
Стратегическа цел 1 Икономически подем с по-висока добавена стойност

Приоритет 1 Зелена икономика, интелигентна специализация и иновации

Мярка 1.1 Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията

Мярка 1.2. Подпомагане на предприемачеството, научен трансфер и иновации

Марка 1.3. Наука, развойна дейност и приложни изследвания

Мярка 1.4. Кариерно ориентиране и професионално развитие

Приоритет 2 Интегриране на дейности и нови подходи за устойчиво развитие на туризма

Мярка 2.1. Социализация и популяризиране на културно-историческото наследство

Мярка 2.2. Туристическа инфраструктура и създаване на атракции

Мярка 2.3. Създаване и развитие на регионален туристически продукт

Стратегическа цел 2 Опазване на околната среда и интегрирано пространствено развитие 

Приоритет 3 Намаляване на щетите от човешката дейност и изменението на климата върху околната среда 

Мярка 3.1. Оползотворяване на отпадъците и насърчаване към кръгова икономика

Мярка 3.2. Опазване на водите и почвите

Мярка 3.3. Енергийна ефективност на публични сгради в гр.Смолян

Мярка 3.4. Енергийна ефективност на публични сгради в населените места

Мярка 3.5. Енергийна ефективност на жилищни сгради

Мярка 3.6. Природни бедствия, пожари и рискове

Приоритет 4 Развитие на модерна градска среда и населените места

Мярка 4.1. Устройствено планиране

Мярка 4.2. Градска мобилност

Мярка 4.3. Реновиране и развитие на градската среда

Мярка 4.4. Благоустройство и обновяване на населените места 

Мярка 4.5. Подобряване на сигурността в населените места

Приоритет 5 Разширяване и подобряване на транспортната свързаност

Мярка 5.1. Подобряване на транспортната инфраструктура на териоторията на община Смолян

Мярка 5.2. Регионална и трансгранична мобилност 

Стратегическа цел 3 Развитие на социалния и човешкия потенциал

Приоритет 6 Повишаване на качеството и разширяване на обхвата на социалните и здравните услуги

Мярка 6.1. Социална инфраструктура

Мярка 6.2. Социални дейности и интеграция на уязвимите групи

Мярка 6.3. Модерно здравеопазване

Приоритет 7 Повишаване на образователното равнище на населението и осигуряване на по-широк достъп до образование

Мярка 7.1. Модернизиране на образователните услуги

Мярак 7.2. Интеграция на уязвимите групи в образованието

Мярка 7.3. Развитие на регионалното висше образование 

Мярка 7.4. Сътрудничество за добро образование и професионална реализация

Мярка 7.5. Образователна инфраструктура

Приоритет 8 Разширяване на възможностите за спорт и развитие на младежки дейности

Мярка 8.1. Спортна инфраструктура в гр.Смолян

Мярка 8.2. Спортна инфраструктура в населените места

Мярка 8.3. Спорт и спортната култура

Мярка 8.4. Младежки дейности и политики

Приоритет 9 Културни дейности и съхранение на местните традиции и обичаи

Мярка 9.1. Нови културни политики и дейности

Приоритет 10 Подобряване на цифровата свързаност, местното управление и сътрудничеството

Мярка 10.1. Дигитализация и повишаване капацитета на управление на общинска администрация

Мярка 10.2. Сътрудничество

Визия: Община Смолян – зелена, иновативна и гостоприемна

„Територия с чиста околна среда, съхранена природа, запазена като културно и духовно средище на Родопите, желана туристическа дестинация, с 

подобрена достъпност, модерна градска среда, жизнени села, здравословен начин на живот и върхови постижения в образованието, науката и 

бизнеса“

ПРОЕКТ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ПИРО СМОЛЯН


