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На 08 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 

– пътна инфраструктура“. В дискусията взеха участие представители на пътно 

строителния и пътно ремонтния бранш на територията на общината 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 с изграждането и поддържането на пътища на територията на общината и 

приоритетите за следващия програмен период. Водещи теми бяха необходимостта 

от разширяване на пътя Смолян – Асеновград и състоянието на третокласната и 

четвъртокласна пътна мрежа. Участниците поставиха акцент върху специфичните 

за района географски и климатични характеристики и произтичащите от тях 

проблеми.  

Особено внимание беше отделено на връзката между изграждането и 

поддържането на пътна инфраструктура и развитието на туризма в региона. 

Дискутирани бяха и теми, засягащи специфични проблеми за отделните населени 

места – липсата на достатъчно места за паркиране на територията на град Смолян и 

състоянието на селищната пътна мрежа. 

 

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. 



Резюме от работна среща за подготовка на План 

за интегрирано развитие 

на Община Смолян 2021 – 2027 г. на тема: 

“ИНФРАСТРУКТУРА И КОМУНИКАЦИИ – 

ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

2 

 

 

 
 

  08. Октомври 2020 г., 14:00 ч., гр. Смолян, зала 247, Община Смолян  


