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На 30 септември 2020 г. в сградата на община Смолян, в рамките на графика за 

изработване на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021 – 

2027 г., се проведе работна среща на тема „Младежки дейности и политики в областта 

на спорта“. В дискусията взеха участие представители на младежки организации, 

спортни клубове, общински съветници и експерти, работещи в местната администрация. 

Участниците бяха запознати с важността на ПИРО за цялостното развитие на 

община Смолян и с приетия интегриран подход за обвързване на всички местни 

политики в комплексни действия за постигане на максимални резултати. Беше изтъкната 

и ключовата роля на местните общности за активно генериране на проектни идеи и 

пътища за тяхната реализация. 

Представители на НПО и спортни клубове посочиха пряката връзка между 

успешните младежки политики и обвързването им с дейности по развитие на местната 

икономика, туризма и облагородяването на публичната инфраструктура. Те се обединиха 

около идеята, че балансирането развитие на общностите и решаването на демографските 

проблеми на района произтича пряко не само от финансирането на определени политики, 

а и от установяването на трайни и устойчиви контакти между различните професионални 

общности и обмяната на информация между тях. 

Представители на младежки НПО споделиха с участниците своя личен 

позитивен опит за изграждане на доброволчески и други алтернативни младежки 

политики и намеренията си за бъдещо развитие в рамките на бъдещия ПИРО. Беше поет 

ангажимент за задълбочаване на контактите в рамките на младежките общности и за 

бъдещо сътрудничество по финализирането на Плана.        

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. Тодор Петров – СКВТ „Родопа“-Смолян; 

2. Сийка Алексиева – МКБППМН - Секретар; 

3. Благой Янковски – СК „Родопски скаут“; 

4. Иван Вягов  – СКВ „Родопа“-Смолян; 

5. Румен Романов – Общона Смолян; 

6. Александър Димитров – Общона Смолян; 

7. Венета Заимова – Общона Смолян; 

8. Рубин Хаджиев – Общона Смолян; 

9. Валентин Кехайов – YIYD; 

10. Александър Петевски – YIYD; 

11. Данаил Ангелов – СК „Райдерс Юнайтед“; 

12. Антон Кокаланчев – YIYD; 

13. Росен Яворов – СК „Райдерс Юнайтед“; 

14. Стоянка Люнчева – СНЦ „Нови Хоризонти“; 
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15. Валентин Кюлхански – ФК „Родопа“ – Смолян; 

16. Христо Дангалов – Ски клуб „Родопа“; 

17. Илиян Сарандалиев – Финанси; младеж; 

18. Милен Журналов – Общински съветник.  

  


