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На 09 октомври 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  „Инфраструктура и комуникации 

– жилищен фонд, транспорт и комуникации“. В дискусията взеха участие 

представители на строителния и транспортния бранш, мобилните оператори, 

инженери, архитекти 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. 

В хода на дискусията участниците идентифицираха основните проблеми, 

свързани със селищния и междуселищен транспорт на територията на общината, 

необходимостта от развитие на комуникациите и трансформационните процеси в 

градската среда. Очертани бяха приоритетите за следващия програмен период. 

Основна тема в дискусията беше необходимостта от поддържането на транспортни 

връзки между Смолян и по-малките населени места, с оглед демографските 

проблеми и обезлюдяването в региона. Представителите на транспортните фирми 

поставиха акцент върху специфичните географски и климатични характеристики и 

произтичащите от тях проблеми.  

Участниците идентифицираха развитието на комуникациите като основен 

приоритет, свързан с качеството на предлаганите туристически услуги и 

задържането и привличането на млади хора на територията на общината. В тази 

посока беше и дискусията, насочена към необходимостта от трансформация на 

градската среда, с цел превръщане на Смолян в привлекателно място за млади хора. 

 

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

описани в предложените формати на проектни фишове. 

 

Приложение: Списък на лицата, взели участие в Работната среща.  
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