
 

Ардинци харесват 24 май за обединяващ национален празник 
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Ардинци харесват Денят на славянската писменост и българската просвета 

и култура за обединяващ национален празник на Р България. Двадесет и 

четвърти май е най-подходящ за национален празник. Ако това стане, 

ардинската общественост ще бъде една от най-доволните. Затова и тази година 

стягаме големи празненства. Това сподели пред журналисти кметът на община 

Ардино Ресми Мурад. Целта е привличането на повече гости на града и 

превръщането на общината в предпочитана туристическа дестинация. 

Прелюдията към светлия празник вече е започнала с изяви на децата от 
детските градини и самодейците от читалищата. Една от ключовите прояви – 

изложбата на катинари, брави и ключове от  Индия, Китай, Европа, Тибет, 

Русия, е подредена в общинския музей. Експонатите са над 250. Изложбата е 

предоставена от руския гражданин и жител на Ардино Евгени Смирнов. 

Подобна колекция притежават единици музеи в света. 

Кулминацията ще бъде концертът на българската рокгрупа Д2. Парад на 

абитуриентите през центъра на града също ще привлече много публика. Бални 

програми ще има в детските градини . Те ще са под наслов „Довиждане, детска 

градина, здравей, училище!“. 

http://www.novjivot.info/author/editor/


Ще има гости от побратимените общини. Изселнически организации също ще 

пратят свои представители. 

 

Евгений Смирнов 

Кметът Ресми Мурад сподели, че голямата изненада за гостите на Ардино и 

неговия празник е дело на клуб „Лазарвар-Балкан“, който ще даде възможност 

за уникална игра. Ардино е единственото място на Балканите, където може да 

я играете. Предвидена е както за гости отдалеч, така и от близо. Играе се с 

автентични модели на стрелково оръжие, снабдено с лазери. То се използва за 

тренировка на спецчастите на натовските армии. Оръжието е руско 

производство, като моделите копират в най-малки детайли автомат Калашников, 

снайпери картечници. Дори теглото съответства на базовите образци.Всеки от 

участниците е снабден с датчик на челото, прикрепен с кърпа. Оръжията имат 

далекобойност до 600 м и изискват изключително прецизна стрелба. Това 

сподели Евгений Смирнов, който организира тийм билдинги за фирми от близо 

и далеч и дава възможност да се играе лазертаг. Смирнов подчерта, че играта 

има безброй варианти при това в гористи местности при реални условия за 

военен сблъсък. За участниците в играта, а и за останалите гости на Ардино, 

фирмата на Смирнов „Булрос груп“ предлага и храна от реставрирана полева 

кухня. До петдесет участници в тиймбилдинг могат да се възползват от играта и 

кухнята,  като изпитат военната романтика. 

Георги КУЛОВ 

Снимки: Мехмед РЕДЖЕБ 
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