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 На 29 септември 2020 г. в сградата на Община Смолян се проведе работна среща 

на експертния екип по изработване на Плана за интегрирано развитие на общината 

(ПИРО) с водещи представители на културата на територията на общината. Присъстваха 

ръководители на културни институции, читалищни деятели и администратори на местни 

културни политики.  

В рамките на работната дискусия участниците бяха поканени да представят 

позициите си за състоянието на културния сектор в Смолян и да посочат важните посоки 

за неговото бъдещо развитие. Беше изтъкната необходимостта от интегриран подход при 

изработването на местния културен продукт като част от цялостната стратегия за 

развитието на района. Бяха обсъдени възможностите за привличане на повече 

посетители на културните събития и паметници, взаимодействието между отделните 

институции при формирането на политиките в областта на културата и съхранението на 

местните материални и нематериални ценности. Участниците в срещата споделиха 

плановете си за възстановяването на фестивалните локални формати, както и за 

създаването на иновативни форми на събития, за обвързването на културната политика 

на общината с развитието на туризма и за установяването на трайни контакти с други 

сектори на бизнеса за следващия програмен период. 

Стриктното следване на работния принцип за формулиране на културната 

политика и нейните продукти чрез обединяването на позициите и възгледите на всички 

преки участници в срещата бе отчетено като ключово за подхода при формирането на 

всеки аспект на ПИРО.  

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. Андриан Петров – Заместник-областен управител; 

2. Светозар Казанджиев – Председател на Клуба на дейците на културата; 

3. Светлана Хаджиева – Директор на РБ „Николай Вранчев“; 

4. Гергана Чотрева – Секретар на НЧ „Екзарх Стефан – 1872“ – Широка лъка; 

5. Диляна Пачеджиева - Секретар на НЧ „Кирил Маджаров -1866“; 

6. Валентина Василева – Директор на РИМ „Стою Шишков“; 

7. Марияна Хаджигенчева – Директор на Планетариум с АО; 

8. Румяна Караманолова – Експерт в Областна администрация – Смолян; 

9. Илия Годев – Секретар на НЧ „Проф. д-р Асен Златаров – 1927“ – Смилян; 

10. Тодор Тодоров – Ръководител на оркестър „100 каба гайди“ при НЧ 

„Орфееви гори 1870“; 

11. Румен Бечев – Директор на РДТ „Николай Хайтов“; 

12. Цветанка Илиева – Експерт „Култура“ в Община Смолян. 

 


