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План за развитие на община Севлиево 2007-2013г.

Приет на Заседание на Общинския съвет
на 26 юли 2005г. с Решение № 95 / протокол № 8 /
на Общински съвет Севлиево

Увод
Планът за развитие на община Севлиево за периода 2005-2013г. е основен,
стратегически планов документ. Той е разработен от широк кръг специалисти от
общината, обсъждан публично, с участието на външни експерти – партньори и приет на
заседание на Общинския съвет в съответствие с изискванията на Закона за регионално
развитие /ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2004г./ и допълненията към него от м. април 2005г.
При разработването на Плана са спазени насоките съдържащи се в Методическите
указания на МРРБ за разработване на общински планове за развитие /от м. юни 2004г./,
както и изискванията на други нормативни документи свързани с местното
самоуправление и регионалното развитие – Закона за устройство на територията /ДВ,
бр. 1 от 2 януари 2001г. изм. и доп., ДВ, бр. 41, 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20 от
2003 г., бр. 65 от 2003 г., бр. 65 от 22 юли 2003 г./, Законът за държавния кадастър и
имотния регистър от 2001г., Законът за опазване на околната среда /Обн. ДВ. бр.91 от
25 Септември 2002г., попр. ДВ бр.98 от 18 Октмври 2002г./, Както и стратегията за
развитие на област Габрово /2005г./ и Националната стратегия за регионално развитие
на Р. България /2005г./.
В процеса на разработването на плана за развитие на община Севлиево бяха
използвани и: Законът за държавния бюджет /2003, 2004, 2005г./, тригодишната отчетна
прогноза и бюджетните планове на Европейския съюз /2005г./ и Националния план за
развитие на Р България (утвърден с решение на Министерски съвет от 05.06.2003 г.).
Заедно с това са взети предвид и всички решения на Общинския съвет на Севлиево (за
периода 2003-2005 г.) и програмата на кмета на общината за развитието й през периода
2003-2007 г. Следователно планът за развитие на община Севлиево е средносрочен,
стратегически планов документ, който е в синхрон с действащата нормативна уредба в
страната, спецификата и насоките за развитие на Северния Централен район за
планиране, област Габрово, сравнителните предимства за развитие на съседните
общини и основните рамки и директиви в областта на регионалното развитие на
Европейския съюз.
Община Севлиево е разположена в Северна Централна България (в границите на
административна област Габрово и Северния Централен район за планиране). Тя има
средищно и централно местоположение и е най-голямата по територия община в
Габровска област. През последните години - особено след 1995 г., благодарение на
обоснованата и далновидна управленска политика, икономиката на общината се
развива динамично, безработицата е една от най-ниските в страната, а основната цел е
свързана с постигане на по-бърза промяна в условията и качеството на живот на
населението в общината, преход към устойчиво демографско и селищно развитие на
основата на конкурентна, ефективна и балансирана в структурно отношение
икономика. Голямо предизвикателство в развитието на общината до 2013 г. е
поддържането и развитието на атрактивния и привлекателен инвестиционен климат,
по-пълно и ефективно използване на ресурсите и сравнителните предимства на
общинската територия, качествено развитие на инфраструктурните мрежи, устойчиво
адаптиране на общината в националния комплекс и европейската интеграция и
утвърждаването й като равностоен партньор на европейските общини и региони.
Главните задачи за развитието на община Севлиево, които определят основното
съдържание и насоки на Плана са следните:
- да се разкрият и оценят сравнителните предимства и ресурси, както и да се
определят структурите и функциите на общинското развитие като основа за
дефиниране на стратегическите цели и приоритети до 2013 г.;

- да се доразвие и модернизира индустриалният профил на общинската
икономика на основата на високотехнологични производства и информационни
технологии, поддържане на високи темпове на икономически растеж и висока
конкурентноспособност на произвежданата продукция и услуги;
- да се разширят, преструктурират и модернизират икономически дейности от
третичния стопански сектор в общината (транспорт, туризъм, здравеопазване,
образование, услуги, административно обслужване на населението) и промяна в
качеството на живота на хората;
- да се разшири и задълбочи партньорството между общинското ръководство и
всички заинтересовани страни (местния бизнес, неправителствени организации,
населението на общината) за цялостно изпълнение на утвърдените приоритети, цели и
проекти и тяхното ресурсно осигуряване;
- да се доразвие формирания модел в общината за усвояване на финансовите
ресурси от предприсъединителните фондове на Европейския съюз, а след 2007 г. и на
Структурните фондове и Кохезионния фонд, за което са необходими обща воля и
публично съгласие за изпълнение;
- да се съхранят, възстановят и използват ефикасно даденостите и традициите на
природното и културното наследство на територията на общината като основа на
националната идентичност и разширяване на ценностната система на населението към
обединена Европа в съответствие с принципите на устойчивото и балансираното
развитие на територията;
- да се обогатят и развият принципите и ценностите на демократичното
управление на общината и съседните общини на основата на общи инициативи и
проекти, чрез максимално и ефективно използване на предимствата на ефективното
стратегическо планиране.
Изпълнението на поставените задачи, тяхното обосноваване и дефиниране се
извърши по предварително утвърден график и формирани комисии, като цялостната
дейност премина през следните етапи:
1) Предварителни проучвания - включваха запознаване с нормативната база и
документация, набирането и систематизирането на актуална емпирична статистическа
информация, провеждане на анкетно проучване сред населението и ползването на
външна експертна помощ;
2) Проучване и оценка на предимствата на ресурсния потенциал на територията
на общината и провеждане на обсъждания, консултации и дискусии за неговото
ефективно и природосъобразно усвояване;
3) Обсъждане на отделните раздели от Плана за развитие с партньорите на
общината и всички заинтересовани граждани;
4) Формулиране и публично приемане на главните приоритети и цели за
развитие на община Севлиево до 2013 г. Специално внимание беше отделено на
дефинирането и приемането на визията за развитие на общината.
При разработването на Плана за развитие на общината бяха приложени следните
принципи:
- устойчиво стратегическо планиране на регионалното развитие - обхващащо
икономическото, социалното, селищното и екологичното развитие в общ структурен и
функционален план на територията на общината;
- зониране на територията - поделяне на общинската територия на обособени
зони в зависимост от обективно съществуващите пространствени различия на
природния комплекс, пространственото разпределение на населението и селищната
мрежа и формираната териториална структура и пространствена организация на
общинската икономика;

- принципа на клъстерната структуризация на икономическите дейности формиране на икономически, технологични, образователни, обслужващи единства от
стопански субекти, които са обединени на териториална и функционална основа.
Планът за развитие на община Севлиево е отворен планов документ. Законовите
процедури предвиждат регулярно организирани процедури по неговото изпълнение и
актуализация.

м. юни, 2005 г.

1. SWOT АНАЛИЗ:
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И РАНЖИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ
ПРОБЛЕМИ
Силни страни
• Съсредоточаване на значителен брой
население в трудоспособна възраст в
общинския център, безработица под
средната за страната;
• Наличие на големи села със значителен
възпроизводствен
и
обслужващ
потенциал;
• Добри
агроекологични
условия
за
модерно
биологично
земеделие
и
животновъдство;
• Наличие
на
структуроопределящи
производства,
сертифицирани
по
международните стандарти;
• Присъствие на чужди инвеститори;
• Добри практики в публично-частните
партньорства в бизнеса;
• Съхранена природна среда с оптимален
комфорт за населението;
• Рекреационно – туристически ресурси за
формиране на общински туристически
клъстер – ловен, екологичен и селски
туризъм;
Възможности
• Привличане на работна сила от други
селища от областта с цел демографско
стабилизиране и икономически растеж;
• Повишаване на заетостта чрез развитие на
селски, ловен и маршрутно-познавателен
туризъм;
• “Затваряне” на аграрнопроизводствените
цикли на територията на общината;
• Откриване на бизнес колеж съобразен с
нуждите на общинската икономика;
• Развитие на административния капацитет
на общината свързан с управлението на
проекти финансирани от структурните
фондове на ЕС;

Слаби страни
• Намаляване на броя на населението и
концентрирането му в общинския център,
влошени демографски показатели особено в
селата;
• Стеснен отраслево и професионално трудов
сектор, висок дял на безработните жени;
• Дисперсен характер на звената в селищната
мрежа – големи – малки села. Изразена
пространствена
асиметричност
при
предоставянето на услуги на населението и
професионална реализация;
• Недостиг на квалифициран персонал за
развитие на секторите на общинската
икономика;
• Неразвит
туристически
клъстер
на
общинската икономика;
• Неизградени елементи на техническата
инфраструктура /канализация, пречистване
на битови отпадни води и депа за ТБО/;
• Недоразвити публично-частни партньорства
при управлението на околната среда и
образованието;
Заплахи
• Зависимост на работната сила от малко на
брой едри работодатели;
• Пълно
обезлюдяване
на
селата
в
планинската част;
• Конкуренция на пазара на аграрни продукти
от производители от съседни общини;
• Бавно навлизане на “икономиката на
знанието”;
• Въвеждане на стандартите на ЕС засягащи
малките и средни предприятия при
производството на храни;

3. СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА

СЕВЛИЕВО
3.1. Състояние на общината към 2013г.: визия и достигнато равнище на
развитието
Община Севлиево свързва икономическия и социалния растеж с възможността за
относително пълна трудова заетост на работната сила, както и за рязка промяна на
качеството на живота на населението. Органите на местната власт и
неправителствените организации са институциите, които създават благоприятна среда
за труд, обитаване и отдих, и осигуряват допълнителен ефект от това взаимодействие.
Общността очаква оптимално и ефективно използване на ресурсите, публичност в
управленските и плановите практики, и активно участие на всички заинтересовани
страни на територията на община Севлиево в плановия и управленски процес.
Жителите на общината са привързани към своя роден край, и съхраняват традициите и
опита на своите предшественици. Същевременно те оценяват и използват
възможностите на научно-техническия прогрес и големите предимства на
евроинтеграционните процеси за постигане на икономически и социален напредък. В
подкрепа на всичко това е дейността на Бизнессдружение “Севлиево 21-ви век”. На
тази основа е дефинирана визията на община Севлиево към 2013г.:

Да се премине към оптимално и ефективно взаимодействие
между природния комплекс, предимствата на местоположението на
територията, населението и общинската икономика с цел постигане
на устойчиво и балансирано развитие на общината. Заедно с това ще
се поддържат високи темпове на икономически растеж, конкурентноспособност на общинската икономика, качествено обслужване на
населението и икономическите субекти и участие на общината в
интеграционните процеси на ЕС.
Стратегическите цели, свързани с визията на община Севлиево са:
1. Ограничаване до минимум на темпът на намаляване на броя на
населението в общината и постепенен преход към устойчиво
демографско развитие;
2. Постигане на висок икономически растеж в общината и развитие на
конкурентноспособна икономическа структура и на вторичните
селищни центрове;
3. Развитие на селските територии и диверсификация на техния
икономически профил, като места за отдих и туризъм;
4. Подобряване на условията за живот чрез изграждане и поддържане на
елементите на социалната и техническа инфраструктура, опазване и
поддържане на естествените ландшафти на територията на общината;

За постигането на стратегическите цели свързани с визията за развитие
на община Севлиево са определени следните приоритети, мерки и проекти
за развитие:
Приоритет І: Ограничаване на негативните демографски процеси и постепенен
преход към устойчиво демографско развитие в общината
Мярка 1: Развитие на образователната система и утвърждаване на гр. Севлиево
като регионален образователен център.
Проект 1.1: Приемане на общинска програма за формиране на устойчива териториална
структура на образователната система /определяне на териториалната йерархия на
образователните центрове/;
Проект 1.2: Разработване на модел за стимулиране развитието на професионалното
образование;
Проект 1.3: Приемане на програма за откриване на колеж в гр. Севлиево за подготовка
на квалифицирани кадри за общинската икономика;
Проект 1.4: Пилотен проект за създаване на клъстер ”образование” в общината;
Проект 1.5: Пилотен проект за създаване на общинска образователна информационна
мрежа;

Мярка 2: Провеждане на последователна политика от местната власт и
неправителствения сектор за завръщане на младите хора след завършване на
образование.
Проект 2.1: Създаване на условия и допълнителни стимули реалицзация на младите хора
в /гр. Севлиево и опорните селищни центрове/;
Проект 2.2: Завръщане на население в пенсионна възраст в общината и осигуряване на
необходимите услуги, инфраструктура и сигурност;
Проект 2.3: Активизиране на партньорството с Агенцията за българите вчужбина и
приемане на обща програма за постигане на положителен механичен прираст на
населението;
Проект 2.4: Инвестиционен проект за създаване на “Общиниски център за демографско
развитие” /ОЦДР/;

Приоритет ІІ: Постигане на устойчиви темпове на растеж и формиране на
конкурентноспособни вторични еколого-икономически центрове в общинската
икономика
Мярка 1: Развитие на динамични високотехнологични дейности и
информационни технологии в общината.
Проект 1.1: Разработване и приемане на общинска програма за стимулиране развитието
на високотехнологични икономически дейности и информационни технологии;
Проект 1.2: Организация, разпространение и мониторинг за разпространение и
максимален достъп до информацията необходима за изпълнението на програмата;
Проект 1.3: Приоритетно развитие на публично – частните партньорства в общината за
подпомагане развитието на високотехнологични икономически дейности на стопанските
субекти и сдружения /Бизнес – сдружение “Севлиево – 21 век”/;

Мярка 2: Развитие на общински клъстери и мрежи.
Проект 2.1: Приемане на програма за формиране и развитие на общински и регионални
икономически клъстери и утвърждаване на тяхната териториална структура;
Проект 2.2: Приемане на програма за привличане на конкурентноспособни външни
инвестиции;
Проект 2.3: Организиране на маркетингово проучване за привличане на потенциални
инвеститори в региона;
Проект 2.4: Поддържане конкурентноспособността на общинската икономика и
икономическия растеж чрез развитие на промишлени и обслужващо-логистични
клъстери;
Проект 2.5: Развитие конкурентноспособността на общинската икономика чрез
постоянна маркетингова реклама;

Мярка 3: Повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика и
стимулиране на малкия и среден бизнес.
Проект 3.1: Разширяване и задълбочаване на деловите контакти и инициативи с чужди
бизнес-партньори, организиране и участие в бизнес форуми конференции и срещи;
Проект 3.2: Осигуряване на актуална информация за участие на местния в програми и
проекти на ЕС;
Проект 3.3: Разработване и приемане на общинска програма за организиране на
постоянни срещи с бизнеса и неправителствения сектор по подготовката и
изпълнениетона общински проекти;
Проект 3.4: Стимулиране развитието на бизнеса и неговата конкурентноспособност чрез
регулярно обучение, правни консултации /вкл. по Европейско право/, осигуряване на
контакти с чуждестранни партньори, издаване на рекламна и медийна справочна
литература;
Проект 3.5: Приемане на пакет от инструменти за подпомагане на малкия и средния
бизнес в общината създаване на клуб на предприемача, създаване на зони за стопанска
инициатива във вторичните селищни центрове, актуална информация за общинските
имоти, за местните данъци и такси;

Мярка 4: Дейности на общината за подкрепа и партньорство с бизнеса.
Проект 4.1: Организиране и провеждане на регулярно обучение за МСП и дейности в
общината;
Проект 4.2: Организиране и регулярно провеждане на регионална промоция на
продуктите и услугите на местния бизнес;
Проект 4.3: Създаване на общински гаранционен фонд;
Проект 4.4: Проучване на предложения за създаване на производствени зони във
вторичните селищни центрове на общината;

Приоритет ІІІ: Развитие на селските територии, като място за обитаване,
стопански дейности, отдих и туризъм
Мярка 1: Формиране на аграрно производствени структури, повишаване на
нивото на научно обслужване и задълбочаване на специализацията при
производството на аграрни продукти.
Мярка 2: Развитие на алтернативни стопански дейности.
Мярка 3: Развитие на туристически клъстер /селски, ловен, екологичен,
маршрутно познавателен/.
Проект 3.1. Пътища и инфраструктура към средновековен град "Хоталич";
Проект 3.2 Изработване на подробен устройствен план, административни сгради и
експониране на открито на средновековен град "Хоталич";

Приоритет ІV: Формиране на качествена жизнена среда в община Севлиево
Мярка 1: Реконструкция на изградената пътна мрежа.
Проект 1.1: Рехабилитация на път Габрово-Яворец-Вран;
Проект 1.2: Рехабилитация на път Севлиево-Горна Росица-Драгановци. 2006-2007;
Проект 1.3: Рехабилитация на път Априлци - Стоките – Батошево;
Проект 1.4: Рехабилитация на път Сенник-Душево-Боазът-граница с община Троян;
Проект 1.5: Рехабилитация на път Млечево-граница с община Троян;
Проект 1.6: Рехабилитация на път Кормянско-Малък Вършец (Микре-Ловеч);
Проект 1.7: Рехабилитация на път Богатово-Севлиево-Сенник-Градница-БериевоДебнево (Севлиево-В.Търново);
Проект 1.8: Рехабилитация на път Добромирка-Павликени-Свищов;
Проект 1.9: Рехабилитация на път Севлиево-Дряново;
Проект 1.10: Рехабилитация на път Хирево-Дамяново-граница с община Троян;
Проект 1.11: Рехабилитация на път Севлиево - Драгановци - Габрово;
Мярка 2: Изграждане на нова пътна мрежа.
Проект 2.1: Направа на ул. ”Белия бряг”, Северна промишлена зона на град Севлиево;

Мярка 3: Реконструкция на Вик мрежата.
Проект 3.1.Реконструкция ВВМ гр.Севлиево;

Мярка 4: Осигуряване на непрекъснат достъп и качествена питейна вода.

Проект 4.1: Язовир “Мокра Бяла” и реконструкция на ПСПВ;

Мярка 5: Канализация.
Проект5.1: Канализационни мрежи в града и селата;
Проект 5.2: Градска ПС за отпадни води;
Проект 5.3: Реконструкция канализация гр.Севлиево;
Проект 5.4: Реконструкция канализация с.Сенник;
Проект 5.5: Реконструкция канализация с.Ряховците;
Проект 5.6: Реконструкция канализация с. Г.Росица;

Мярка 6: Организирано сметосъбиране. Ликвидиране на нерегламентираните
сметища.
Проект 6.1: Проект за управление на отпадъците на община Севлиево. 2006-2008г.;

Мярка 7: Газифициране на града и селата
Проект 7.1: Газификация на гр. Севлиево 2013г.;
Проект 7.2. Газификация на селата в община Севлиево – магистрални газопроводи;

Мярка 8: Осветление. Системи за управление. Кабелизация в селата.
Мярка 9: Развитие на звената за здравеопазване, образование и социални
дейности.
Проект 9.1: Доизграждане на новата сграда на МБАЛ Севлиево;
Проект 9.2: Дневен дом за възрастни хора с увреждания в Севлиево;

Приоритет V: Оптимизиране на териториалния баланс в общината
Мярка 1: Ограничаване и намаляване на диспропорциите между града и селата.
Приоритет VІ: Развитие и усъвършенстване на административния капацитет на
общината
Мярка 1: Усъвършенстване на капацитета при формиране на местната политика.
Проект 1.1 Изграждане на компютърна мрежа, интраNET връзка и електронна поща
между общинска администрация и администрациите на кметствата;
Проект 1.2 Въвеждане система за управление на качеството на административните
услуги (сертифициране);
Проект 1.3 Формиране развитие на уменията и усвояване на нови инструменти за
подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса – обучение и практики на
служителите в администрацията;

Мярка 2: Формиране на програмен и проектен капацитет в общината.
Проект 2.1. Изграждане на устойчив механизъм в администрацията за усвояване на
средства от предприсъединителните и структурните фондове на ЕС;
Проект 2.2.Придобиване на умения, принципи и техники за ефективно управление на
проекти;
Проект 2.3. Внедряване на нови програмни продукти, свързани с електронния
документооборот и административното обслужване;
Проект 2.4. Изготвяне на маркетингов продукт представящ профила на Община
Севлиево на магнитен и хартиен носител;

