
Моят Смолян през 2050 година 

  2050 година... близо или далеч? Несъмнено животът на Земята ще се е променил и развил много, но дали 

това ще се отнася и за любимия ни град Смолян? Ще си остане ли живо това китно родопско градче с 

удивителна природа, гостоприемни хора и безценна култура, или ще се превърне в един от онези нови и 

модерни градове, в които робот, вместо любезен родопчанин, те обслужва по магазините и заведенията. 

Вместо игра пред блока има холограми на приятели далеч от нас, с които да си споделяме и говорим? Това 

са едни от въпросите, късаещи бъдещето на моя прекрасен град. Има много мнения по въпроса. Едни 

мислят, че до тогава няма да има град Смолян. Други смятат, че ще се запази така, както е и ще показва 

старата култура. Трети мислят, че ще има развитие, за да се превърне градът ни в едно ново и модерно място 

за живот, а четвърти смятат, че няма да има развитие, а пропадане на града, загуба на традиции и на 

прекрасни хора, които са бъдещето на този град. 

  Не веднъж съм се питала как ще изглежда родният ми град след 30 години и всеки път си отговарям по един 

и същ начин. Вероятно ще има напредък в бъдещето, но няма и да се забравят старите традиции, обичаи, 

вярвания. Все още ще излъчваме тази красота на градчето в сърцето на Родопите, все още ще има 

гостоприемни хора, които ще те чакат с отворени обятия и ще ти покажат красотата на Смолян. Ще се 

отбелязват празниците на града, ще се окичат паметниците и ще почитаме всички герои на Родопите. Ще се 

танцуват традиционните родопски хора по улиците и гордо ще заявяваме, кои сме и от къде сме. 

  Ще се разхождаме по улиците и ще виждаме хора със съвсем нов стил, стъпили една крачка напред в 

бъдещето. Ще използваме нови технлогии-за предвижване, комуникация, срещи с приятели и още много 

неща, които сега ни се струват прости и малки, но повярвайте ми след 30 години ще се случват по друг по-

интересен, но и по-сложен начин.  

  В училищата ще се говори по въпроси, които в днешно време все още са без отговор, ще се знаят повече 

неща не само за света на Земята, но и за животи извън нея, ще се намират нови въпроси, на които 30 години 

след 2050 ще се намерят отговри и това ще се повтаря многократно, но с едно малко изключение, че с всеки 

изминал път ще сме с една крачка по-напред в бъдещето и една идея по-нагоре в развитието. 

   Така си представям аз моя роден град 30 години напред, оределено различен, но все още толкова красив и 

обливащ с прекрасни чувства град. Ако сега можех да се телепортирам в 2050 година, определено ще бъда 

изумена от нещата, които ще видя, защото досега съм ги съзирала само в сънищата си.   

   Ние сме бъдещето и така както си мечтаем и това, което постигнем с общи усилия, ще е Смолян през 2050 

година. 
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