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С Т Р А Т Е Г И Я 

 

ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И ТУРИЗМА 

В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО В ПЕРИОДА 2019 - 2022 година 

 

 

I.  ВЪВЕДЕНИЕ 
С настоящия програмен документ община Севлиево предлага стратегически и конкретни цели, 

мерки, действия и очаквани резултати за развитие на физическото възпитание и спорта. В 

рамките на програмния период на документа - 2019 до 2022 г. се цели да се реализира 

устойчива и ефективна политика в областта на физическото възпитание, спорта и социалния 

туризъм.  

 Стратегията се базира на добрите практики и взаимоотношения на местните структури, 

имащи отношение към физическото възпитание, спорта и социалния туризъм – детските 

градини, училищата, спортните клубове, публично-частното партньорство и общинска 

администрация.  

При разработване на стратегията са спазени следните принципи:  

 устойчивост на спортното участие; 

 достъпност до спортни занимания и общински спортни съоръжения и обекти; 

 социално включване на различни групи хора; 

 адекватност при разпределение на правомощията и отговорностите, аналитичност при 

планиране и използване на ресурсите – ефективност и ефикасност; 

 субсидиарност и децентрализация – публичност и информираност; 

 спортът в свободното време  – от въпрос на личен избор до начин на живот; 

 високи спортни резултати – от масов спорт до почетната стълбица. 

Нормативните документи, които са спазени при разработване на стратегията са:  

 Закон за физическото възпитание и спорта; 

 Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта; 

 Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република   

България 2016 – 2022  год.; 

 Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Република 

България 2016– 2022 год.; 

 Закон за закрила на детето; 

 Закон за интеграция на хората с увреждания; 

 Нормативни актове, отнасящи се до ролята и функциите на общините по отношение на 

физическото възпитание, спорта и социалния туризъм. 

 Стратегията не разглежда механизмите и технологията на дейностите в техните 

конкретни измерения. Това е предмет на Програмата за развитие на физическото възпитание, 

спорта и социалния туризъм в община Севлиево. Основните субекти които следва да приведат 

Стратегията в действие са местното самоуправление, обществените спортни организации и 

заинтересованите страни. 

 

 

IІ.  ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА 

 РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА В ПЕРИОДА ДО 

 2018 ГОДИНА 

Стратегическа цел: Създаване на условия за увеличаване броя на занимаващите се с 

детско-юношески спорт в училищата и в спортните клубове 

 В годишния календар на спортно-туристическите мероприятия ежегодно са залагани и 

реализирани изяви, насочени към учащите се, активно спортуващи в спортните клубове или в 

спортните секции, създадени към училищата. Община Севлиево стриктно изпълнява 



 

 2 

ангажиментите си по Програмата за провеждане на всички етапи от „Ученическите игри”. 

Всяка година участници от общинските училища достигат до финални състезания на игрите и 

се класират на призови места. През ученическите ваканции и свободното време традиционно се 

организират турнири, насочени към различни възрастови групи учащи и по различни видове 

спорт: баскетбол в спортна зала „Дан Колов“ и на спортните площадки в училищата и града 

(streetbool), турнири по петанк, тенис на маса и бадминтон за хора в неравностойно положение 

под ръководството на Спортен клуб за хора с увреждания „АЛФА“ и турнири по тенис на корт 

на кортовете до МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“. За стимулиране извънкласните спортни 

занимания на подрастващите Община Севлиево предоставя спортната си база безплатно на 

ученици и студенти. Общинска комисия за закрила на децата с изявени дарби ежегодно оказва 

подкрепа на талантливи деца, постигнали високи спортни резултати и завоювали призови 

отличия в национални и международни състезания и турнири чрез отпускане на еднократна 

финансова помощ и стипендии по реда на Наредбата за закрила на деца с изявени дарби. 

 В град Севлиево са създадени условия за включване на децата и юношите в различни 

спортни занимания, както в училищата, така и в регистрираните 27 спортни клуба. Към 

момента (2018 г.) спортно-тренировъчна и състезателна дейност развиват 22 клуба, три клуба с 

традиции са преустановили дейността си – спортен клуб по лека атлетика, по аеробика, по 

вдигане на тежести и културизъм. В официално регистрираните спортни клубове редовни 

спортно-тренировъчни занимания се провеждат с 1135 ученици, студенти и възрастни. Над 

1100 жители на общината редовно практикуват различни видове спорт. Част от спортните 

клубове водят подготвителни занимания и с децата от детските градини.  

За по-пълен обхват на учащите се в спортни занимания работят както треньорите на спортните 

клубове, така и учителите по физическо възпитание и спорт. По-слаб е обхватът в извънкласни 

спортни занимания на учащи се в населените места на общината (броят и на населението в 

активна възраст е по-нисък), въпреки наличие на база за спорт в учебните заведения. 

Стратегическа цел: Увеличаване броя на хората, практикуващи физически упражнения, 

спорт и социален туризъм 

Достъпът до общинската спортна база и съоръжения осигурява равни възможности за спортни 

занимания на организираните спортуващи и на гражданите, занимаващи се с физически 

упражнения в свободното си време.  Ежегодно се изготвя график за ползване на спортна зала 

„Дан Колов” при удължено работно време, включващо и почивните дни. Разширена е мрежата 

от спортни клубове, чрез включване на нови видове спорт. Наблюдава се  устойчивост на 

активно спортуващите и значително увеличение на гражданите, занимаващи се със спорт в 

свободното време. Организират се вътрешно-фирмени турнири по различни видове спорт. 

Българският туристически съюз и местните му структури работиха в посока за намаляване 

разходите на гражданите, в резултат на което през последните години се наблюдава тенденция 

за увеличаване на туристическия поток. Подобрявани са условията за достъп до местата, 

включени в разработените туристически маршрути в община Севлиево, включително и 

разнообразяване на предлаганите атракции. 

Стратегическа цел: Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и 

изграждане на нови спортни обекти и съоръжения 

Община Севлиево има изградена много добра спортна инфраструктура, за която отговаря 

второстепенния разпоредител с бюджетни кредити – „Спортни имоти“. В устройствения 

правилник на звеното ясно и точно са определени правомощията и ангажиментите, свързани с 

поддържане и обновяване на наличната спортна база. Спортните клубове, които отговарят на 

условията, заложени в ЗФВС и ППЗФВС ползват обособени части от спортна зала „Дан Колов”. 

Община Севлиево е предоставила на ФК „Севлиево“ за ползване стадион „Раковски” и 

спортния комплекс в парк „Черничките”, който се използва и от ФК „Севлиево лейдис“. За 

спорт през свободното време се използва мултифункционалното игрище в „Боровата гора”, 

което през 2016 година е основно ремонтирано с подменена изкуствена настилка и оградна 

мрежа. От 2018 година е изградено второ мултифункционално игрище, разположено в ж.к. 

„Митко Палаузов“. В различни зони на градската среда са оформени и използвани от 
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гражданите игрището за петанка, спортните и фитнес площадки, тенис кортове. Физкултурните 

салони и спортни площадки в училищата от града са в добро състояние, но за училищата от 

селата е необходим сериозен финансов ресурс за подобряване на спортната база. В парк за 

отдих, спорт и развлечение „Казармите” са създадени условия за практикуване на спортно 

ходене, кросово бягане, каране на ролкови кънки и други спортни дейности на открито. През 

2014 година с финансиране от държавния бюджет беше основно ремонтиран плувният басейн в 

СУ „Васил Левски“. Общата стойност на ремонта е 130 хл. лв. През 2017 г. по програма 

„Красива България“ беше извършен основен ремонт на спортна зала „Дан Колов“ на стойност 

198 хл. лв.. След ремонта залата е санирана, подменено е покритието на подхода към служебния 

вход. Отоплението на голямата зала е решено с ефективни енерго-спестяващи топлообменници. 

Наличната спортна база предлага нормални условия за спортно-тренировъчна дейност и масов 

спорт. До 2018 година Община Севлиево инвестира средства за подобряване и поддържане на 

общинските спортни обекти и съоръжения. Новоизградени и реновирани бяха редица спортни и 

детски площадки в кварталите на гр.Севлиево и в по-големите населени места от общината. С 

финансовата подкрепа на Бизнессдружение „Севлиево 21
-ви

 век” се извърши основен ремонт на 

санитарните възли. За постигане на ефективност в управлението се прие нов Правилник за 

устройството, дейността и управлението на спортна зала „Дан Колов”. За подобряване на 

контрола при отдаването за ползване на обособени части от залата в Правилника за 

устройството, дейността и управлението на спортната зала са заложени конкретни действия по 

регистриране на ползвателите и отчитане на приходите от такси за ползване. 

 

Стратегическа цел: Създаване на условия за развитие на спорта за хора с увреждания и в 

неравностойно положение 

  В Община Севлиево е регистриран и функционира спортен клуб за хора с увреждания 

„АЛФА”. Клубът развива активна спортна дейност. Спортна зала „Дан Колов”, игрището в 

„Боровата гора” и спортните площадки в града са пригодени за достъп и ползване от членовете 

на клуба. Община Севлиево подпомага финансово и технически организацията и провеждането 

на състезания, организирани от клуба, както и участието на клуба в различни състезания, 

провеждани в други населени места. 

 

Стратегическа цел: Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите 

средства за физическо възпитание, спорта за всички и социалния туризъм 

Ежегодно в Общинския Бюджет са утвърждавани финансови средства за развитие на 

физическото възпитание, спорта за всички и социалния туризъм, които се разпределят между 

спортните клубове на проектен принцип. През 2012 година общинския съвет гласува средства в 

размер на 20 хл. лева. Поетапно през годините средствата бяха увеличавани, за да достигнат 

през 2018 година 70 хил. лева. От 2014 година целево се финансират спортните клубове по 

футбол, волейбол и футбол жени, които имат участия в държавните първенства. През периода 

клубовете по таекуондо, карате, борба и плуване реализираха проектни дейности, финансирани 

чрез програмата на МФВС „Спорт за децата в свободното време”. Бизнесът в община Севлиево 

също е съпричастен към проблемите в областта на спорта и оказва, според възможностите си, 

финансова подкрепа на спортните клубове. 

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. 

Финансовият ресурс през годините се увеличава, но все още е недостатъчен да покрива всички 

нужди за поддържане на спортната и туристическа бази.  
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ІІІ.  ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО 

 ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА ЗА ВСИЧКИ И СОЦИАЛНИЯ ТУРИЗЪМ 

 Съгласно националната Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорт в 

България, общините са определени като основен субект на националната система за физическо 

възпитание и спорт. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта общината: 

- създава условия за спорт, като приоритет в социалната политика; 

- реализира местната политика в областта на спорта във взаимодействие с Министерство на 

спорта и националните федерации; 

- определя в устройствения си план зоните и терените за отдих, спорт и физическо 

възпитание; 

- изгражда, поддържа и модернизира спортни обекти; 

- насърчава инвестициите в спорта, като предоставя терени за изграждане на спортни обекти 

и съоръжения на спортни клубове и други юридически лица при облекчени условия, а в някои 

случаи и на концесия; 

- води публичен регистър на спортните имоти, определя статута им и режима на ползване; 

- насърчава развитието на спорта, като разработва и финансира програми за местната спортна 

дейност; 

- създава специални фондове /при наличие на достатъчно средства/ за развитие на спорта; 

- подпомага финансово спортните организации, при условия и ред, определени от Общинския 

съвет; 

- предоставя безплатно общинската база за ползване от инвалиди; 

- съдейства при организиране на спортни състезания на територията на общината; 

- съдейства при откриването и подпомагането на талантливи деца в спорта. 

Спортната политика на Община Севлиево в следващия програмен период ще е насочена към 

развитие на физическото възпитание и спорта в свободното време, организирания спорт за 

всички и социалния туризъм. 

Стратегията е разработена в съответствие с демографските, икономически и социални промени 

в община Севлиево. 

Демографската картина се онагледява от следните данни: 

 

Население на Община Севлиево в периода 31.12.2013 г. до 31.12.2017 г. по данни на 

Национален статистически институт: 

Естествен прираст на община Севлиево в периода 31.12.2013 г. до 31.12.2017 г. 

  Живородени Починали Естествен прираст 

  всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

2017 г. 259 137 122 740 349 391 -481 -212 -269 

2016 г. 264 127 137 692 364 328 -428 -237 -191 

2015 г. 270 150 120 727 373 354 -457 -223 -234 

2014 г. 262 140 122 690 363 327 -428 -223 -205 

2013 г. 294 171 123 668 320 348 -374 -149 -225 

 

Механичен прираст на община Севлиево в периода 31.12.2013 г. до 31.12.2017 г. 

  Заселени Изселени Механичен прираст 

  всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

2017 г. 671 276 395 669 288 381 2 -12 14 

2016 г. 589 276 313 659 320 339 -70 -44 -26 

2015 г. 728 368 360 817 379 438 -89 -11 -78 

2014 г. 461 216 245 588 278 310 -127 -62 -65 

2013 г. 515 252 263 603 285 318 -88 -33 -55 
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Средногодишно население в периода 31.12.2013 г. до 31.12.2017 г. 

 

  общо в градовете в селата 

2017 г. 32860 20776 12084 

2016 г. 33348 21049 12299 

2015 г. 33870 21459 12412 

2014 г. 34420 21881 12539 

2013 г. 34929 22173 12756 

 

Население под, във и надтрудоспособна възраст към 31.12.2017 г.  

 

 
Общо В т.ч. в градa 

Възрастови категории всичко мъже жени всичко мъже жени 

 32 620 15 848 16 772 20 654 10 039 10 615 

Под трудоспособна 

възраст 4 521 2 358 2 163 2 960 1 566 1 394 

В трудоспособна възраст 18 085 9 738 8 347 12 492 6 558 5 934 

Над трудоспособна 

възраст 10 014 3 752 6 262 5 202 1 915 3 287 

 

Изводи по отношение на представените данни: 

- Населението на община Севлиево намалява с всяка изминала година – от 34 698 жители 

през 2013 г. до 32 620 през 2017 г., поради отрицателния естествен прираст (-374 за 2013 г. и -

481 за 2017 г.) и високите данни за изселване на населението (603 през 2013 г. и 669 през 2017 

г.); 

- Активното население на общината е 55,44 % (население в трудоспособна възраст, като 69,07 

% от тях са живеещите в града) от общия брой на населението, което предполага насочване на 

вниманието към поддържане и развиване на възможности за спорт и туризъм на работещите 

хора с цел повишаване качеството им на живот; 

- 63,23 % от населението на общината пребивава в града и именно затова Община Севлиево 

ще насочи усилията си към запазване устойчивостта на изградените спортни клубове и 

дейности за тази група хора, същевременно поддържайки добра база и възможности за спорт, 

туризъм и отдих и на населението по селата; 
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- Немалък е броят на хората в общината с увреждания - 4689 души или 14,27 % от 

населението. Децата с увреждания са 134. (Източник: Дирекция „Социално подпомагане“ – 

гр.Севлиево). Именно затова един от приоритетите на Стратегията за периода е разширяване на 

възможностите за спорт, отдих и туризъм на тази част от населението. 

1. Физическо възпитание и спорт в свободното време 

Заниманията с физически упражнения, спорт и социален туризъм в свободното време са 

приоритетно направление от общинската политика за подобряване физическото и 

емоционалното състояние на хората и утвърждаване на здравословния начин на живот, с особен 

акцент върху подрастващите, които тепърва изграждат умения и навици. За насърчаване и 

повишаване ефективността от тази дейност през следващите години е необходимо усилията на 

Община Севлиево и общинските спортни организации да бъдат насочени към: 

- навременна публичност при планирането и провеждането на различни спортни прояви; 

- проучване на интересите и възможностите на различните социални групи и слоеве от 

населението за достъпни и предпочитани от тях занимания с физически упражнения и 

включване според възможностите в мероприятия от Годишния спортен календар; 

- създаване на условия и стимулиране на доброволческа дейност при организиране и 

провеждане на спортни масови прояви; 

- публичен достъп до подробна актуална информация за възможността за свободно ползване 

на спортните съоръжения от гражданите; 

-  създаване на организация за пълноценното ползване на общинските спортни обекти и 

съоръжения от гражданите. 

2. Организиран спорт за всички 

2.1. Физическо възпитание, спорт и туризъм за учащи 

Учащите са едни от най-важните субекти на системата за физическо възпитание, спорт и 

туризъм. Водещата роля се обуславя от широкия обхват на занимаващите се, най-

благоприятната възраст за формиращо се въздействие на физическите упражнения и спорт и 

комплексните условия за провеждане на ефективен учебно-възпитателен и тренировъчен 

процес. Това извежда на преден план предприемане на следните действия:  

- провеждане на кампании в училищата и спортните клубове за насърчаване на учащите да 

спортуват;  

- разширяване обхвата на организационни форми за спортуване в извънкласни и 

извънучилищни форми; 

- взаимодействие между родителските настоятелства към училищата и спортните клубове за 

организиране на спортни прояви; 

- организиране на спортни прояви по време на училищните ваканции; 

- организиране на туристически излети с цел насърчаване на подрастващите към 

природосъобразен начин на живот; 

- оптимизиране на двигателния режим в предучилищните детски заведения. 

2.2. Физическо възпитание и спорт за хора с увреждания 

Тази подсистема е с нарастващи социални функции, поради увеличения брой на хора с 

увреждания Основна цел е да се разширят предлаганите възможности за спорт, социална 

дейност и активен отдих на хората в неравностойно положение чрез: 

- създаване на подходящ психо-социален климат и достъпна спортна база за приобщаване към 

активен и диференциран двигателен режим; 

- създаване на условия за подготовка и участие в състезания от общински и национален 

характер; 

- осигуряване на необходимите условия за пълноценно участие на учащи се с увреждания за 

класни и извънкласни форми на спорт. 
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2.3. Спорт за високи постижения 

Високото равнище на спорта и изключителната конкуренция изискват адекватна система за 

подготовка. За постигането на високи спортни резултати усилията на спортните клубове трябва 

да се насочат към детско-юношеския спорт, а общината да предоставя адекватни възможности 

на спортните клубове да осъществяват своята спортно-тренировъчна и спортно-състезателна 

дейност. За участие на изявени състезатели в европейски и световни първенства общината да 

оказва финансова подкрепа на съответния спортен клуб. 

Действащи в община Севлиево са следните клубове: 

- Сдружение „Клуб по волейбол Раковски – 1964” - клубът провежда спортно-тренировъчни 

занимания в спортна зала „Дан Колов“. Отборите на подрастващите – момчета, момичета, 

юноши и девойки редовно участват в зонални турнири, организирани от Българска федерация 

по волейбол. Отборът на мъжете се състезава в „Б“ Национална волейболна лига. 

- „Футболен клуб Севлиево“ провежда спортно-тренировъчна дейност на стадион „Раковски”. 

Отборът на мъжете се състезава във „В“ група на националния шампионат. Към клуба е 

изградена Детско-юношеска школа по футбол, която подготвя млади футболисти от ранна 

детска възраст до подготвителни групи – U14. Школата разполага с добре поддържани терени – 

един за официални срещи и два за спортно-тренировъчна дейност, намиращи се в парк 

„Черничките“. Треньорите превеждат занимания и в детските градини, където децата се 

докосват за първи път до футбола. 

- Спортен клуб „Севлиево лейдис“ провежда спортно-тренировъчна дейност на терените в 

парк „Черничките“. Клубът подготвя момичета, девойки и жени и участва в програмата на 

Българска федерация по футбол.  

- Спортен клуб по баскетбол „Раковски”- клубът провежда спортно-тренировъчни занимания 

в спортна зала „Дан Колов“. Възрастовите групи в клуба са: момчета до 12 години, момичета до 

14 години, момчета до 14 години, юноши и две подготвителни групи. През лятната ваканция се 

провеждат турнири по стрийтбол. 

- Спортен клуб по бадминтон „Хоталич 2005” - подготвят се състезатели в следните 

възрастови групи: момичета и момчета от 11 до 13 години, девойки и юноши от 15 до 17 год. и 

девойки и юноши от 17 до 19 години. Тренировъчният процес е от понеделник до петък в 

Спортна зала „Дан Колов“. 

- Тенис клуб – Севлиево - повече от 20 години клубът подготвя състезатели и показва 

първите стъпки на деца, ученици и възрастни в тениса. Спортно-тренировъчната дейност се 

провежда на кортовете на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“. 

- Спортен клуб по карате киокушин - клубът подготвя състезатели разделени в две групи, 

предлага и занимания по бодибилдинг и тае-бо. Спортно-тренировъчни занимания се 

провеждат в Спортна зала „Дан Колов“. 

- Спортен клуб по таекуон-до „Тервел 2006“ - в клуба тренират и усвояват техниките на 

източните изкуства деца, ученици, студенти и възрастни. Занимания се провеждат във 

физкултурния салон на Основно училище „Христо Ботев“; 

- Спортен клуб по самбо и джудо „Раковски” - клубът провежда редовна тренировъчна и 

състезателна дейност, с цел постигане на високи спортни резултати и популяризиране на спорта 

сред обществеността. Взема участие в спортния календар на Българските федерации по самбо и 

джудо. Спортно-тренировъчни занимания се провеждат в спортна зала „Дан Колов“. 

- Спортен клуб по борба „Дан Колов“ - клубът е с дългогодишна история и участва във 

всички Държавни първенства и Национални турнири включени в календара на БФ по борба. 

Заниманията се провеждат в Спортна зала „Дан Колов“. 

- Айкидо клуб „БУДЖИН” - Представлява съвременна форма на японско бойно изкуство за 

развитие на духа и тялото. В Айкидо е установена практиката да не се провеждат турнири. 

Клубът провежда редовни занимания в стария стол на „ЕМКА“АД–ул.„Никола Петков“ №30; 

- Спортен клуб по плуване „Викинг – 2008” – в клубът се обучават деца за придобиване на 

умения по плуване, подготвят се и бъдещи водни спасители. Не е малък и интересът на 

гражданите да подобрят своите плувни умения. Заниманията се провеждат на територията на 

басейна в СУ „Васил Левски“. 
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- Спортен клуб по ориентиране „Мазалат 2008” - в клуба се подготвят състезатели във всички 

възрастови групи. Клубът участва в състезанията от националния календар на Българската 

федерация по ориентиране. Теоретичните занятия се провеждат в сградата на „Дома на 

туриста“, ул. „Иван Преснаков“ №34.  

- Спортен клуб за хора с увреждания „Алфа“ - клубът обединява и работи доброволно за 

укрепване здравето на своите членове, масовизиране и развитие на всички спортове включени в 

програмата на БФСИ на аматьорска и  професионална основа. Клубът има за цел да сформира 

отбори по голбал за незрящи хора, по канадска борба и петанка за хора с физически увреждания 

и незрящи, по шах, тенис на маса, и други спортове. 

- Спортен клуб по кик-бокс и муайтай-файт „Севлиево“ - клубът провежда спортно-

тренировъчни занимания в спортна зала „Дан Колов“. Клубът подготвя състезатели при юноши 

младша и старша възраст и мъже. Състезатели на клуба участват в национални, европейски и 

световни първенства.  

- Спортен клуб по моделизъм „Икар – 2010” - в клуба по ракето- и авиомоделизъм  се 

обучават деца на възраст от 9 до 18 г. и възрастни. Заниманията се провеждат в ЦЛПР - Детски 

комплекс „Йовко Йовков“. Състезатели от клуба участват в републикански, европейски и 

световни първенства.  

- Спортен клуб „Моделист Севлиево“ провежда спортно-тренировъчна дейност в ДК „Мара 

Белчева“. Кубът подготвя състезатели във всички възрастови групи. Редовно участва в 

републикански, европейски и световни първенства. 

- Туристическо дружество „Росица Мазалат“ - към дружеството има учредени клубове по: 

ориентиране, пешеходен туризъм, воден туризъм, велотуризъм и клуб на туристите ветерани. 

Дружеството работи заедно с отряда на Планинската спасителна служба. Дружеството 

Организира и подпомага туристическите изяви на всички клубове. Редовно се провеждат 

туристически походи, гребни походи, екскурзионно летуване, екскурзии до туристически 

забележителности в страната. Дружеството се намира в Дома на туриста на ул. „Иван 

Преснаков“ 34. 

- Вело клуб „Ластовица – 1905” - организира и провежда колопоходи в общината, масовизира 

колоезденето като спорт обучава подрастващите на практични умения и спазване на 

правилника за движение по улиците и пътищата. 

- Клуб на спортистите ветерани и спортните деятели „Раковски” – Севлиево – целта на клуба 

е да обедини бивши спортисти и треньори с особени заслуги към спорта в град Севлиево, както 

и методическо подпомагане на настоящите спортисти и треньори. 

- Спортен клуб „Млад огнеборец” към Сдружение „Клуб за противопожарна защита” - в 

клуба се ангажира вниманието на състезателите с практическите  правила в борбата с огъня в 

домашна среда и общественото пространство. Заниманията са в сферата на пожаро-приложния 

спорт, за придобиване на умения при боравене с противопожарни уреди и съоръжения, правене 

на възли. 

- Спортен клуб по мотоциклетизъм, гр. Севлиево - клубът продължава традициите на града в 

мотоциклетния спорт. Спортно-тренировъчната дейност се провежда на мотополигон „Горна 

Росица“. Юноши и мъже участват в национални, балкански и европейски първенства.  

- Спортен пейнтбол клуб „Дъ Фокс”, гр. Севлиево - клубът разполага с екипировка за 24 

човека и две игрища. Едното игрище се намира в гора край язовира на с.Сенник, а другото е в 

самото село. Площта от 6 дка. е подходяща за организиране на големи сценарийни игри. 

 

IV.  СТРАТЕГИЧЕСКИ И КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ.  

 Главната стратегическа цел е утвърждаване на физическото възпитание, спорта и 

социалния туризъм като средство за подобряване на здравето и физическата активност на 

хората от община Севлиево, повишаване броя на обхванатите граждани от различни социални и 

възрастови групи в спорт за всички и поддържането на спортния престиж на клубовете в 

общината. 
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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. 

 

V.  ДЕЙСТВИЯ, ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ, ИНДИКАТОРИ И МЕХАНИЗЪМ ЗА 

 РЕАЛИЗАЦИЯ 

За постигане на поставените стратегически цели е необходимо да се предприемат действията и 

да се приложат мерките, описани в Програмата за развитие на физическото възпитание, спорта 

и туризма в община Севлиево в периода 2019 – 2022 година и Годишния спортно-туристически 

календар, разписан за всяка календарна година. 
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VI.  ОСИГУРЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ 

 И СОЦИАЛЕН ТУРИЗЪМ 

Спортна база 

За функциониране на системата на физическото възпитание, спорт и социален туризъм е 

необходима подходяща спортна база, с каквато Община Севлиево към настоящия момент 

разполага. На проектен принцип и със собствени средства Община Севлиево ремонтира и 

реконструира значимите спортни обекти. За ремонт на спортна зала „Дан Колов“ са усвоени над 

половин милион лева, за ремонт на плувния басейн в СУ „Васил Левски“ са усвоени над 130 хл. 

лв. Обновени са налични и са създадени нови спортни площадки. Стадион „Раковски“ и 

стадиона в парк „Черничките“ отговарят на изискванията за провеждане на футболни срещи от 

националното първенство. В града са изградени фитнес площадки. 

Въпреки, че спортна зала „Дан Колов“ предлага условия за спорт до 22.00 часа, все още има 

желаещи да спортуват, които не могат да бъдат включени в графика. В града голяма част от 

населението се предвижва с велосипеди. В засиления автомобилен трафик това вече е с 

определена доза риск за велосипедиста. Не на последно място туристическите маршрути в 

Стара планина и на територията на общината не са с необходимото качество, като терен и 

маркировка. Основните дейности в тази посока, които следва да се изпълняват в периода на 

действие на настоящата стратегия са: 

подмяна на осветлението в Спортна зала „Дан Колов”; 

 продължаване на ремонта на съществуващите спортни и детски площадки, физкултурни 

салони в училищата и детските заведения и изграждане на нови площадки; 

 оборудване на съществуващите спортни обекти със съвременни, безопасни съоръжения 

за спортни дейности; 

 поддържане, рехабилитация и маркировка на туристическите маршрути и обекти на 

територията на община Севлиево; 

 поддържане на спортните обекти в парк „Казармите“; 

 изграждане на нови спортни и детски площадки в община Севлиево. 

Финансиране на стратегията 

Финансирането на стратегията за физическо възпитание, спорт и туризъм в община Севлиево е 

публично и включва приходи от: 

- държавния бюджет – за капиталови ремонтни дейности на общинската спортна база;  

- Министерство на младежта и спорта - за финансиране на програми по физическо възпитание 

и спорт в детските и учебни заведения; за системата на организирания спорт за всички; за 

подпомагане дейността на спортните клубове; 

- общинския бюджет - за изграждане на нова и поддържане на съществуваща спортна база; за 

подпомагане дейността на спортните клубове, съгласно Правила за финансово подпомагане на 

спортните клубове на финансов принцип; за финансиране на дейности насочени към 

подобряване на здравето и дееспособността на населението;  

- бизнеса – чрез реклама и спонсорство за подпомагане на общинските спортни организации и 

дейности;  

- собствени приходи на спортните клубове – доброволни вноски на членовете, приходи от 

спортни състезания, спортни услуги и други разрешени от закона дейности 

Финансовото осигуряване на Стратегията за физическо възпитание, спорт и туризъм в община 

Севлиево предполага активно съдействие между всички заинтересовани страни: община, частни 

и спортни организации в следните направления: 

- контрол над целесъобразното изразходване на средствата; 

- финансово насърчаване на спортните клубове, които работят за развитие на спорта, без да 

получават допълнителни приходи от такси, членски внос и др.; 

- актуализиране на общинската нормативна уредба с оглед насърчаване на инвестициите в 

спорта, включително и по линията на публично-частното партньорство; 

- създаване на условия за усвояване на средства от ЕС за изграждане и реновиране на 

спортните обекти в общината. 
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Организационно-управленски основи 

За Община Севлиево субектите, които реализират спортна политика и спортни дейности  на 

територията на общината са:  

- Регионално управление на образованието -Габрово; 

- Областен координатор към Министерство на младежта и спорта; 

- Постоянна комисия „Младежки дейности, спорт и туризъм” към Общински съвет-

 Севлиево; 

- Общинска експертна комисия за спорт в общинска администрация; 

- Експерти в отдел „Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика” в 

 общинска администрация; 

- Ръководители на спортни обекти;  

- Ръководства на учебни и детски заведения, училищни спортни секции и училищни 

 настоятелства; 

- Ръководства на спортни клубове и спортни деятели; 

- Неправителствени организации. 

 


