
 

Ресми Мурад: С общи усилия ще възродим икономиката 

в Ардинския край, водещ е туризмът 

03/6/16 •  

„Ардино стои добре на географската карта, с благоприятния си климат, чист въздух и 

много природни и исторически дадености за развитието на туризма. Това е една 

от  сферите на икономиката, където има още какво да се желае за  привличането на 

туристи. Желанието  ни за развиване на отрасъла е да има и частна инициатива“. 

Това заяви за „Арда нюз“ кметът на Ардино Ресми 

Мурад.  Той посочи, че общината вече има стратегия 

за привличане на повече туристи и една от тях е 

свързана с организирането на нестандартни 

инициативи.  Подобен пример е уникалната изложба 

на старинни   катинари в местния музей, открита 

преди седмици. Експозицията включва над 250 

експоната, освен катинари има -брави и ключове, 

изработени в Европа, Русия, Индия, Персия, Китай, 

Тибет. Подобна изложба може да се види само в 

няколко музея по света. 

Засега неосъществена още мечта остава 

обособяването на Музей на тютюна, но и това ще 

бъде факт в скоро време, убедени са от 

администрацията. 

Друга открита наскоро атракция за града на Белите 

брези е  първият в страната клуб по военно-спортни 

игри „Лазертаг“. Забавлението е подобно на пейнтбола и включва използването на 

истинско оръжие с безвредни лазерни лъчи. Добра реклама на Ардино направиха и 

рокаджиите от Д2, които зарадваха ардинските си фенове на 24 май. 

„Нашата цел е да привличаме все повече туристи. Когато говорим за този печеливш 

отрасъл, не визирам само Дяволския мост и Орловите скали-тези забележителности са 

добре познати в страната. Липсват обаче атракциите и развлеченията за посетителите, 

които идват да ги видят“, отбеляза Мурад. 

Той допълни, че в момента на местно ниво обсъждат множество идеи в тази насока и една 

от тях е обособяването на екопътеки до живописни места. Според кмета, интерес 

представлява и крепостта Калето, за която обаче много не се шуми. Тук е ролята на  

туроператорите, които трябва да се добре информирани, когато изготвят туристическите 

маршрути, каза още Мурад. Той извести, че с пълна сила продължават проучванията за 

добив на термална  и питейна вода. 
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Мурад изтъкна още, че положителният резултат 

от изследванията би допринесъл за 

предоставянето на по- добра туристическа 

услуга. Работи се и в посока подобряване на 

туристическата  инфраструктурата. По ОП 

„Регионално развитие ”миналата година 

е  реализиран именно такъв  проект. В момента 

актуален е и курортът „Белите брези“. Паралия 

е броил 340 бона, купувайки бившата партийна 

с намерението да я превърне в модерен хотел. 

Уникалната природа, в съчетание с чистия въздух и  екохраната са впечатлили чужденци, 

дошли да живеят в населени места на територията на община Ардино. Очаква се 

увеличаване на туристопотока от Северна Гърция през Маказа  след приключване на 

ремонта по направлението Далджа-Джебел. Пътната отсечка скъсява разстоянието до 

Елада с цели 25 километра. 

„Частната инициатива също трябва да е водеща 

и съвместно с администрацията да предлага 

печеливш туристически продукт. Иновативният 

подход пък е задължителен, все пак живеем в 21-

ви век. За щастие, има предприемачи  със 

сериозно намерение за инвестиции в областта на 

туризма. Надявам се да допринесат за модерната 

визия на Ардино като атрактивна  туристическа 

дестинация“, допълни  градоначалникът. Според 

него, неправителствените организации, бизнесът 

и публичният сектор, трябва да обединят усилия за възраждане на икономиката в този 

красив родопски край. 

Ресми Мурад съобщи в аванс за няколко предстоящи културни и спортни прояви, при 

които в Ардино се очакват много гости от страната и чужбина. Една от тях е поредната 

земляческа среща на ардинци. Изненада ще има  и за „Есенните културни празници. 

През август пък Ардино ще бъде домакин на поредното издание на международния 

турнир по тенис на маса, в памет на Джофи-местна легенда в този спорт. 

Арда нюз 
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