 

управител лично наблюдава работата на фирмата изпълнител за качественото 

изпълнение на ремонтните дейности. 

 
 

• През месец юли 2018 г. завърши проектът за основен ремонт на отсечка от 

9,77 км от второкласния път II-49 Кубрат – Тутракан на стойност 5 184 886,77 

лв. с ДДС, със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. През 2020 г. бе извършен основен 

ремонт на девет километра от път II-49 Кубрат - Тутракан, в участъка между 

селата Топчии и Каменово. Инвестицията е за над 7,3 млн. лв., а средствата са 

от бюджета на АПИ. Също през 2020 г. стартира проект „Рехабилитация на път 

Борисово – Юпер/Черешово – граница общ. (Сливо поле - Кубрат) – Сеслав и 

път Беловец – Кубрат/Горичево – Божурово на територията на Община 

Кубрат“. Дължината на двата пътни участъка е 15,400 км. Проектът е на стойност 

5 697 444,40 лв. 

 

            

Ремонтираният път II-49 Кубрат – 

Тутракан на стойност 5 184 886,77 лв. с 

ДДС 

 

Ремонтираният участък от 9 км между селата 

Топчии и Каменово от път II-49 Кубрат - Тутракан, 

в участъка Инвестицията е за над 7,3 млн. лв. 

Ремонтиран участък от околовръстния път в гр. Исперих. Областният управител следеше 

отблизо напредъка на ремонтните дейности. (10.08.2020 г.) 
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• През декември 2018 г. бе завършен проект за основен ремонт на близо 21 

километра от път II-49 Търговище – Разград. Подновяването е на стойност 15 

357 826,67 лв., с финансиране по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

 

• През месец септември 2020 г. 

започна рехабилитацията на 47-

километрова отсечка от главен път II-

23 Русе-Кубрат-Исперих (от град Русе 

към град Кубрат), със спестен 

финансов ресурс и осигурени 

допълнителни средства от Оперативна 

програма „Региони в растеж“, както и с 

добавка от републиканския бюджет. 

Общата стойност на проекта е над 38 

милиона лева.  

Основен принцип на областния управител бе да осъществява постоянен 

контрол при изпълнението на проекти за подобряване на пътната 

инфраструктура. Той редовно извършваше проверки на място на 

строителните обекти и апелираше фирмите изпълнителки да работят 

качествено и съобразно добрите практики. 

 
Областният управител на символичната първа  

копка на основния ремонт на  пътя от град Русе 

 към град Кубрат  (17.09.2020 г.) 

 

          

         
Областният управител на символичната първа 

копка на ремонта на път II-49  

Търговище – Разград (17.06.2017 г.) 

 

Ремонтираният път II-49 Търговище – Разград 

(06.12.2018 г.) 

 

Областният управител инспектира ремонта на околовръстния път в град Исперих и на пътя от град 

Исперих до село Пристое  
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2. Реализиране на националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в област Разград – санирани и въведени в 

експлоатация са 22 жилищни блока, в които живеят стотици семейства. Обща 

стойност на проектите: 19 769 302,82 лева. Разпределението по общини е 

следното: Разград – 10, Исперих – 4, Кубрат – 4, Лозница – 3 и Завет – 1. 

Регистрирани са 62 сдружения на собственици.  

 

3. Със съдействието на областния управител с постановления на 

Министерски съвет, бяха отпуснати над 20 милиона за подобряване на 

транспортната инфраструктура и за благоустрояване на населени места в 

област Разград. 

• През 2017 г. бяха отпуснати общо 3 500 000 лева през юли и 3 400 000 

лева през декември.  

• През 2018 г. бяха отпуснати близо 10 милиона лева. През август местните 

управи получиха допълнително 6 475 000 лева, а през декември 3 480 000 лева. 

• През 2019 г. бяха отпуснати 5,5 милиона лева. През декември 

правителството отпусна 5 520 000 лева целеви средства за общините от област 

Разград.  

• През 2020 г. бяха отпуснати 505 000 лева. С постановление на 

правителството от 9 декември 2020 година са отпуснати целеви средства в размер 

на 505 000 лева за ремонти на пътища и обществени сгради в община Разград и 

община Исперих. 

• През 2020 г. на територията на област Разград бе изградено част от 

трасето на българския участък от газопровода „Балкански поток”. Трасето на 

преносния газопровод преминава през землищата на 11 области – Варна, Шумен, 

Разград, Търговище, Русе, Велико Търново, Ловеч, Плевен, Враца, Монтана и 

Видин. В района на село Трапище, община Лозница, бе разположена база с 

многобройна модерна техника на италианската строителна фирма, изграждаща 

газопровода и бяха създадени немалко работни места за местното население.  

 

                    
Саниран по НПЕЕМЖС жилищен блок в град Кубрат  

 
Саниран жилищен блок в град Разград 
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Реализацията на големи инфраструктурни проекти на територията на област 

Разград, като изграждането на газопровода и на автомагистрала „Хемус”, 

допринасят за социално-икономическото развитие на региона и на страната ни. 

Успешното изпълнение на тези проекти е един от основните приоритети в 

политиката на правителството на премиера Бойко Борисов. Затова реализацията на 

огромния по мащабите си инфраструктурен проект е раздвижил икономиката в 

област Разград, след застоя през последните месеци поради извънредната ситуация 

с коронавируса, и допринася за създаване на заетост в региона.  

 

4. Модернизирана образователна и социална инфраструктура със 

средства по оперативните програми и Програмата за развитие на селските 

райони.  

• По време на мандата на областния управител 2 детски ясли, 2 училища и 7 

детски градини в град Разград бяха ремонтирани и обновени по проект 

„Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна 

ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград“, 

финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

Стойността на проекта бе 9 897 137,19 лв. Бенефициент по проекта бе Община 

Разград. В рамките на проекта беше изграден нов физкултурен салон за нуждите на  

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. Вапцаров“. 

 

      

          
Областният управител и заместниците му на строителната площадка на газопровода „Балкански поток”  

(09.06.2020 г.) 

 

Една от ремонтираните и обновени детски 

градини в град Разград   

 

Изграденият нов физкултурен салон в град Разград за 

нуждите на  ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“ и ОУ „Н. Й. 

Вапцаров“  
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• През 2017 и 2018 г. в град Исперих бе реализиран проект за основен 

ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на Професионалната гимназия 

по селско стопанство „Хан Аспарух”.  Стойността на проекта, който се реализира 

по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г., бе 1 298 457,73 лв. 

 

• През месец юли 2020 г. в град Разград бе даден старт на проект 

„Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и 

социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни 

изисквания“. Проектът се изпълнява по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и се 

реализира в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград, а 

бюджетът е в размер на 2 421 999,99 лв. с продължителност  30 месеца.   

 

5. Проекти по ПУДООС, дирекция „Вероизповедания“ към Министерски 

съвет, Програма за младежта и други. 

• През 2020 г. с младежки доброволен труд бе обновен детски кът в село 

Йонково, община Исперих. Инициативата е в рамките на подкрепения от 

областния управител проект „Активни младежи – силни позиции в община Кубрат 

и община Исперих“ на СНЦ „Феникс-Разград“, финансиран по Национална 

програма за младежта (2016-2020 г.) на Министерство на младежта и спорта. 

       

        
Областният управител открива ремонтираната и обновена сграда на Професионалната гимназия по селско 

стопанство „Хан Аспарух” в град Исперих (23.11.2018 г.) 

 

Първа копка на изграждането на социални жилища в град Разград (30.07.2020 г.) 
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• През 2017 г. бе извършен ремонт на покрива на джамия „Ахмед Бей“ в 

Разград, с отпуснатите от Министерски съвет чрез дирекция „Вероизповедания” 

средства, в размер на 10 000 лева. 

 

• През 2018 г. бе ремонтирана джамията в село Трапище, община 

Лозница, със средства от дирекция „Вероизповедания” към Министерски съвет и 

дарени средства от изселниците от селото в Турция – общо 17 000 лева. Местните 

жители се включиха в ремонта с доброволен труд. 

        

              

               

Детски кът в село Малко Йонково, общ. Исперих преди и сега. Областният управител поздрави младежите  

доброволци за участието им в подкрепения от него проект. (09.07.2020 г.) 

 

Джамията в село Трапище, община Лозница преди ремонта. 

 

 

 

Областният управител на работна среща с областния мюфтия Мехмед Аля по време на подкрепен от него 

 проект за ремонт на покрива на сградата на джамия „Ахмед Бей“ в град Разград (08.11.2017 г.) 
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II.II. Икономика и селско стопанство 
Основни приоритети: Привличане на инвестиции в региона. Подкрепа на 

съсловни организации. 

• Разработване на Агрокалендар на 

Лудогорието. който да представи и 

популяризира традиционните отрасли в 

селското стопанство. 

• Провеждане на ежегодни работни 

среща между арендатори, пчелари, 

представители на общините и 

институциите в област Разград, във 

връзка с прилагането на Наредба № 

13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на 

пчелите и пчелните семейства от отравяне 

и начините за провеждане на 

растителнозащитни, дезинфекционни и 

дезинсекционни дейности. Разработване на 

Агрокалендар на Лудогорието, който да 

представи и популяризира традиционните 

отрасли в селското стопанство. 

 

        

 
Областният управител на работна среща с 

ръководството на дружество „Лудогорска 

пчела“ (12.02.2018 г.) 

 

Областният управител инициира създаване на 

Агрокалендар на Лудогорието (03.12.2020 г.) 

 

Традиционна работна среща между 

арендатори, пчелари и представители на 

общините и институциите в област 

Разград (15.04.2019 г.) 

 

           
Областният управител и неговите заместници разглеждат ремонтираната джамия в село Трапище, община 

Лозница преди ремонта. (20.08.2018 г.) 
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• Областният управител вземаше активно участие в събития, свързани със 

селското стопанство в област Разград, като традиционните Дни на пшеницата и 

др. 

 

 

• Областният управител присъства на десетки работни срещи за 

решаване на актуални проблеми на земеделци и животновъди от региона. 

Такава среща бе с Управителния съвет на Сдружението на зърнопроизводителите в 

Лудогорието, на която бе обсъден проблемът с неблагоприятните климатични 

условия през 2020 г., пораженията, които нанася сушата върху посевите и щетите, 

които понасят земеделците в областта. „Готов съм да съдействам за решаване на 

проблемите на зърнопроизводството, като основен сектор в икономиката на област 

Разград, създаващ голяма част от брутния вътрешен продукт“, увери участниците в 

срещата г-н Хюсмен (06.08.2020 г.). 

• На 7 юни 2018 г. областният управител участва в официалното откриване 

на  нова зърнобаза в Кубрат „Агрикс База Кубрат”, с капацитет 30 000 тона.  

 

 

           
Областният управител Ден на пшеницата в опитно поле до град Кубрат, организиран от „Сортови семена“ ЕАД – 

Разград (01.06.2018 г.) и на Ден на пшеницата, организиран от ЕТ “Стефан Георгиев - НИМ”, в партньорство с 

“Байеркропсайанс”, в опитно поле край село Крояч, общ. Лозница (12.06.2018 г.) 

 

         
Областният управител на откриването на нова 

зърнобаза в град Кубрат (07.06.2018 г.) 

 

Областният управител на работна среща с 

Управителния съвет на Сдружението на 

зърнопроизводителите в Лудогорието  

(06.08.2020 г.) 
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• Областният управител оказваше съдействие за развитието на бизнеса в 

региона. През 2020 г. бе извършен основен ремонт на пътя към „АДМ“ ЕАД за 

близо 3 милиона лева. За да стане това възможно, статутът на участъка от 4,6 км бе 

променен от общински в третокласен с решение на Министерски съвет. Новото 

шосе е с начало отклонението от републикански път ІІ-49 Разград-Кубрат и край - 

на км 3+713 от началото на общинския път RAZ2110. Областният управител 

оказа съдействие за придобиване на сертификат за инвестиция клас А от 

предприятието, за да се осъществи проектът за ремонт на пътя. 

 

• През целия си мандат областният управител търсеше инвеститори и  

представяше пред тях конкурентните предимства на Лудогорието. Гюнай 

Хюсмен посети редица предприятия в областта, за да се запознае на място с 

производствата им и с актуалните им проблеми. Той бе официален гост при 

откриване на нови производства и търговски обекти. Чрез Областната комисия по 

заетост областният управител се стремеше към постигане на съответствие между 

професионалното образование и потребностите на бизнеса в Лудогорието от 

работна ръка. 

 

• Областният управител на Разград 

Гюнай Хюсмен бе на опознавателно 

посещение в „Дружба“ АД-Разград на 

15.06.2017 г. по покана на ръководството на 

предприятието, което осигурява над 200 

работни места и изнася продукция в повече 

от 20 държави по света. Изпълнителният 

директор на фирмата инж. Румен Костов 

постави пред г-н Хюсмен проблеми, 

справянето с които би подобрило както 

резултатите на фирмата, така и бизнес 

средата в Разград и в България. Областният 

управител се ангажира да търси съдействие 

от компетентните институции за намиране на 

решения.    

 
Областният управител разглежда 

производствените мощности на „Дружба“ 

АД-Разград с изп. Директор на предприятието 

д-р Румен Костов (15.06.2017 г.) 

 

            
Ремонтираният път към „АДМ“ ЕАД – Разград 
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• На 30.06.2017 г. Областният управител Гюнай Хюсмен и заместник 

областният управител Нурие Црънгалова бяха гости на тържество по повод 

откриването и освещаването на новата сграда на печатница „Разград-

Полиграф“ ООД, изградена с инвестиция от 1,6 млн. лева. Похвално е, че в 

региона има такова предприятие на свръх европейско ниво, от името на държавата 

Ви благодаря, че Ви има, нека област Разград се гордее с  Вас“ – обърна се г-н 

Хюсмен към собственика на фирмата Теодор Ролев.  

•    Туристическият потенциал на област Разград бе представен на 

06.10.2017 г. на българо-руски туристически форум на тема „Духовни и 

историко-патриотични маршрути на Русия и България“. Инициативата за 

презентирането на региона бе на областния управител.  

 

• През 2018 г. „АДМ Разград" ЕАД стартира проект за разширяване на 

производствените си мощности си в Разград с инвестиция за 242,5 млн. лв. 

„Биовет“ АД инвестира 70 млн. евро за изграждане на нова производствена 

база за ветеринарни ваксини с подкрепа от плана „Юнкер“.  

• На 24 октомври 2020 г. областният 

управител бе официален гост на 

тържественото откриване на новия 

строителен хипермаркет „Алфа“ в 

Разград. Г-н Хюсмен поздрави 

предприемачите Валентин Христов, 

Мартин Нешев и Христо Христов за 

смелостта да направят такава сериозна 

инвестиция, въпреки пандемията и 

очертаващата се икономическа рецесия и за 

това, че разкриват нови 30 работни 

места. „Сигурен съм, че новият обект е 

ясен знак, че въпреки проблемите, в 

България и в частност в Разград, се инвестира, работи се, има оживление и най-

важното – има бъдеще!  

 
Областният управител на откриването на 

нов търговски обект в град Разград  

 (24.10.2020 г.) 

 

                     
Представяне на област Разград на 

туристически форум  (06.10.2017 г.) 

 

Областният управител разглежда техническото оборудване 

в новата сграда на печатница „Разград-Полиграф“ ООД с 

управителя й Теодор Ролев  (30.06.2017 г.) 
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II.III. Екология 
Основни приоритети: ангажимент на областния управител за решаване на 

екологичните проблеми на хората от Лудогорието и опазване здравето им. 

• На 24 август 2020 г. на извънредно заседание на тема „Разглеждане на 

проблема със замърсения въздух на Разград” Общински съвет Разград реши 

да бъде осъществен предложеният още през 2018 г. подход от областния 

управител за решение на проблема с чистотата на атмосферния въздух в град 

Разград.  Седмица преди това областният управител взе участие и в проведената в 

град Разград среща-дискусия на тема „Качеството на въздуха в Разград. Мерки за 

подобряването му“, организирано от Община Разград, по инициатива на групата 

общински съветници от ЗНС. Още през септември 2019 г. по молба на Общински 

съвет Разград и поради зачестили сигнали от граждани в град Разград за неприятни 

миризми и изразени опасения за замърсяване на въздуха, г-н Хюсмен предприе 

незабавни действия за решаване на проблема, като назначи Експертна комисия за 

избор на система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград с участието 

на представители на Областна администрация Разград, РИОСВ – Русе, Община 

Разград, Общински съвет Разград и на няколко големи предприятия от града.  

 

 

За няколко месеца Експертната комисия извърши редица проучвания, консултации 

и анализи и предложи работещо техническо решение за изграждане на система за 

постоянен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в град Разград. 

Системата позволява бързо установяване на моментите, в които въздухът е 

замърсен и информиране на гражданите и отговорните служби в случай на 

установяване на замърсяване с химични агенти за изпращане на мобилна станция 

за по-задълбочени анализи. През 2018 г. Областният управител изпрати 

изготвеното от Експертна комисия становище до кмета на община Разград и до 

председателя на ОбС Разград, като им предложи да внесат предложение до 

Общински съвет Разград за приемане на решение за внедряване на системата. 

Предложението стигна само до обсъждане в съответните постоянни комисии, като 

не бе внесена докладна записка за обсъждане в Общински съвет Разград.  

          Областният управител предлага решение на проблема 

със замърсения атмосферен въздух в град Разград на 

извънредно заседание на ОбС Разград  (24.08.2020 г.) 

 

Областният управител на среща-дискусия на тема 

„Качеството на въздуха в Разград. Мерки за 

подобряването му.  (17.08.2020 г.) 
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Освен това Областният управител беше получил съгласието на трите големи 

фирми  от град Разград – „АДМ Разград“ ЕАД, „Биовет“ АД и „Пилко“ ЕООД да 

осигурят финансиране с по 5 000 лева (общо 15 000 лева) за закупуването на 

системата. През 2019 г. Областният управител осигури безвъзмездно двумесечното 

тестово непрекъснато измерване на качеството на въздуха в град Разград с техника 

от „А1 България“ ЕАД. Базовата автоматична измервателна  станция Smart Sense 

беше монтирана в ДГ № 6 „Шестте ястребинчета“ в гр. Разград. Тя следеше чрез 

електромагнитни сензори следните параметри: азотен диоксид, въглероден окис, 

серен диоксид, озон, сероводород, фини прахови частици. Данните от 

измерванията се предаваха в реално време. Община Разград публикуваше 

ежедневно данните от измерванията. 

• На 1.01.2018 г. областният управител сезира РИОСВ в Русе за 

замърсяване на река Бели Лом в границите на областния център. 

Екоинспекцията извърши проверка още същия ден и за броени часове беше 

установен източникът на замърсяване. На 20.01.2021 г. областният управител 

извърши проверка на място на затлаченото корито на река Бели Лом в района 

на село Дряновец по сигнал на общественика Мариян Цанев. Г-н Хюсмен обеща 

предприемане на действия за решаване на проблема. 

 

 

        

     
Система за мониторинг на атмосферния въздух в град Разград. 

Заместник областният управител Евгени Драганов на 

проверка за установяване на замърсител на р. Бели Лом 

в град Разград от инспектори от РИОСВ  (01.02.2018 г.) 

 

Областният управител проверява коритото на 

река Бели Лом край село Дряновец (20.01.2021 г.) 
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II.IV. Култура. Опазване на културно-историческото наследство. 

Толерантно съжителство на етносите в Лудогорието. 

Основни приоритети: Областният управител споделяше и подкрепяше 

политика на премиера и на правителството на Република България за 

подкрепа на духовния и религиозния живот, на солидарността и 

толерантността между българските общности и етноси у нас. Съдействие за 

развитие и обогатяване на културния живот в Лудогорието. Меценатство, 

дарения и подкрепа за културните институции, местните творци и културни 

дейци. 

• Реставрация на националния паметник на културата – джамия 

„Ибрахим паша“ в град Разград. 

 

 

На 9 октомври 2020 г. областният управител и министърът на културата Боил 

Банов поставиха началото на дългоочаквания ремонт на националния 

паметник на културата – джамията „Ибрахим паша“ в град Разград. На 

официалната церемония присъстваха депутати, турски дипломати и граждани. С 

реставрацията на джамията ще бъде подобрена визията на централната градска 

част и ще се привлекат туристи. През последните 30 години сериозен ремонт на 

храма не е правен и сградата започна да се руши.  

    

 

             
Работна среща за обсъждане на техническия  проект на 

джамия „Ибрахим Паша“ в град Разград (30.04.2020 г.) 

 

Макет на джамия „Ибрахим Паша“ в град 

Разград, показваш визията й след реализиране на 

проекта за реставрацията 

й+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++ 

Старт на реставрацията на джамия 

„Ибрахим Паша“  (09.10.2020 г.) 

 

Областният управител с главни мюфтия д-р 

Мустафа Хаджи (09.10.2020 г.) 
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Проектът, който е на стойност 2 374 836 лв., осигурени от държавния бюджет, 

предвижда консервация, реставрация и адаптация на джамията "Ибрахим паша". 

Строително-ремонтните дейности ще се извършат от търговищка фирма. След 

официалната церемония всички имаха възможност да влязат в джамията, където 

беше подредена изложба от снимки как е изглеждала преди години и макет как ще 

изглежда след реставрацията. След около три години тя ще грейне в пълния си 

блясък – точно както преди повече от три века – като ярък знак на етническата и 

религиозната толерантност у нас. 

 

Благодарение на областния управител Гюнай Хюсмен на 14.08.2019 г. бе  

възобновен градежът на църквата „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в 

град Разград (14.08.2020 г.). Той осигури финансиране за довършването на 

сградата на новостроящия се храм „до ключ“ от Турската агенция за координация и 

сътрудничество към президента Ердоган – ТИКА. „Вярвам, че имаме нужда от 

такива храмове. Все повече  хората обръщат лице и сърце към религията и трябва 

така да  възпитаваме децата си. Който вярва, не е лош човек.“ – заяви г-н Хюсмен. 

 

 

    

     

 

Официалната церемония за стартиране реставрацията на джамия „Ибрахим Паша“  (09.10.2020 г.) 

 

Етапът, на който бе рестартирано изграждането 

на църква „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в 

град Разград 

Тържествено възобновяване изграждането на 

църква „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в град 

Разград (14.08.2019 г.) 
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• Областният управител предприе действия за реставриране на сградата 

на бившия Гарнизонен клуб (Дом на Народната армия) в град Разград. По 

негово искане Министерски съвет предостави в управление на Областния 

управител сградата, за да се ползва от Областната администрация Разград за 

изпълнение на функциите й. 

 

• Областният управител провеждаше редовни работни срещи с 

религиозните водачи в областта и региона. Основен приоритет на г-н Хюсмен 

бе толерантното съжителство на жителите на Лудогорието от различни 

религии и етноси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

                         

          

Сградата на ДНА в град Разград в настоящия си вид и изгледът й според техническия проект за реставрацията й. 

                 Работна среща на Областния управител с духовните водачи в област Разград (05.07.2017 г.) 

Областният управител с главни мюфтия 

 д-р Мустафа Хаджи на оглед на джамия 

„Ибрахим Паша“ в Разград след Ифтар в с. 

Трапище, общ. Лозница (03.06.2018 г.) 

 

С Негово Високопреосвещенство Русенският 

митрополит Наум на  50-годишния му 

юбилей (20.10.2018 г.) 
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• Областният управител съдейства за дарения за църкви и джамии. На 

8.10.2020 г. той посети джамията в родното си село Свещари, община Исперих, и 

изказа благодарности на г-н Али Ялчин за дарението на килими и апаратура 

„езанматик” за молитвения дом. Килими за джамията бяха дарени и през 2018 г. 

 

 

• Всяка година в навечерието на празниците Рамазан Байрам и Курбан Байрам 

бяха изпращани поздравителни адреси до всички имами в областта. 

Поздравления за големите християнски и мюсюлманските празници получаваха 

жителите на Лудогорието. 

• Областният управител и неговите заместници поднасяха венци на 

паметниците на всички празници, чествания и отбелязване на годишнини. 

Всяка година през месец август заместник областният управител Евгени Драганов 

участваше в честванията на годишнината от Шипченската епопея.  

• Със средства от Министерството на отбраната (37 000,00 лева), 

поискани от Областната комисия „Военни паметници“, бяха ремонтирани 15 

военни паметника в област Разград. Областният управител и Министерството на 

отбраната подкрепиха родолюбивата инициатива за изграждане на Военен 

мемориал на поделенията, съществували в Разградския гарнизон в периода 1878 – 

2009 г. 

 

 

     
Заседание на Областната комисия „Военни 

паметници“ (04.12.2019 г.) 

 Връчване на дарение от килими за молитвения дом в с. Свещари на кмета на селото(16.10.2018 г.)  и 

посещение в джамията за ново дарение от килими и апаратура „езанматик”  (08.10.2020 г.) 

     

Проект на Военен мемориал на поделенията в Разград 
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• На 4 януари 2021 г. по инициатива на областния управител Гюнай 

Хюсмен бе почистен паметникът на Христо Ботев в градския парк в град 

Разград. 

 

 

Културни инициативи на Областния управител: 

• През 2020 г., в навечерието на 24 май – Денят на българската просвета и 

култура и на славянската писменост, областният управител Гюнай Хюсмен 

постави началото на инициативата „Виртуална културна сцена „Лудогорие“. 

Проектът „Културна сцена „Лудогорие“/ Ludogorie Culturе Stage“ включи 

създаване и поддържане на канал в You Tube за безплатен достъп на жителите на 

Лудогорието и ценители от цял свят до постиженията на разградската култура. 

Инициативата допринася за опазване и съхраняване на нематериалното културно 

наследство на етносите и етнографските групи в област Разград. 

 

 

                   

 

Паметника на Христо Ботев в градския парк в град Разград преди и след почистването му по инициатива на 

Областния управител . 

Каналът в You Tube, създаден в рамките на инициативата на Областния управител „Културна сцена 

„Лудогорие“/ Ludogorie Culturе Stage“   
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• Областният управител организира експониране на изложба с фотопана 

със снимки на забележителности, пейзажи и мигове от живота на област 

Разград, под мотото ,,Красотите на Лудогорието“, в пространството около 

джамия ,,Макбул Ибрахим паша“ в град Разград. На металните предпазни 

ограждения, поставени около джамията по време на реставрацията й, която ще 

продължи 3 години и половина, бяха поставени над 80 цветни винила. Те 

придадоха естетичен вид на иначе сивите и нелицеприятни огради. Автори на 

фотосите са Мехмед Азиз, Йорданка Бозаджиева, Радка Минчева, Любомир Илиев, 

Яман Хюсмен и Антон Атанасов. Изложбата с красотите и събитията в 

Лудогорието стана възможна със спомоществователството на фирмите „АДМ“, 

„Пилко“, „Фарма тийм“, „Биовет-клон Разград“, „Хювефарма“, Мандра 

„Лудогорие“, „Туана комерс“ и „Алфа Хим“ ЕООД. „Какво по-хубаво от това 

красотата на родния ни край да обгърне перлата на Лудогорието – джамията 

„Ибрахим паша“. Докато строителите работят, гледката радва съгражданите ни и 

предизвиква и интереса на гостите на Разград“, коментира областният управител. 

 

Подкрепа и дарения за културни институции: 

• През ноември 2019 г. областният 

управител Гюнай Хюсмен бе отличен с 

новоучредената награда „Димо 

Хранов“ за особени заслуги към НЧ 

"Развитие 1869 г." – град Разград.  

Областният управител е първият носител 

на наградата за оказваната подкрепа и 

добра съвместна работа през годините, 

както и за съхраняване на народностните 

традиции в област Разград. Г-н Хюсмен 

оказа съдействие за подмяната на цялата 

дограма на построената през 1954 г. 

сграда.  

 

          

 
Областният управител получава новоучредената 

награда „Димо Хранов“ за особени заслуги към 

Народно читалище "Развитие 1869 г." – град 

Разград (02.11.2019 г.) 

 

Изложба с фотопана със снимки на забележителности, пейзажи и мигове от живота на област Разград под  

мотото ,,Красотите на Лудогорието“ в пространството около джамия ,,Макбул Ибрахим паша“ в град Разград 
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Ремонтът  бе финансиран от Държавната агенция за сътрудничество и координация 

(ТИКА) в Република Турция. Проектът беше реализиран вследствие на доброто 

сътрудничество между  министър-председателя на България Бойко Борисов и 

президента на Турция Реджеп Таип Ердоган. Областният управител изрази 

надежда, че успешното и ползотворно сътрудничество между държавната 

институция и читалищата от областта ще продължи и занапред, защото читалищата 

трябва да ги има, за да продължават да ни съхраняват като народ, да предават 

традициите и обичаите на идните поколения. 

• На 20 март 2019 г. областният 

управител дари по един екземпляр от 

енциклопедията „България в 

Балканските войни (1912-1913 г.) на 

четири библиотеки в Разградска област. 

Нейни автори са: доц. д-р Молен Куманов 

от БАН, Десислава Костадинова – 

докторант от БАН и д-р Тодор Тодоров. 

1164 страници и около 2000 илюстрации 

представят исторически данни и сведения 

за Балканските войни. 

 

• На 20 септември 2020 г. 

областният управител на Разград Гюнай 

Хюсмен намери нов дом за богатата 

домашна библиотека на доайена на 

разградската журналистика Благовеста 

Борисова, която вече не е между живите. 

Колекцията от книги, включваща 1 727 

тома, дарени от близките на Благовеста, 

вече радват читателите на библиотеката в 

НЧ "Отец Паисий-1928" в село Севар. 

 

 

• Активно участие в културния живот на Лудогорието: Въпреки 

забързаното си делово ежедневие, областният управител Гюнай Хюсмен намираше 

време да присъства на редица събития от богатия културен живот на област 

Разград. След тях са участие в редица срещи с писатели и поети в Регионална 

библиотека „Проф. Боян Пенев“ и в Художествена галерия „Проф. Илия Петров”  в 

град Разград: среща с писателя Нидал Алгафари за представяне на новия му роман 

„Рано или късно“ (26.11.2019 г.), представянето на новата стихосбирка „Не съм до 

теб“ на разградската поетеса Ивета Попова в РБ „Проф. Боян Пенев” в град Разград 

(12.02.2020 г.) и други.  

 

 
Областният управител предава дарение от 1 727 

тома литература на НЧ "Отец Паисий-1928" в 

село Севар (18.09.2020 г.) 

 

Енциклопедията „България в Балканските 

войни (1912-1913 г.) 
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Областният управител взе участие и в откриването на изложби на местни 

художници: откриване на изложбата „Пъстроцветие” на исперихската художничка 

Теодора Николова в Разград – 19.09.2019 г. 

 

 

 

 

• Меценатство: Областният управител 

подкрепи редица местни творци. Той осигури 

средства за издаване на стихосбирка 

„Прелял капчук” на разградската поетеса 

Донка Василева. Част от тиража на книгата е 

предоставен от ръководството на Областна 

управа на културни и образователни 

институции от област Разград.  

 

 

 

 

            

  

На юбилейна среща с творчеството на разградската 

поетеса Донка Василева Областният управител 

(20.06.2019 г.) 

 
 

Областният управител на среща с писателя Нидал 

Алгафари за представяне на новия му роман „Рано 

или късно“ (26.11.2019 г.)  

 

Областният управител на представянето на новата 

стихосбирка „Не съм до теб“ на разградската поетеса 

Ивета Попова (12.02.2020 г.). 

 

Областният управител бе гост на поетично-

музикалната вечер, организирана от разградски 

творци за Деня на поезията 1 октомври 

(02.10.2020 г.) 

 

Областният управител бе чест гост на поетично-

музикални вечери в Регионална библиотека „Проф. 

Боян Пенев“ – Разград  (07.01.2020 г.)  
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II.V. Наука и образование 
Основни приоритети: Изпълнение на областно ниво на последователната 

политика на правителството и премиера Бойко Борисов в подкрепа на 

образователната система в страната ни, изразяваща се в подобряване на 

материално-техническата база и учебната среда, повишаване доходите на 

учителите, подкрепа за личностното развитие на децата и учениците; 

повишаване на резултатите на учениците от региона на националното 

външно оценяване и държавните изпити. 

• Още в началото на мандата си 

областният управител организира поредица 

от работни срещи с училищни директори 

и институции, ангажирани в 

образователната сфера. Целта им е 

установяване на причините за незавидните 

резултати на учениците от региона на 

националното външно оценяване и 

държавните изпити в последните години и 

вземане на мерки за преодоляване на 

негативната тенденция. 

 

 

Областният управител Гюнай Хюсмен изискваше периодични анализи по учебни 

заведения и търсене на персонална отговорност от директорите на училищата с 

трайно слаби резултати през последните години. Благодарение на общите усилия 

на областния управител, Регионалното управление на образованието, 

директорите, учителите и учениците бе отчетен напредък в класирането на 

област Разград при външното оценяване на учениците в областта за пръв път 

от много години насам. 

Г-н Хюсмен постоянно напомняше, че правителството се стреми да осигурява все 

по-добри условия за протичане на учебния процес, а от учителите и децата се 

изисква само професионализъм и старание в учението.   

 

                 
Работна среща на Областния управител  с 

директори на училища от общините Разград, 

Лозница, Цар Калоян и Самуил (07.06.2017 г.) 

 

Работна среща на Областния управител  с 

директори на училища от община Исперих 

(05.06.2017 г.) 

 

Работна среща на Областния управител  с 

директори на училища от община Кубрат и 

Завет (06.06.2017 г.) 
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Той акцентираше върху работата с децата билингви, като призоваваше и 

учители, и ученици да положат усилия подрастващите с различен от българския 

майчин език, да усвоят официалния книжовен, защото това е ключът към 

завършването на средно и висше образование, както и за успешна реализация на 

пазара на труда. 

• Областният управител постигна много добри резултати при прилагането 

на механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане 

в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст. Сформирани бяха екипи за обхващане във всички населени 

места в област Разград с общински координатори.  

• Областният управител се стремеше лично да посещава всяко училище 

и детска градина в област Разград, за да подкрепя и стимулира добрите 

образователни практики. Той поощряваше учениците да бъдат ученолюбиви и 

жадни за знания, защото това е гаранция за успешна реализация в живота. 

Подкрепяше учителите и ги уверяваше, че държавното управление разбира и 

оценява мисията и важността на педагозите, че работи те да се чувстват 

удовлетворени от труда си. 

• Областният управител 

съдейства за предоставяне от 

Министерството на образованието и 

науката на нови училищни автобуси 

на ОУ „Васил Левски“ – град Исперих 

(8.01.2020 г.), ОУ „Никола Икономов“ 

– гр. Разград, ОУ „Христо Ботев“ – 

село Лудогорци,  община Исперих 

(28.09.2018 г.), и Професионалната 

гимназия по ветеринарна медицина и 

земеделие „Ал. Стамболийски”, град 

Лозница (6.01.2020 г.). 

 
    

 

От името на Министъра на образованието и науката Красимир Вълчев Областният управител предава 

ключовете на нов автобус на директора на училището в село Лудогорци Йълмаз Касим. (28.09.2018 г.) 

 

Новият училищен автобус на ОУ „Никола 

Икономов“ – гр. Разград 
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• Областният управител оказваше съдействие за подобряване на 

материалната база на учебните заведения в област Разград. Пример в тази 

насока е оказаното съдействие за предоставяне на дарение от 10 компютърни 

конфигурации на ОУ „Васил Априлов“ – Исперих от Медицинския университет 

във Варна (15.08.2019 г.), с които е създаден трети компютърен кабинет в 

училището. Съдействието при предоставяне на дарението е част от дейностите по 

един от основните приоритети на областния управител Гюнай Хюсмен – 

подобряване на образователната инфраструктура в Разградска област и 

стимулиране на изявени ученици и педагози. През 2018 г. Областният управител 

осигури дарение на компютри за ПГИ „Робер Шуман“ – Разград, а през септември 

2020 г. – дарение на компютри и друга техника за Професионална гимназия по 

химични технологии и биотехнологии „Мария Кюри“ – град Разград, ОУ „Иван С. 

Тургенев“ – Разград, СУ „Христо Ботев“ – град Лозница, ОУ „Елин Пелин“ – село 

Стражец, община Разград. 

 

 

 

      
Областният управител връчва дарение от 10 

компютърни конфигурации на ОУ “Васил 

Априлов“-Исперих (15.08.2019 г.) 

             

Сградата на ДНА в град Разград в настоящия си 

вид и изгледът й според техническия проект за 

реставрацията й. 

Областният управител връчва дарение от 

техника на директора на СУ „Христо Ботев“ – 

град Лозница (23.09.2020 г.) 

 

Заместник-областният управител Нурие Црънгалова и 

началникът на РУО-Разград Ангел Петков връчват 

ключовете на нов училищен автобус на директора на 

ПГВМЗ – Лозница (06.01.2020 г.) 

Областният управител връчва ключовете за нов 

училищен автобус на зам.-директора на ОУ „Васил 

Априлов” – Исперих – Пламен Цанев (08.01.2020 г.) 
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• Всяка година от мандата си 

областният управител и неговите 

заместници вземаха участие в редица 

тържества на първия учебен ден. На 17 

септември 2018 г. областният управител на 

Разград Гюнай Хюсмен бе гост на пет 

училищни тържества в първия учебен ден. 

Заедно с дипломати от Турция и 

представители на Държавната агенция за 

сътрудничество и координация към 

президента на Република Турция, той 

раздаде подаръци на първолаци, на малки 

спортисти и на училищните управи в Разградска област – 414 раници за 

първокласниците, 298 футболни топки, 330 баскетболни топки, спортни дрехи 

и пособия, таблети. 

 

• Областният управител оказваше подкрепа на изявените деца и 

ученици. Областният управител даваше награди, закупени с негови лични 

средства или от финансиращи организации, като ТИКА, за изявени деца и ученици 

с успехи в учението и в извънкласни дейности, като изкуства, спорт и други.  

 

 

        

Таблет за ученичката с най-добри резултати от 

изпитите след седми клас през 2017 г. Ебру 

Абдулгафурова от Лозница, ученичка в                          

ППМГ "Акад. Н. Обрешков" – Разград     

(15.09.2017 г.) 

                              

 
Таблет за Йоана Кънева – ПГПЧЕ „Екзарх 

Йосиф“ – Разград – VII място на 

националната олимпиада по БЕЛ        

(08.05.2018 г.) 

Областният управител на първия учебен ден с посланика на Р Турция Хасан Улусой, Генералния консул в Бургас 

Нурай Иньонтепе и Директорът на Държавната агенция за сътрудничество г-н Махмут Чевик в училища в 

Исперих. Учениците получиха много подаръци от ТИКА.  (17.09.2018 г.) 

 

Дарението от ТИКА е складирано в Областна 

администрация Разград за разпределение по 

учебни заведения в област Разград 
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Плакет и таблет за световната шампионка 

по борба Тайбе Юсеин (09.11.2018 г.) 

 

                                  

 

Таблет за носителя на Гран При в раздел 

 „Вокални изпълнители” на Националния детски 

фестивал „Звезден път“ Пламена Петрова 

(30.06.2018 г.) 

Таблет за пълната отличничка и състезател по 

борба Мийрем Османова – СУ “Св. св. Кирил и 

Методий“-Самуил. (26.10.2018 г.) 

                             

 

     

Таблет за Арзу Мехмедова –ПГО „Станка 

Николица Спасо-Еленина”, гр. Разград – II 

място в конкурс за есе на тема „Ако бях 

полицай“ (12.11.2018 г.) 

Плакет и таблет за световната 

шампионка по борба Тайбе Юсеин 

(09.11.2018 г.) 

 

Таблет за победителката в възрастова група IX-XII клас в организирания от Областния управител 

конкурс „Великден през моите очи“ Ферида Халил – ученичка от ПГ “Васил Левски“-Исперих (19.04.2018 г.) 

 

Таблети за седмокласничката с най-добро представяне на националното външно оценяване по български 

език и литература в област Разград –  Ния Данаилова от СУ “Христо Ботев“-Кубрат  и за победителката 

в националния кръг на олимпиадата по български език и литература Даная Красимирова, от 7 „а“ клас на 

ОУ „Васил Левски“-Разград (18.06.2018 г.).  
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Таблет за  Емине Зюлкяр  

от ПГСС “Хан Аспарух“-Исперих 

 – отличничка и шампион по  

тенис на маса  (07.02.2019 г.) 

Таблети за националната рекордьорка по редене 

на Рубик куб Есра Мехмедова и нейната сестра-

близначка Есин (05.03.2019 г.) 

               

 

 

              

 
Таблет за Ивелин Събев – 

ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ – 

Разград – II място на 

международното състезание 

за произнасяне на речи на 

английски език "Balkan Voices" 

(25.04.2019 г.) 

Таблети за отбора по роботика „QWERTY“ към 

ОУ“Васил Левски“-Разград, спечелил националното 

състезание „Роботика за България 2019“  (25.06.2019 г.) 

Таблет за Арнел Кедик – СУ  „Х. Ботев“-Кубрат 

– VII  място на Националното състезание по 

речеви и комуникативни умения на английски 

език (21.11.2018 г.) 

Таблет на ученика от  

ПГПЧЕ “Екзарх Йосиф“-Разград Юлиян Минчев,  

спечелил сребърен медал на 11-тото национално 

състезание за ключови компетентности  

по природни науки (13.12.2018 г.) 
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• С лично дарение от областния управител през 2018 г. бе изградена 

детска площадка в ЦДГ „Кокиче“ в исперихското село Йонково. 

II.VI. Развитие на младежта и спорта 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Областният управител на официалното откриване на детската площадка в ЦДГ „Кокиче“ 

 в исперихското село Йонково (13.11.2018 г.) 

                    

Таблет за Ерай Аптулов от с. Йонково, 

преборил тежко заболяване  

(16.07.2019 г.) 

Таблет за 10-хилядния последовател  на официалната Фейсбук страница на Областния 

управител Ерен Екре и за активната последователка на страницата  

Рафие Сали от Цар Калоян  (14.01.2020 г.) 

Таблет за певицата 

Александра 

Златева,  

ПГПЧЕ „Екзарх 

Йосиф“ – Разград  

 (13.11.2019 г.) 

Таблет на Айлян Ахмед – ПГПЧЕ 

„Екзарх Йосиф“ – Разград – 

единствената зрелостничка в 

Разградска област с две шестици на 

матурите през 2019 г. (26.06.2019 г.) 
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II.VI. Развитие на младежта и спорта 
 

Основни приоритети: Съдействие за развитие на младежта и спорта в област 

Разград. Организиране на инициативи в сферата на младежкото развитие и 

спорта. Подкрепа и стимулиране на даровити младежи и спортисти. 
 

• Организирани три издания на традиционния конкурс за детска рисунка 

„Великден през моите очи” под патронажа на областния управител.  Близо 500 

деца участваха в изданието на конкурса през 2018 г., 970 в конкурса през 2019 г. и 

650 през 2020 г. През 2020 г. в условията на извънредно положение поради 

пандемията с коронавируса, изданието на конкурса беше изцяло онлайн. От 

малките художници се очакваше да представят своя творчески поглед към 

празника – с емоциите на деца и възрастни около подготовката на Великден, с 

традициите, които се спазват на празника, с любимите за децата моменти, свързани 

с него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Организирани четири издания на традиционната годишна класации на 

десетте най-добри спортисти, най-перспективен млад състезател, най-добър 

треньор и най-добър отбор на област Разград. Редица специални награди за 

ветерани с принос за развитието на спорта в Лудогорието. 

 

                 

 
Областният управител с наградените деца в конкурса „Великден през моите очи” през 2018  г. (19.04.2018 г.) 

Областният управител с наградените спортисти 

от областната класация „Спортист на годината на 

област Разград“ за 2017 г. 

 

Областният управител с наградените спортисти от 

областната класация „Спортист на годината на 

област Разград“ за 2018 г. 
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• Подкрепа за развитието на спортен клуб по баскетбол „Вълци-Разград” 

от учредяването му през 2018 г. Още на първия турнир, организиран за малките 

баскетболисти, от името на областния управител Гюнай Хюсмен на клуба бяха 

предоставени 10 баскетболни топки, а на церемонията „Спортист на Област 

Разград за 2018 г.” СКБ „Вълци-Разград” получи приз за успешен старт на 

възраждането на спорта баскетбол. 

 

• Областният управител подкрепяше ПФК „Лудогорец 1945“. През 

септември 2017 г. при влизането на тима в групите на Лига Европа по негова 

инициатива бяха поставени два големи билборда с надпис „Приятни мигове с 

Лудогорец и Лига Европа“. Г-н Хюсмен връчи една от купите на призьорите на 

международния футболен турнир за деца „VIVACOMCUP“ (14.06.2019 г.).  

                   

                     

                       

Областният управител с изп. директор на 

ПФК „Лудогорец 1945“ Ангел Петричев. 

(17.04.2019 г.) 

Билборда с надпис „Приятни мигове с 

Лудогорец и Лига Европа“ (септември, 

2017 г.) 

Областният управител връчва награда за боркинята 

Фатме Шабан на треньора й  Дениз Хамид –  

„Спортист на годината на област Разград“ 2020 г. 

 

Областният управител с дарение за Спортен клуб по баскетбол „Вълци-Разград” (17.09.2018 г.) 

 

Областният управител с наградените спортисти от 

областната класация „Спортист на годината на 

област Разград“ за 2019 г. 
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II.VII. Заетост и социално подпомагане  
Основни приоритети: Разкриване на работни места и осигуряване на 

социална закрила за граждани с потребност от подкрепа. 

• През 2017 г. общо 55 безработни от 4 населени места в община Исперих 

намериха препитание благодарение на инициатива на областния управител 

Гюнай Хюсмен. Крупният инвеститор „Пашабахче“ откликна на молбата на 

Хюсмен да потърси работници в област Разград. Областният управител оказа 

съдействие за организиране на срещи в селата Йонково, Малко Йонково, 

Лудогорци и Голям Поровец. На срещите директорът „Човешки ресурси“ на 

„Пашабахче“ Гюлчин Кючукова лично представи възможностите за 

кандидатстване за работа в завода за производство на домакинско стъкло на 

„Пашабахче“ в Търговище.   

 

• По Регионалната програма за заетост в област Разград за периода 2017 -

2020 г.  бяха създадени 322 работни места, като за целта бяха осигурени 

1 038 600 лева от държавния бюджет. 

            

         Областният управител и г-жа Ахмедова – директор 

на “Човешки ресурси” на Шишеджам Търговище 

дискутират възможности за работа на жители на 

Лудогорието в предприятието (29.09.2017 г.) 

 

Областният управител среща безработни от четири 

исперихски села с представители на крупен 

инвеститор в Търговище (16.10.2017 г.) 

 

Областният управител 

 с Виктор Орбан на стадион 

„Хювефарма Арена“  (13.12.2020 г.) 

 

Областният управител с Димитър Главчев и Георги 

Марков на стадион „Хювефарма Арена“ (13.12.2019 

г.) 
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II.VIII. Здравеопазване  

• От 2019 г. областният управител работи 

за придобиване на българско гражданство на 

директора на МБАЛ – Исперих д-р Абдулах 

Заргар. Г-н Хюсмен смята, че са безспорни 

заслугите на д-р Заргар за финансовото 

стабилизиране на лечебното заведение, за 

привличане на медицински специалисти и 

пациенти от други области, както и за 

модернизацията на болницата и оборудването й 

със съвременна апаратура. На 12 януари 2020 г. 

Областният управител проведе работна среща по казуса с министъра на 

здравеопазването проф. Константин Ангелов, който оказа пълно съдействие за 

бързото решаване на въпроса. Вече е задействана процедурата за придобиване на 

българско гражданство от д-р Заргар, като от Министерството на правосъдието е 

внесено предложение за издаване на указ от Президента на Р България. 

 
 

• На 21 януари 2020 г., в Деня на родилната помощ, областният управител 

посети Отделението по акушерство и гинекология към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – 

гр. Разград и поздрави лекарския екип и дежурните акушерки и сестри по случай 

професионалния им празник. Той разгледа залите в Родилното отделение и остана 

възхитен от модерното оборудване, чистотата и отличните условия за родилките.  

      ээ  

 

            
Работна среща с министъра на здравеопазването 

проф. Константин Ангелов (12.01.2021 г.) 

Интервю с Областния управител в сутрешния 

блок на БНТ (18.01.2021 г.) 

В Отделението по акушерство и гинекология към МБАЛ „Св. Иван Рилски“ гр. Разград (21.01.2020 г.) 
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• Областният управител Гюнай Хюсмен прие 

управителя на столичната Аджибадем сити 

клиник МБАЛ „Токуда“ Мелих Карахасаноглу  на 

29 октомври 2020 г. Двамата разговаряха за 

възможностите престижното лечебно заведение да 

приема и обслужва повече пациенти от област 

Разград. След срещата областният управител обяви, че 

са положени основите на едно ползотворно 

сътрудничество, което ще даде възможност хората от 

Лудогорието да се радват на по-добро медицинско 

обслужване.   

 

Културно-информационни събития от Комуникационната стратегия на 

Република България за Европейския съюз, организирани в Разградска област 

от областния управител. 

• През 2017 г. областният управител 

организира три публични информационни 

събития на тема „Европа в Лудогорието“ – в 

Исперих, Кубрат и Лозница, със съпътстваща 

фотоизложба на тема „Европа в Лудогорието. 

Поглед от високо” с фотографии от дрон на 

обекти, изградени или ремонтирани със 

средства от ЕС. През същата година бяха 

организирани и културно-информационни 

събития с представяне на фотоизложбата в НЧ 

„Просвета 1883” в с. Гецово, НЧ „Напредък 

1896”, в с. Голям извор, НЧ „Образование 1894” в с. Езерче и на НЧ „Просвета 

1919 – Брестовене” в с. Брестовене. 

                               

 

Информационно събитие на тема „Европа в 

Лудогорието“ в гр. Исперих (25.10.2017 г.) 

Областният управител открива  

информационно събитие на тема „Европа 

в Лудогорието“ в гр. Кубрат (31.10.2017 г.) 

Фотоизложба на тема „Европа в 

Лудогорието. Поглед от високо” в гр. Исперих  

(25.10.2017 г.) 

III. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ  

 

Областният управител с 

ръководството на столичната 

Аджибадем Сити Клиник МБАЛ 

„Токуда“ (29.10.2020 г.) 
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• През октомври и ноември 2018 г. се 

проведе поредица от културно-

информационни събития, организирани от 

читалища в област Разград. Инициативите 

бяха във връзка с отбелязване приноса на 

Република България в спасяването на 

евреите от Холокоста. В редица населени 

места в областта бе прожектиран филмът 

„Българска рапсодия“ на режисьора Иван 

Ничев, посветен на спасяването на 

българските евреи. 

• През есента на 2018 г. Областна 

администрация организира конкурс на 

тема „Поглед от Лудогорието към 

Европа – европейското културно 

наследство във фотообектива на 

жителите на област Разград“. В 

конкурса взеха участие 96 жители на 

Лудогорието. Изложба със 182 снимки 

от 17 държави  бе представена в гр. 

Исперих, гр. Кубрат и с. Брестовене. 

След това бяха организирани 

читалищни инициативи за представяне 

на изложбата в НЧ „Пробуда 1927” в с. Йонково, община Исперих, НЧ „Просвета 

1919 – Брестовене” в с. Брестовене, община Завет и НЧ „Отец Паисий – 1928” в с. 

Севар, община Кубрат. 

• През 2019 г. Областна администрация Разград организира детски празник 

„3D Европа“ в Разград и съдейства в организацията на подобни събития на  

читалища в област Разград: НЧ „Наука 1937“ в с. Тодорово, НЧ „Просвета 1871” в 

с. Благоево,  НЧ „Димо Арсов1926” в с. Ловско, НЧ „Саморазвитие 1902” в гр. 

Завет, НЧ „Бузлуджа 2010” в гр. Разград, НЧ „Напредък 1915” в с. Юпер и НЧ 

„Христо Ботев 1913“ в с. Прелез.  

 
Представяне на фотоизложбата в ОУ „Христо 

Ботев“ в гр. Исперих (21.11.2018 г.) 

 

    

Прожекция на филма „Българска рапсодия“ в гр. 

Исперих (15.10.2018 г.) 

Детски празник „3Д Европа“ в град Разград – 3Д пъзели на емблематични сгради от Европа (11.06.2019 г.) 
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• По време на мандата на областния управител 20 младежи и девойки от 

област Разград получиха възможност за платени стажове в Областна 

администрация Разград в рамките на проектите „Ученически практики“ и 

„Студентски практики“ на Министерството на образованието.  

 

• По национална програма „Старт на кариерата” през мандата на 

областния управител в Областна администрация Разград работиха 6 младежа. 

Някои от тях, след приключване на 9-те месеца заетост по програмата, бяха 

назначени за постоянно в администрацията. 

• По Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни 

увреждани по време на управлението на г-н Хюсмен в Областна администрация 

Разград работеше един човек. 

• По Регионална програма за заетост през мандата на Областния управител 

към Областна администрация Разград работиха 19 души. 

• По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ по време на 

управлението на г-н Хюсмен в Областна администрация Разград работиха 3 

човека. 

 

 

          

           
Областният управител с ученици и студенти – стажанти в Областна администрация Разград  (23.05.2018 г.  

и 08.07.2020 г.) 

Областният управител с млади хора избрали 

Областна администрация Разград за първо 

работно място по програма „Старт в кариерата“ 

(15.02.2019 г.) 

Заседание на Областната комисия по заетост за 

одобряване на Регионална програма за заетост на 

област Разград за 2019 г.  (18.04.2019 г.) 
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Приоритети: Провеждане на акции и инициативи като израз на обществената 

отговорност и активната роля на областния управител за подобряване на 

жизнената среда в Лудогорието и на съпричастността му към уязвимите групи 

от обществото ни. 
 

• Приемане и изпълнение на Концепция за социална отговорност на 

Областна администрация Разград. 

• На 7 август 2020 г., в обедната си почивка, областният управител на област 

Разград Гюнай Хюсмен и служителите в Областна администрация Разград 

проведоха доброволческа акция за обновяване на остарели и амортизирани 

пейки около новоизграждащата се детска площадка за деца с увреждания в 

зелената зона пред хотел „Централ“ в град Разград. 

 

• Всяка година от мандата на областния управител Областна администрация 

Разград се включваше като координатор при провеждането на кампанията на bTV 

Media Group „Да изчистим България заедно“ на територията на областта. 

Областният управител инициира няколко акции по залесяване и подкрепи 

инициативи на неправителствени организации и неформални групи от областта. 

               

IV. С ЛИЦЕ И ГРИЖА КЪМ ЖИТЕЛИТЕ НА ЛУДОГОРИЕТО 

Доброволческа акция за обновяване на пейки около детска площадка за деца с увреждания пред хотел „Централ“ 

 в град Разград (07.08.2020 г.) 

  „Да изчистим България заедно“ 2017 г. Доброволческа акция за залесяване в град Завет – 

2020 г. 
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• В навечерието на Националния 

празник – 3 март, областният управител 

подари националния флаг на 

директорите на всички училища в 

област Разград. Той призова 

ръководителите на учебните заведения и 

учителите и служителите в тях да пазят 

трибагреника в училищата винаги в добро 

състояние и да се включват активно в 

отбелязването на Националния празник и 

другите официални празници, като 

присъстват на тържества и церемонии по площадите, с което да дават добър 

пример на учениците и гражданите в областта. 

 

• Областният управител никога не 

забравяше възрастните хора в областта 

и разчиташе на техния опит и мъдрост. 

Всяка година от мандата си Областният 

управител участваше в отбелязването 

на 1 октомври – Международния ден на 

възрастните хора, като гостуваше в 

социални институции и пенсионерски 

клубове. Той споделяше радостни мигове 

на възрастните хора и изслушваше 

проблемите им. „През активния си трудов 

живот сте направили много за Разградска 

област и за България. Наш дълг е да се 

грижим за вас, стараем се и ще продължим 

да го правим според възможностите си“ – с тези думи се обърна към настанените в 

Дома за стари хора в Разград на 1 октомври 2019 г. г-н Хюсмен.  

 

• Всяка година от мандата на областния управител хиляди дами от 

област Разград получаваха цветя по случай 8 март – Международния ден на 

жената. Това е скромен жест към по-добрата половина от човечеството, красивите 

дами от Лудогорието, които празнуват на този слънчев ден – коментира г-н 

Хюсмен. Цветето иглика е избрано, тъй като е сред най-красивите пролетни цветя, 

символ на възраждащата се природа, на любовта, младостта и женското начало. 

Жените са цветя и дар, а нашата любов, внимание и уважение трябва да бъдат 

всекидневно показвани! 

 

 
Областният управител връчва националния флаг 

на директори на училища в община Исперих 

(02.03.2020 г.) 

Част от многобройните срещи на Областния 

управител с възрастни хора от Лудогорието 
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• Подкрепа за хора с увреждания 

• На 28 февруари 2020 г. по благотворителна инициатива на областния 

управител в Областна администрация Разград беше организирана изложба-базар 

на мартеници, изработени от потребителите на Дневен център за възрастни хора с 

увреждания „Подай ръка“ – Разград, и „Комплекс от центрове за настаняване от 

семеен тип за деца без увреждания“ – Разград. 

          
Цветя за 8-ми март за дамите в Лудогорието 

     
Изложба-базар на мартеници, изработени от хора с увреждания, потребители на социални услуги в град Разград 

(28.02.2020 г.)  

         
Тържество в хотелски комплекс „Замъка“ в с. Малък Поровец, общ. Исперих, 

организирано от областния управител (12.05.2018 г.) 



75 
 

• Областният управител дари инвалидни колички на 10 човека с 

увреждания от област Разград. Средствата за закупуването на инвалидните 

количка не са от бюджета на Областна администрация-Разград, а инициативата е 

следствие на последователните усилия на г-н Хюсмен да търси ресурси за 

подпомагане на нуждаещи се хора от Лудогорието. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

  

 

 

                                    

Дарение на акумулаторна инвалидна 

количка за 66-годишният Исмет Ахмед от 

село Ножарово (14.12.2018 г.) 

 

Дарение на акумулаторна 

инвалидна количка за  64-

годишния Свилен Стоянов от 

Исперих (19.03.2019 г.) 

 

                           

               

Дарение на акумулаторни инвалидни колички за Ахмед Халил  

и Живко Иванов от Исперих (17.09.2018 г.) 

 

Дарение на  инвалидна количка за  

Басри Йонузов от град Исперих (29.09.2018 г.) 

 

Дарение на акумулаторна инвалидна количка за 

Валентин Ненов в село Свещари (01.10.2018 г.) 
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• Областният управител се стремеше да бъде близо до жителите на 

Лудогорието и винаги се вслушваше в мнението на широката общественост. 

• На 23 април 2018 г. Областният управител се срещна с таксиметрови 

шофьори от Разград. Разговорът се проведе на вечеря по покана и с лични 

средства на г-н Хюсмен. Идеята за дискусията възникна по време на случайна 

среща на областния управител с водачите на таксита. На поканата му да споделят 

проблемите си се отзоваха 30 шофьори. В края на вечерята те коментираха, че г-н 

Хюсмен е първият управник на подобна позиция, който по своя инициатива се е 

срещнал с тях, за да чуе проблемите им, и му пожелаха успехи. 

                     

                Дарение на инвалидна количка за Мехмед Рафи  

от с. Печеница, общ. Исперих (09.04.2020 г.) 

 

Дарение на акумулаторна инвалидна количка за 

Байдън Мехмедов от Разград (21.10.2020 г.) 

       

 

Работна среща с таксиметрови шофьори 

от Разград (23.04.2018 г.) 
Областният управител на разговор с 

таксиметрови шофьори от Разград 

(23.04.2018 г.) 

Дарение на акумулаторна инвалидна количка  

за 44-годишния Али Салиев Краев от с. 

Ясеновец, общ. Разград (30.10.2019 г.) 

 

Дарение на акумулаторна инвалидна количка на 

десетгодишната Джерен Васви Ахмед от Разград 

(24.04.2019 г.) 
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С малък приятел наблюдаваме занятия в ОУ 

„Васил Левски“ – Разград  

Среща с жители на квартал Запад в Исперих 

(16.05.2019 г.) 

Обсъждаме проекта за реставрацията на джамия  

„Ибрахим Паша“ (19.05.2019 г.) 

На раздумка с възрастни дами (12.01.2021 г.) 

Разговор с  жители на Разград в центъра на града Зарибяване на язовир 
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През мандата си областният управител предприе действия за подобряване на 

организацията и на условията на работа в Областна администрация Разград. 

Постепенно бе подменена морално остарялата и амортизирана компютърна 

техника и периферни устройства, подменени бяха мебели в кабинетите на 

администрацията. Помещенията на архива на администрацията бяха оборудвани с 

нови функционални шкафове. Автомобилният парк бе подновен и разширен. 

Създадени бяха по-добри условия за работа на служителите с поставяне на 

диспенсъри с вода, машини за дезинфекция.  Предприети бяха мерки за енергийна 

ефективност. Предприети бяха действия за сплотяване на колектива и за 

подобряване на екипната работа, като тиймбилдинги и състезания.  

• Така например в един слънчев уикенд на август 2020 г. областният 

управител организира състезание по спортен риболов за служителите в 

Областна администрация Разград. Съревнованието беше в две категории: най-

много уловени риби и най-голяма уловена риба. Г-н Хюсмен се класира на първо 

място с уловени 7 шарана, 4 от които с тегло над десет килограма. Най-малкият 

рибар – Сашко, бе впечатлен от огромните риби и научи полезни риболовни 

похвати. Състезанието бе интересна форма на тиймбилдинг, с която, след приятния 

уикенд, служителите бяха още по-мотивирани да работят в екип в услуга на 

гражданите и за развитието на област Разград. 

•  

• През 2018 г. в Областна администрация Разград бе въведена Система за 

управление на качеството „Обща рамка за оценка“ (CAF - Common 

Assessment Framework). Чрез въвеждането на системата беше подобрено 

управлението на работните процеси в администрацията. 

 

                

V. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗГРАД  

Състезание по спортен риболов за служителите в Областна администрация Разград (03.10.2020 г.) 
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• Служителите на Областна администрация Разград работеха задружно в екип 

и при изпълнение на преките си задължения и при редица доброволчески 

инициативи. 

 

• Подобрено беше административното 

обслужване в Областна администрация 

Разград. Въведена беше нова 

административна услуга – издаване на 

заверка-апостил на документи. Досега 

услугата се извършваше в Министерството на 

външните работи и децентрализацията й е в 

улеснение на гражданите, на които не се 

налага да пътуват до столицата, спестяват им 

се време и разходи, подобрява се и 

административното обслужване. В 

областните администрации се издават 

заверки-апостили не само на документи, издадени от общините в съответната 

област, а от цялата страна. 

• В дейността си Областният 

управител се отнасяше с уважение и 

надграждане постигнатото от 

предшествениците му. На 18 януари 

2019 г. на официална церемония г-н 

Хюсмен и 10 от 11-те областни 

управители до момента  отбелязаха 

20-годишнината от създаването на 

Област с административен център 

Разград. 

              

 
Областните управители на област Разград от създаването 

на  Област с административен център Разград през 2009 г. 

(18.01.2019 г.) 

Доброволческа акция за обновяване на пейки около детска площадка за деца с увреждания пред хотел 

„Централ“  в град Разград (07.08.2020 г.) 

 
Полагане на първия апостил от служител на 

Областна администрация Разград  (03.01.2019 г.) 
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• През мандата на Областния управител стартира проектът за реставрация на 

джамията „Ибрахим паша“ в град Разград. Работата по консервация, 

реставрация и адаптация на джамията ще продължи през 2021 и 2022 г. 

 

• През 2021 г. ще завърши изграждането на новостроящата се църква „Св. 

Цар Борис-Михаил Покръстител“ в град Разград, за чието завършване 

областният управител осигури средства от  ТИКА. 

 

• През 2021 г. ще завърши рехабилитацията на 47-километрова отсечка от 

главен път II-23 Русе-Кубрат-Исперих (от град Русе към град Кубрат), на 

стойност 38 милиона лева.  

• През 2020 г. стартира изготвяне на технически проект за ремонт на пътя 

Завет – Разград от град Завет до разклона за село Просторно. Извършването на 

ремонта се планира за 2021 г. 

• Ремонт на покрива на Народно читалище „Бузлуджа“ в град Разград на 

стойност 30 000,00 лева. Читалището е създадено през 2010 г., за да отговори на 

нарастващия интерес към народните хора в град Разград. В читалището активна 

дейност развива танцов клуб „Абритус“ с ръководител Кънчо Върбанов.  

• Изготвени инвестиционни проекти за почистване на речните корита на 

реките Крапинец, Съзлъка и Топчийска на стойност над 740 000 лева. 

VI. СТАРТИРАЛИ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ  

    

Работна среща с министъра на здравеопазването проф. Константин Ангелов (12.01.2021 г.) 

                     
Етапът, на който бе рестартирано изграждането 

на църква „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в 

град Разград 

Визията на църква „Св. Цар Борис-Михаил 

Покръстител“ в град Разград, съгласно 

техническия проект 

Завареното от Областния управител състояние на 

джамия „Ибрахим паша“ в град Разград 

Визията на джамия „Ибрахим паша“ в град Разград, 

съгласно стартиралия проект за реставрацията й 
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• Реставриране на сградата на бившия Гарнизонен клуб (Дом на 

Народната армия) в град Разград и използване на архитектурно-строителния 

паметник на културата от Областната администрация Разград за изпълнение на 

функциите й. 

 

 

 

• Предприемане на мерки за енергийна 

ефективност на сградата на Филиала в град 

Разград на Русенския университет „Ангел 

Кънчев“ с цялостна подмяна на старата 

амортизирана дограма.  

 

                                         

 

                 

            

Сградата на ДНА в град Разград в настоящия си вид и изгледът й  

според техническия проект за реставрацията й. 

Сградата на ДНА в град Разград в настоящия си вид и изгледът й  

според техническия проект за реставрацията й. 
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• Разкриване на Кризисен център за жертви на домашно насилие и 

трафик в област Разград, който ще допринесе за осигуряването на навременна и 

ефективна защита на жертвите на домашно насилие и за ограничаване 

разпространението на явлението като цяло. Сградата, предвидена за Кризисен 

център е ремонтирана със средства от Офиса за военно сътрудничество, Програма 

за хуманитарна помощ на Посолството на САЩ в България/NAVFAC (254 000 

долара). За да бъде разкрита социална услуга Кризисен център за жертви на 

домашно насилие и трафик е необходимо обзавеждане и оборудване на сградата и 

одобрение на услугата като държавно делегирана дейност. 

 

 

• Възстановяване на светилище в местността Йонуз баба теке край село 

Малко Йонково, община Исперих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                  

Йонуз Баба текке край село Малко Йонково, община Исперих  

Ремонтирана сграда, предвидена за разкриване 

на Кризисен център за жертви на домашно 

насилие и трафик в област Разград 

Областният управител и неговите заместници 

на посещение в сграда, предвидена за разкриване 

на Кризисен център (22.01.2021 г.) 

        
Проект за възстановяване на светилище Йонуз Баба текке край село Малко Йонково 
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През юни 2020 г. областният управител 

Гюнай Хюсмен стана герой на приказка, 

написана от първокласника в ОУ 

„Васил Левски“ в Разград Денис 

Исмаил. С творбата момчето е участвало 

в конкурса на Община Разград 

„Проблемът с тютюнопушенето през 

очите на децата“. В приказката се разказва 

за децата в едно училище, край което има 

голям и хубав парк. Един ден в парка 

станал пожар заради изхвърлена незагасена цигара. Децата се събрали и обсъдили 

какви мерки да се вземат, за да не се стига повече до такива инциденти. Някои от 

тях предложили на пушачите да се забрани да посещават парка, а други – да се 

съберат изхвърлените фасове и да се опази околната среда. Областният управител 

научил за инициативата на учениците и решил да ги подкрепи. Заедно се него 

децата решили проблема и паркът отново станал любимо място за разходки и 

отдих на всички хора в града. На въпроса защо се е спрял на областния управител 

за герой в приказката, Денис отговори: „Защото той ръководи областта и всеки ден 

помага на хората“.    

Благодаря на г-н Хюсмен за съдействието при 

осигуряването на финансирането, поздравявам го за 

цялостната му дейност като областен управител. Считам, че 

г-н Хюсмен е най-добрият областен управител на Разградска 

област и е направил толкова за региона, колкото всички 

негови предшественици, взети заедно.“ – думи на 

предприемача и председател на инициативния комитет за 

изграждане на църквата „Св. Цар Борис-Михаил 

Покръстител“ в град Разград Бойко Обретенов на 

14.08.2029 г. 

„Поздравявам областния управител Гюнай 

Хюсмен за инициативата да бъде проведено 

толкова мащабно и добре подготвено учение по 

безопасност на движението. Такива в Разград не 

са правени от много години“. Това заяви 

заместник-председателят на Държавната 

агенция „БДП“ Анжелина Тотева след края на 

учението, организирано от Областна 

администрация Разград. 

VII. ДРУГИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  
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 „Целият съм настръхнал. Това е уникална джамия, 

уникална красота. Кощунствено е, че сме я оставили да 

се разгради. Но се намери един мъж с много голямо 

сърце, който освен да възстановява джамии, строи и 

църкви. Мъж, който милее за Разград и областта. Тава е 

Гюнай Хюсмен. Благодаря ти, Гюнай, от мое и от 

името на правителството и премиера Борисов, който 

също влага цялото си сърце за съхраняването и 

изграждането на църкви, катедрали, джамии, синагоги. 

Ако не бяха те двамата, реставрацията на разградската 

джамия нямаше да се случи“ – думи на Министъра на 

културата Боил Банов на официалната церемония на 

9 октомври 2020 г. за стартиране на реставрацията на 

джамия „Ибрахим паша“ в град Разград. 
 

Област Разград беше дадена като модел за 

разбирателство и добро съвместно съжителство на 

различни етноси, а г-н Гюнай Хюсмен бе посочен като 

пример за успешно реализирал се човек в обществения 

живот, с голям принос за развитието на областта ни от 

един от участниците в проведения на 14 юни 2020 г. в 

хотелски комплекс „Лес“ в град Разград дебат на 

актуалната тема „Расизмът – мит или реалност в XXI 

век“, организиран от дискусионен клуб „Дебати-

Разград“ в партньорство с ПФК „Лудогорец 1945“. 

Емир Рамадан от град Исперих – ученик от XI клас 

в Професионална техническа гимназия „Шандор 

Петьофи“ – град Разград. 
 

„Вие сте един от най-добре работещите 

областни управители в страната и когато 

поемете ангажимент, го изпълнявате. Решихме 

да се обърнем към Вас за съдействие, защото 

знаем, че ще ни помогнете“. Това заяви на 

21.12.2020 г. ветеринарният лекар д-р 

Никола Досев на работна среща с областния 

управител Гюнай Хюсмен, на която 

Областната колегия на БВС, с председател д-р 

Стойчо Колев, представи проблемите, които 

среща съсловието при изпълнение на професионалните си ангажименти.  
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VIII. ГРАМОТИ И НАГРАДИ   
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