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На 29 септември 2020 г. в сградата на община Смолян се проведе работна среща 
на представителите на образователния сектор, модерирана от експертния екип, 

ангажиран с изработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО). В 

срещата взеха участие директори на учебни заведения, администратори на локалната 

образователна политика и ръководители на центрове за преквалификация. 

На срещата беше направен анализ на състоянието на образователния сектор и 

неговото ключово значение за цялостното развитие на района. Открояването на 

положителните тенденции и гарантирането на високи стандарти при провеждането на 

образователната политика беше отчетено като едно от големите достижения на местната 
общност. В същото време бяха регистрирани и рискове, свързани с демографското и 

професионалното развитие и бяха анализирани възможности за преодоляването им. 

Участниците в срещата се обединиха около конкретни възможни формати на бъдещо 

сътрудничество с други сектори на местната икономика, което е в пълен унисон с 

принципите, върху които почива изработването на ПИРО. Бяха дискутирани ефектите от 
въвеждането на форми на дуално обучение на територията, както и тясното обвързване 

на професионалната и образователната подготовка на младите хора в Смолн с 

потребностите на местното стопанство. 

Ръководителите на образователния сектор изразиха трайните си намерения да 
участват в процеса на планиране и реализация на Плана. Участниците реагираха 

положително на идеята, че ПИРО представлява документ от стратегическо значение 
само ако е резултат на колективните усилия на лидерите на местната общност, които 

трябва да ги претворят в проектни начинания.    

На срещата бяха предложени и конкретни идеи за проекти, които бяха описани 

в предложените формати на проектни фишове. 

Списък на лицата, взели участие в Работната среща: 

1. Анатоли Карабов – Представител на РУО – Смолян; 

2. Донка Русинова – Директор на ДГ „Радост“; 

3. Юлиана Гавазова – Директор на ДГ „Синчец“; 

4. Йордана Шопова – Директор на ДГ „Родопчанче“; 

5. Снежа Андреева – Представител на ДП БГЦПО – Смолян; 

6. Ралица Минчева – Директор на ДП БГЦПО – Смолян; 

7. Росица Шехова – Директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“; 

8. Надежда Горанова – Директор на ЕГ „Иван Вазов“; 

9. Мария Илиева – Директор на ППМГ „Васил Левски“; 

10. Даниела Шехова – Преподавател в ФТФ на ПУ „Паисий Хилендарски“, 

Филиал Смолян; 

11. Момчил Николов – Секретар на Община Смолян; 

12. Надежда Митева – Председател на Регионално сдружение на научно-

техническите съюзи – Смолян. 

 


