
Моят Смолян през 2050 година 

 

     Смолян – моят роден дом, градът , в който израстнах, който пази  най – 

хубавите и най – лошите ми спомени. От природата на този планински град 

до красивите улици и сгради- Смолян е родопска приказка. Ако неговото 

бъдеще е продължение на тази приказка , то тя не трябва да има край и 

всички сме отговорни да я пишем с все по – красиви страници. Моят град е 

моето вдъхновение за живот. Трябва да гледаме към неговото бъдеще, така 

както мислим и живеем в неговото настояще.  

     До 2050 година хората и тяхната ценностна система ще се развият много 

повече от икономиката и устройството на града. Град без хора не е град. 

Мечтите са най – хубавото място, на което умът може да ни отведе. Ако 

умът ни води към мечтите ни, то мечтите ни водят към цели и реалност. Нека 

всички заживеем в своята перфектна реалност. Идеал за всяко общество 

трябва да е хармонията между човека и природата.  

Бъдещето на Смолян не се изразява в летящи коли и зелени покриви, а в 

идеите на хората да запазят историята и красотата в него, наред с това да се 

развива и модерното. Трябва да гледаме на него като на човек – променя се, 

но неговата идентичност не се променя и остава във времето. 

     За жалост Смолян е един от градовете с най – мръсен въздух. Ако 

използваме много по – малко дърва и въглища за отопление, да пестим и 

други суровини, да пазим реките и горите, а автомобилите заменим с 

електрически – това би била най – прекрасната промяна за нашия град. 

     Той е известен с ненадминатата си красота, но в бъдещите 30 години, ще 

бъде още по – изящен, ако има зеленини, които да радват очите ни и да 

топлят сърцата ни, както и тези на гостите на града. 

     Всички промени ще са плод на разума и сърцата на хората, на тези, които 

искат да видят града си в неговата най – добра версия. 2050 година ще е едва 

началото на едно добро развитие, но за да успеем, трябва да започнем от 

някъде. Блясъкът на очакваното бъдеще не трябва да оставя сянка върху 

всичко, съществувало досега . Очертава се да се измислят много нови 

изобретения и удобства, но няма сграда или предприятие, което да може да 

замени необятната природа на Смолян.  

     Родния град е като семейството. Както се раждаме в едно семейство и го 

пазим в сърцата си цял живот, така се раждаме в един град, който пази 

спомените ни цял живот. 
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