
 

  

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА  

В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2019-2022 Г. 

 

ВИЗИЯ 

Доразвиване и поддържане на функционираща система за физическо възпитание, спорт и туризъм в община Севлиево за насърчаване на 

двигателната активност и практикуването на спорт и социален туризъм от гражданите, като фактор за постигане на значителен социален ефект 

и имаща за цел да подкрепи развитието на спорта за високи постижения за издигане спортния престиж на общината. Програмата ще бъде 

реализирана чрез изпълнение на мероприятията от Годишния спортно-туристически календар за съответната година. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ 

Стратегическа цел 1.  Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции 

Конкретни цели: 
1. Реализиране на програми и инициативи, включващи участието на деца и ученици в спортни дейности. 

2. Подобряване условията за спортна дейност в детските и учебни заведения. 

3. Повишаване капацитета на детските и учебни заведения за реализиране на спортни дейности и програми за извънкласни и училищни 

дейности. 

Стратегическа цел 2.  Взаимодействие и партньорство при реализиране на спортни програми, дейности и инициативи със спортни 

    клубове и организации 

Конкретни цели: 
1. Поддържане на мрежата от спортни клубове и организации за реализиране на спортни програми, инициативи и дейности. 

2. Обхващане на различни целеви групи и стимулиране на интереса и търсенето на занимания с физически упражнения и спорт.  

3. Формиране на спортна култура – представяне на ползите от спортните занимания, както и различните видове спорт. 

4. Поддържане и подобряване на условията при организация и домакинство на Община Севлиево при провеждане на спортни събития от 

общински, областен, зонален, национален и международен характер. 

 

Стратегическа цел 3.  Инвестиционна политика при реализиране Стратегията на Община Севлиево за всяка календарна година 

Конкретни цели: 
1. Създаване на информационна база данни за наличната общинска база и спортни съоръжения. 

2. Разработване на общинска програма и механизми за ефективно използване на наличната общинска и училищна база. 

3. Форми и механизми за публично-частно партньорство за изграждане на нови, модернизиране на съществуващите спортни съоръжения, 

финансиране и поддръжка. 

4. Проектно финансиране при ремонт, реконструкция и създаване на нови спортни обекти. 

 



 

  

Стратегическа цел 4.  Ефективен модел за управление в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм 

Конкретни цели: 
1. Въвеждане на ефективен модел на планиране, управление и мониторинг на дейността и програмите в областта на спорта и социалния 

туризъм. 

2. Предоставяне на информация за възможностите, местата и програмите за спортуване и доброволческите дейности.  

3. Усвояване и прилагане на добри практики, обмен на опит с други общини, национални и международни спортни организации. 

 

 

ПРИОРИТЕТИ, МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

 

ПРИОРИТЕТ 1:     СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ЗАНИМАВАЩИТЕ СЕ С ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ  

                                  СПОРТ В УЧИЛИЩАТА И В СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
СРОК 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Увеличаване на броя на 

занимаващите се с детско-

юношески спорт в 

училищата и в спортните 

клубове 

Изпълнение на мероприятията от Годишния 

спортно-туристически календар за 

съответната година 

Община Севлиево, 

детски градини, 

училища, спортни 

клубове, спортни 

федерации 

2019г. – 2022г 

Брой реализирани 

мероприятия; Брой 

участници 

2. Насърчаване на учащите 

към двигателна активност и 

системно практикуване на 

спорт и туризъм като 

средство за здравословен 

начин на живот 

Разширяване на обхвата от форми за 

занимания с физически упражнения и спорт 

като средство за привличане на децата за 

участие в учебни занимания и завършване 

на образование 

Община Севлиево, 

детски градини, 

училища, спортни 

клубове, МКБППМН 

2019г. – 2022г 
Брой обхванати 

деца/младежи 

3. Социално включване в и 

чрез спорт 
 

Интеграция на различните общности и 

създаване на равни възможности за участие 

в спортни дейности 

 

Община Севлиево, 

детски градини, 

училища, спортни 

клубове 

2019г. – 2022г 

Включени различни 

групи от населението без 

разлика на социален 

статус, религия и етнос 



 

  

 

ПРИОРИТЕТ 2:  УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ХОРАТА, ПРАКТИКУВАЩИ ФИЗИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТ И 

                                СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
СРОК 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Осигуряване на 

възможност за избор и 

достъп на учащите от 

различните възрастови 

групи, децата в риск, децата 

със специални двигателни 

потребности до занимания с 

физически упражнения и 

спорт 

 

Подпомагане на обществено - полезната дейност 

на  спортните клубове с оглед създаване на 

условия за здравословна двигателна активност 

чрез предоставяне необходимите условия за 

системни занимания с физическо възпитание и 

спорт и възможности за спортна изява на 

учениците, децата със специални двигателни 

потребности и децата в риск 

Подпомагане дейността на спортни клубове в 

областта на спорта за учащи  

Община 

Севлиево, детски 

градини, 

училища, 

спортни клубове 

2019г. – 2022г 

Брой на децата в риск, 

деца със специални 

двигателни потребности 

и от различни възрастови 

групи, включени в 

спортни и туристически 

дейности 

2. Ангажираност на 

спортните клубове за 

развитие на спорта за 

всички. 

Предоставяне на висококачествени спортни 

услуги на всички социални групи от населението 

 

Спортни клубове 2019г. – 2022г 
Брой предоставени 

качествени услуги 

 

ПРИОРИТЕТ 3: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА НАЛИЧНАТА СПОРТНА БАЗА И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

                               НОВИ СПОРТНИ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
СРОК 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1.Осигуряване на достъпна 

база и съоръжения за 

организиран спорт и спорт 

през свободното време 

Предоставяне на добре стопанисвана база за спорт 

и отдих 

Община 

Севлиево, 

„Спортни 

имоти“, спортни 

клубове, 

училища и 

детски градини 

2019г. – 2022г. 

Брой изградени и 

поддържани обекти за 

спорт 



 

  

2.Подобряване на 

материално-техническата 

база за образование, 

обучение и спортни 

дейности  

Извършване ремонт, реконструкция на 

съществуващите бази за отдих и спорт на 

учащите, физкултурните салони, спортна зала, 

спортните площадки 

МОН, Община 

Севлиево 
2019г. – 2022г 

Извършени ремонти; 

Брой подобрени обекти 

3. Повишаване на размера на 

средствата, които се 

осигуряват от общинския 

бюджет за експлоатация и 

издръжка на спортните 

обекти и съоръжения 

Увеличаване размера на финансирането от 

общината и др. институции за изграждане, 

експлоатация и модернизация на спортни обекти 

и съоръжения 

Община 

Севлиево,  

Спортни 

организации  

2019г. – 2022г 
Финансирани и 

реализирани проекти 

5. Управление и 

популяризиране на 

спортните и туристическите 

дейности в общината 

Предоставяне на информация за възможностите, 

местата и програмите за спортуване, туризъм и 

доброволчески дейности 

Община 

Севлиево,  

Спортни 

организации 

2019г. – 2022г 

Реализирани 

информационни 

кампании 

6. Усвояване и прилагане на 

добри практики 

Осъществяване на обмен с други общини, 

национални и международни спортни 

организации 

Община 

Севлиево,  

Спортни 

организации 

2019г. – 2022г 
Брой усвоени и 

приложени практики 

7. Проектно финансиране 

при ремонт, реконструкция и 

създаване на нови обекти 

Използване възможностите за финансиране на 

проектен принцип при създаване и поддържане на 

спортни обекти 

Община 

Севлиево 
2019г. – 2022г 

Брой подобрени и 

създадени съоръжения 

 

ПРИОРИТЕТ 4: СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СПОРТА ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ХОРА В 

                                НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Осигуряване на достъпна 

среда и адаптирани програми 

за двигателна активност на 

специални групи от 

населението 

Осигуряване на условия по адаптирана физическа 

активност и програми за различни видове спорт за 

хора с увреждания и в неравностойно положение 

Община 

Севлиево, 

спортни клубове, 

училища и 

детски градини 

2019г. – 2022г 

Брой участници в 

спортни мероприятия на 

специални  групи от 

населението 



 

  

2. Оптимизиране на 

условията  и възможностите 

за избор и достъп на хората с 

увреждания за занимания с 

физически упражнения и 

спорт с цел социално 

включване 

Поддържане на достъпна спортна 

инфраструктура, условие за практикуване на 

спорт за хората с увреждания 

Община 

Севлиево, 

спортни клубове 

2019г. – 2022г 

Включени хора с 

увреждания и хора в 

неравностойно 

положение, в спортни 

занимания и прояви 

 

ПРИОРИТЕТ 5:             РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРТА ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ 

МЯРКА ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 
СРОК 

ИНДИКАТОРИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Поддържане на условия и 

възможности за развитие на 

спорта за високи постижения 

на местно ниво 

 

Реализиране на програми за елитен спорт и 

осигуряване на ефективен тренировъчен процес за 

постигане на спортни резултати на международно 

ниво 

Развитие на потенциала на младите талантливи  

спортисти 

Постигане на социален ефект чрез отразяването 

на постиженията на елитните спортисти и 

увеличена популярност на спорта сред 

подрастващите 

 

Община 

Севлиево, 

спортни клубове 

 

 

 

2019г. – 2022г 

Реализирани програми 

Обхванати спортисти  

Постигнати призови 

класирания на 

Олимпийски игри, 

световни и европейски 

първенства 

 

 

 

ФИНАНСИРАНЕ 
 

Финансовият ресурс за физическо възпитание, спорт и туризъм е осигуряван от: 

- общинския бюджет – на проектен принцип; 

- отчисления от републиканския бюджет по процедура на спортния тотализатор за спорните клубове, които участват в държавни първенства; 

- услуги срещу заплащане, предлагани от спортните клубове на гражданите; 

- публично-частни партньорства между клубове и фирми; 

- проекти, финансирани по национални и други донорски програми. 

 


