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Областна администрация Разград

14.08.2019 | Областният управител Гюнай Хюсмен присъства на
възобновяването на изграждането на църквата „Св. Цар Борис-Михаил
Покръстител“ в Разград
Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен, заместник областният управител
Нурие Црънгалова и главният секретар Михаил Тодоров присъстваха на възобновяването на
изграждането на църквата „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ в Разград.
Това стана с водосвет, отслужен от архиерейския наместник отец Георги.
Приветствието си към събралите се граждани г-н Хюсмен започна с благодарности. Първо
към премиера Бойко Борисов, че му е дал възможност да работи с разградчани за разградчани,
после към всичките 271 дарители, предоставили средства за вече извършените строителни
работи, а също и към отец Георги и един от активните инициатори да се изгради храма бизнесменът Бойко Обретенов за активната им работа. Областният управител разказа и как
благодарение на приятелските отношения между българския премиер Бойко Борисов и
турския президент Реджеп Тайп Ердоган е успял да съдейства за осигуряване на финансиране
на довършването на сградата „до ключ“. В началото на годината по време на среща в
централата на ТИКА – Турската агенция за координация и сътрудничество към президента
Ердоган – с председателя на агенцията Сердар Чам, който в момента е заместник-министър на
културата, г-н Хюсмен е помолил за съдействие агенцията, която акумулира огромен финансов
ресурс, по отношение на финансирането на няколко важни за Лудогорието проекта. Първият
осъществен проект бе за подмяна на дограмата в НЧ“Развитие 1869“-Разград, довършването на
църквата е вторият стартирал проект. Представители на финансиращата организация ще
посетят обекта през септември, когато ще обявят точната сума, осигурена от тях. Днес нямаха
възможност да присъстват поради празничните дни около Курбан Байрам в съседна Турция.
„Вярвам, че имаме нужда от такива храмове. Все повече хората обръщат лице и сърце към
религията и трябва така да да възпитаваме и децата си. Който вярва, не е лош човек.“ – заяви
г-н Хюсмен.
Отец Георги благослови богоугодното дело - поредният етап от градежа на православния
храм, изразявайки убеденост, че скоро ще има възможност и да освети новата църква. Изрази
благодарност и към дарителите и към Областния управител, съдействал за осигуряване на
финансирането.
Градежът на църквата „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител“ започва през 2013 г. с
благословията на Негово светейшество Патриарх Неофит, който лично присъства на
церемонията, строителните работи достигнаха до височина на сградата 4 метра, а тя по проект
ще е 12 метра. По дарителската сметка има 90 000 лева, които ще бъдат използвани за
вътрешното оформление на храма, осигуреното от ТИКА финансиране е „до ключ“ – обясни
Бойко Обретенов. Той благодари на г-н Хюсмен за съдействието при осигуряването на
финансирането, но го поздрави и за цялостната му дейност като Областен управител,
изразявайки мнение, че г-н Хюсмен е най-добрият областен управител на Разградска област и
е направил толкова за региона, колкото всички негови предшественици, взети заедно.
Строителните работи се извършват от разградската фирма „Стромакс 1“-Разград с управител
Осман Османов. Тя е работила и по първия етап от изграждането на храма – полагането на
основите на сградата.
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