
                                                                                                                           

ПРОТОКОЛ 

 

Днес 25.09.2020 г., 11.00 часа, зала 247 в сградата на Общинска администрация –
Смолян, се проведе първото заседание на Работната група за подготовката, изготвянето и 

одобряването на Плана за интегрирано развитие на Община Смолян за периода 2021-2027 

г., определена със Заповед на Кмета на Община Смолян № РД-0939/16.09.2020 г., в 
следния състав: 

1. Инж. Мариана Цекова, Заместник-кмет на Община Смолян; 

2. Арх. Димитър Димов, Главен архитект на Община Смолян; 

3. Момчил Николов, Секретар на Община Смолян; 

4. Инж. Йордан Щонов, Директор на дирекция „Устройство на територията“; 

5. Ефтима Петкова, Директор на дирекция „Стратегическо планиране, иновации, 

проекти и туризъм“; 

6. Инж. Хамди Моллов, Главен експерт в дирекция „Строителсво, инфраструктура и 

околна среда“; 

7. Василка Гатешка, Главен експерт в дирекция „Финансово-счетоводна дейност и 

бюджет“; 

8. Емил Дурсев, Директор на дирекция „Административно и информационно 

обслужване“; 

9. Цветанка Илиева, Старши експерт в отдел „Култура, младежки дейности и спорт“; 

10. Румяна Караманолова, Главен експерт в Областна администрация – Смолян; 

11. Цветанка Генчева, Управител на ОИЦ – Смолян; 

12. Елена Караджова, Юрисконсулт в Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян; 

13. Радка Анастасова, Началник на отдел в РУО – Смолян; 

14. Валентина Василева, Директор на РИМ „Стою Шишков“; 

15. Валентин Кехайов, Председател на НПО „Млади изследователи за младежко 
развитие“. 

Заседанието бе открито от инж. Мариана Цекова, заместник-кмет на Община 
Смолян.  

Ефтима Петкова представи същността, основните етапи и изискванията съгласно 

методологията за разработване на ПИРО. Също така информира групата, че процесът на 
разработване на ПИРО ще бъде подпомогнат от експертно-консултантски екип на фирма 
„Провида“ ЕООД, с която Община Смолян има сключен договор. 



                                                                                                                           

По време на заседанието бяха представени График за провеждане на работни 

срещи/фокус групи с целеви групи и заинтересовани страни за подготовка на План 

за интегрирано развитие на община Смолян 2021 – 2027 г. и Комуникационен план за 

подготовка на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) Смолян 2021 – 2027 

г. Двата документа бяха изпратени предварително в електронен формат на участниците в 
срещата. Така представените График за провеждане на работни срещи/фокус групи и 

Комуникационен план бяха обсъдени и одобрени от представителите на Работната група. 

Участниците в заседанието имаха възможност да се запознаят с темите на 
предстоящите фокус групи и да се разпределят за участие по следните тематични области: 

селско стопанство, рибно стопанство и преработка на земеделски и горски продукти; 

производители и преработватели; търговия и услуги; социални дейности и 

здравеопазване; култура и образование; инфраструктура и комуникации; екология и 

опазване на околната среда; младежта и спорта; туризъм. 

Представена бе анкетна карта, която да бъде попълнена от заинтересованите 
страни. Участниците в групата дадоха предложения за малки корекции, с които анкетата 
бе одобрена.  

Обсъдени бяха представители на заинтересованите страни, които да бъдат 
включени в срещите на работната група и работните срещи на предстоящите фокус групи. 

Инж. Мариана Цекова предложи в Работната група да бъдат включени още представители 

на институции, като например представител на Регионална дирекция по горите - Смолян. 

Предложението бе единодушно прието. 

Дадена бе възможност за задаване на въпроси от страна на участниците в 
заседанието, като такива нямаше.  

С така приетите решения заседанието бе закрито.  

 

 


