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На 16 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  „Търговия и услуги“. В дискусията взеха 

участие представители на бранша, местната власт 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 търговията и услугите в региона. Като такива бяха посочени ниската покупателна 

способност на местната общност в следствие на ниските доходи, както и недостатъчното 

популяризиране на град Смолян като туристическа дестинация. Дискутирана беше 

пряката връзката между сектора на търговията и услугите и сектора на туризма и 

необходимостта от обвързване на стимулите за развитие. 

Като втори ключов проблем беше идентифициран липсата на квалифицирани 

кадри в областта на търговията и услугите и миграцията на млади хора към големите 

градове. Обсъдени бяха конкретни идеи за справяне с демографската криза, както и 

възможни програми и стимули от страна на общината за обучение на квалифицирани 

кадри. 

Развитието на Смолян като лятна туристическа дестинация излезе като основен 

приоритет за бранша през следващия програмен период. От особена важност за 

развитието на града като търговски център е изграждането на лифт Пампорово-Смолян, 

който да докара платежоспособни клиенти. Подкрепа получиха и идеите за създаване на 

единна информационна туристическа система, която да включва освен туристически и 

търговски обекти и услуги. 

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. 


