
 

 

Резюме от работна среща за подготовка на 

План за интегрирано развитие 

на Община Смолян 2021 – 2027 г. на тема:  

“ ТУРИЗЪМ“ 
 

15. Октомври 2020 г., 16:00 ч., гр. Смолян, зала 247, Община Смолян 

 

1 

 

На 15 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  „Туризъм“. В дискусията взеха участие 

представители на туристическият бранш, хотелиери, представители на местната власт, 

неправителствени организации и експерти, работещи в общинската 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 очертаха ключовите проблеми в развитието 

на туризма в региона. Като такива бяха посочени лошото състояние или липсата на 

подходяща инфраструктура, липсата на устойчиво стопанисване на част от 

туристическите обекти, както и липсата на систематизирана и обхватна информация, 

насочена към туристите. Отбелязани бяха съществени пропуски и противоречия в 

действащото законодателство, които се оказват съществен проблем пред развитието на 

бранша.  

Бяха споделени конкретни идеи за справяне с проблемите и очертани основните 

приоритети в развитието за следващия програмен период. Силна подкрепа от 

участниците получиха идеите за създаване на единен туристически информационен 

портал и мобилно приложение, както и потенциални проекти, свързани с развитието на 

района като лятна туристическа дестинация. По отношение на ски-туризма като водещ 

приоритет се очерта развитието на ски-център „Перелик“. Успоредно с това регионът 

предлага изключително добри условия за фестивален, културен и религиозен туризъм, 

които при подходящи стимули биха дали съществен принос за популяризирането на 

община Смолян като туристическа дестинация. 

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. 


