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Областна администрация Разград

15.09.2017 | Областният управител и заместниците му бяха гости на
седем тържества за първия учебен ден
Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен и заместниците му Нурие Црънгалова и
Евгени Драганов бяха гости на тържествата за първия учебен ден в седем училища в областта.
Във всички учебни заведения, които посети, г-н Хюсмен се обърна към учителите с
уверението от името на правителството на Бойко Борисов, че държавното управление разбира
и оценява мисията и важността на педагозите и ще работи те да се чувстват удовлетворени от
труда си. По думите на Областния управител мисията на учителите е да са инструмент, който
моделира бъдещето на България. Г-н Хюсмен призова учениците да бъдат отговорни към себе
си, към родителите, към приятелите си и към Родината си.
Първото училище, което Областният управител посети, бе ПГСТ“Христо Смирненски“Разград. В учебното заведение за реализация в необходими за българската икономика
професии в различни форми на обучение се обучават над 200 ученици – обясниха директорът
Димитричка Ангелова и представители на Обществения съвет към гимназията.
Директорът на ПГПЧЕ“Екзарх Йосиф“-Разград Пейчо Георгиев обяви на тържеството за
първия учебен ден, че 98% от зрелостниците от последния випуск на елитната гимназия са
приети във висши учебни заведения. Възпитаник на Езиковата гимназия е един от двамата
абитуриенти от Разградско с Национална диплома от МОН Атанас Груев, Областният
управител призова възпитаниците на училището да следват неговия пример и да продължават
да представят област Разград достойно на национални и международни прояви.
Директорът на ПГИ“Робер Шуман“-Разград инж. Христина Панчева благодари на Областна
администрация за предоставянето на компютри за безвъзмездно ползване. Г-н Хюсмен пожела
на учениците от гимназията успешна реализация във важните на икономиката на страната
професии.
В ОУ“Васил Левски“-Разград Областният управител Гюнай Хюсмен заедно с директора на
училището Диана Първанова връчи традиционните за училището награди „Дарование“ и
„Интелект“ на ученици с национални и международни награди през отминалата учебна година
– Александра Любомирова, Християна Наковска, Александър Десков и отборът по роботика.
Надсловът на тържеството в ОУ“Васил Левски“ бе „Училище за шампиони“, тъй като освен
призьорите от различни състезания, свързани с учебните предмети, в школото вече учат и 22
момчета от Детско-юношеската школа на „Лудогорец“.
На откриването на учебната година в ППМГ“Акад. Никола Обрешков“-Разград представител
на Областна администрация бе заместник областният управител Евгени Драганов, г-н Хюсмен
обаче също посети училището. Повод за това бе негово лично дарение за ученичката с найдобри резултати от изпитите след седми клас. Областният управител подари таблет на Ебру
Абдулгафурова, която е възпитаничка на ОУ“Христо Ботев“-Лозница, но вече учи в паралелка
със специалност „Биология“ в ППМГ. Г-н Хюсмен пожела на Ебру още по-големи успехи в
училище и в живота, поздрави и родителите й за доброто възпитание, което са й дали.
В петте училища, които посети, Областният управител Гюнай Хюсмен бе заедно със
заместник-кмета на община Разград Ердинч Хасанов.
Заместник областният управител Нурие Црънгалова пък бе гост на тържествата за първия
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учебен ден в СУ“Христо Ботев“-Лозница и ОУ“Христо Ботев“-Гороцвет, където връчи
предоставените безвъзмездно от Областна администрация компютри.
В навечерието на първия учебен ден по електронна поща на всички 61 училища и 68 детски
градини бяха изпратени поздравителни адреси от името на Областния управител.

