
 1 

П Л А Н  

З А  Р А З В И Т И Е  Н А  Т У Р И З М А  В  О Б Щ И Н А  С Е В Л И Е В О  П Р Е З  2 0 1 9 г .  

 

Годишният план за развитие на туризма в Община Севлиево е разработен на 

основание чл. 11, ал. 2 и чл.12, т.1 от Закона за туризма и е съобразен с Общински план за 

развитие на  община Севлиево за периода 2014 – 2020 година, приет с Решение № 

077/29.04.2014 г. на Общински съвет - Севлиево, както и според съществуващите местни 

туристически ресурси и потребности. Дейностите, заложени в годишния план, са в 

съответствие със стратегическите цели и приоритетите на Общинския план за развитие, 

изведени за постигане на визията на община Севлиево като привлекателно място за туризъм, 

а именно Стратегическа цел 2 - Повишаване конкурентоспособността на местната 

икономика, Приоритет 2.2. Популяризиране на културно-историческото и природно 

наследство и развитие на туризма, Специфична цел 2.2.1. Насърчаване развитието на 

местния туризъм, Мярка: Инвестиции в инфраструктура за туризъм и отдих. 

 

Финансовата обезпеченост на дейностите в Плана е формирана от постъпленията от 

туристически данък, такси за категоризация на туристически обекти, приходи от 

Туристически информационен център, наложени от кмета глоби и санкции по ЗТ, както и от 

външно финансиране по национални и международни програми и чрез бюджета на 

участващите в изпълнението му организации.  

 

          Планът за развитие на туризма се изпълнява от Община Севлиево, като целта е да се 

развива последователна и целенасочена туристическа политика, базирана на партньорство 

между частния сектор, общинска администрация, държавните институции и 

неправителствените организации, която генерира работни места, създава възможности за 

развитие на предприемачество, дългосрочни икономически и социални ползи, увеличава 

приходите от туризъм.  

За изпълнението на поставените цели са определени приоритети, включващи набор от 

дейности, които съответстват на нуждите на общината: 

- Приоритет 1. Добро управление чрез обучение и квалификация на персонала. 

- Приоритет  2. Повишаване на качеството на  туристическия продукт и обогатяване 

чрез алтернативни форми на туризъм. 

- Приоритет 3. Подобряване на туристическата инфраструктура. 

- Приоритет 4. Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и информационен обмен. 
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Обобщената картина на туристическия отрасъл в община Севлиево показва, че са налице 

определени позитивни процеси, признак за устойчивото му развитие. Общината разполага с 

достатъчни ресурси, потенциал и намерения за развитие, които следва активно да се 

оползотворяват чрез провеждане на градивна политика, обединяваща усилията на всички 

заинтересовани страни. 

 

За изпълнението на Плана се предвижда активното участие на всички заинтересовани 

страни: 

-    Община Севлиево 

-    Консултативен съвет по въпросите на туризма; 

- Исторически музей – Севлиево; 

- Читалища на територията на община Севлиево; 

- Представители на туристическия бранш от частния сектор в община Севлиево; 

- Туристическо дружество „Росица – Мазалат“; 

- Туристически информационен център – Севлиево. 
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ВИЗИЯ: ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ТУРИЗЪМ 

ПРИОРИТЕТ 1. Добро управление чрез обучение и квалификация на персонала. 

ДЕЙНОСТ СРОК ФИНАНСИРАНЕ 

1.2. Участия в специализирани обучения и срещи за обмяна на опит 2019 г. По проекти 

1.3.  Участия в национални и регионални форуми и семинари 2019 г. Общински бюджет и 

бюджет на второстепенни 

разпоредители 
 

ПРИОРИТЕТ 2. Повишаване на качеството на  туристическия продукт и обогатяване чрез алтернативни форми на 

туризъм. 

ДЕЙНОСТ СРОК ФИНАНСИРАНЕ 

2.1. Дейности за популяризиране на основния туристически 

продукт на региона, съвместно с общините Габрово, Трявна и 

Севлиево: 

 

- Участие на Международно туристическо изложение 

„Ваканция и Спа Холидей“ в Интер Експо София /от 

бюджет за 2018 г./; 

 

- Инфотур за чуждестранни туроператори и блогъри; 

 

- Поставяне на обща туристическа карта на общините, в 

центъра на всеки от средищните градове в областта. 

 

 

 

 

14-16 февруари, 

2019 г. 

 

 

Март 2019 г. 

 

Февруари 2019 г. 

Общински бюджет 

2.2. Чествания и провеждане на културни събития и фестивали: 

 

- Национален фестивал „Семе българско”, Севлиево’2019 

 

- Поклонение и възстановка на сраженията в местността Боаза при 

село Кръвеник, с участието на Национално дружество „Традиция” 

по повод 143 години от Априлското въстание в Севлиевския край 

 

- Събор на народното творчество „Бабан  2019” 

 

 

20-21април 2019  

 

 

Май 2019 г. 

 

 

Юни 2019 г. 

Общински бюджет, 

спонсорство 
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- Трети национален рок фестивал „Хоталич” 

 

- Фестивал на историческото наследство 

 

- Празници на Севлиево: Празник на тиквата и Традиционен 

есенен панаир 

30-31август 2019 

 

Септември 2019 

 

Октомври 2019 г 

2.3. Развитие на туристическите атракции: 

 

- Ревитализация на археологичен парк „Антична и средновековна 

крепост „Хоталич“ – визуализация на археологически обекти, 

изграждане на информационен център с интерактивен музей на 

открито и закрито (изготвен е проект, който очаква одобрение за 

финансиране, за да стартира) 

2019 г. Комбинирана процедура 

„Развитие на 

туристическите атракции“, 

съгласно изискванията на 

ОП „Региони в растеж“ 

2014 – 2020 г. 

2.4. Туристически мероприятия – пешеходни, водни и велопоходи: 

 

- Туристически поход с маршрут: гр. Севлиево – х. Тъжа –  

вр. „Мара гидик“ и обратно 

 

- Туристически поход с маршрут: гр. Севлиево – х. Мазалат –  

м. „Пеещите скали“ и обратно 

 

- Туристически поход с маршрут: гр. Севлиево – х. Амбарица – 

билото на Стара планина и обратно 

 

- Туристически поход с маршрут: гр. Севлиево – х. Вежен – вр. 

Вежен и обратно 

 

- Воден поход по река Росица и яз. „Ал. Стамболийски“ 

 

- Туристически поход по маршрут: гр. Севлиево – м. Лъгът –  

х. Мазалат – вр. Голям Кадемлия – и обратно 

 

 

 

26-27 януари 

2019  

 

16-17 февруари 

2019  

 

12-13 март 2019 

 

 

20-21 април 2019 

 

 

18-19 май 2019  

 

22-23 юни 2019 

 

 

Общински бюджет и  

ТД “Росица – Мазалат“ 
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- Велопоход с маршрут:  гр. Севлиево – с. Столът – гр. Априлци –  

с. Кръвеник – с. Стоките – гр. Севлиево 

 

- Воден поход по река Росица и яз. „Ал. Стамболийски“ 

 

- Туристически поход по маршрут: гр. Севлиево –   

х. Момина поляна – билото на Стара планина  и обратно 

 

- Туристически поход с маршрут: гр. Севлиево – с. Рибарица- х. 

Вежен – вр. Вежен и обратно 

27 юли 2019 

 

 

10-11 август 

2019 

19-20 октомври 

2019 

 

Ноември 2019 

 
 

ПРИОРИТЕТ 3. Подобряване на туристическата инфраструктура. 

ДЕЙНОСТ СРОК ФИНАНСИРАНЕ 

3.1. Рехабилитация и маркиране на туристически маршрут: 

- Местност Лъгът – хижа Мазалат 

 

- с. Яворец – Витата стена – плато Вита стена – пещери Вита стена 

 

2019 г. Общински бюджет 

Общински бюджет и  

ТД “Росица – Мазалат“ 

3.2. Реконструкция на елементи от инфраструктурата за достъп: 

-  Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, 

Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Александър Стамболийски“ – 

18,8 км 

 

- Рехабилитация и реконструкция на ул. „Цар Симеон Велики“, ул. 

„Росица“ и ул. „Стара планина“ 

 

- Ремонт на пътя Стоките - Лъгът 

 

2019 г.  

ПРСР 2014-2020 

 

 

 

ПРСР 2014-2020 

 

 

Общински бюджет 

3.3. Изграждане на туристическа инфраструктура: 

- Изграждането на трасе за техническа инфраструктура – велоалея, 

в съчетание с ивица за пешеходно движение, свързваща 

урбанизираната територия през парк “Черничките“ със зоните за 

 

2019 г. 

 

Общински бюджет 
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отдих (вилна зона „Севлиевски лозя“ и южната крайречна зона на 

р. Росица)“ . Инвестиционния проект е разделен на три основни 

етапа, като през 2019 г. ще се реализира  Етап I – участък 1.1, 

който е от км 0+343 до км 1+340, дължината му е 997 м.  
 

 

ПРИОРИТЕТ 4. Провеждане на ефективен маркетинг, реклама и информационен обмен 

ДЕЙНОСТ СРОК ФИНАНСИРАНЕ 

5.1. Участия в туристически борси и изложения в България и чужбина 

/индивидуално участие или съвместно със съседни общини/ 

 

2019 г. Общински бюджет 

5.2. 

 

 

 

 

Разработване и разпространяване на рекламни материали: 
- рекламни сувенири; 
- листовки 
- брошури 

2019 г.  

Общински бюджет 

 

 

 

5.3. Позициониране на рекламно-информационни публикации за 
община Севлиево във водещи туристически сайтове и печатни 
издания 

2019 г. Общински бюджет 

5.4. Поддържане на Туристически информационен център 2019 г. Бюджет на второстепенен 

разпоредител 

5.6. Поддържане на общински интернет портал с обособена страница за 

туризъм 

2019 г. не е необходимо 

 

 


