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Въведение 

 

Настоящият проект се реализира по договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 

“Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град 

Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.  

  

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА 

 

1. Възложител. Финансираща организация. 

Възложител на проекта за Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие /ИПГВР/ за периода 2013-2020г. е община Видин, която е бенефициент по 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ като център на 

агломерационен ареал, съгласно приложение 3а на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013 г., „Компонент 2 - 29 общини на средно-големите градове, 

центрове на агломерационни ареали”, където се включва и гр. Видин. Схемата е в 

рамките на операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска“ и 

приоритетна ос 1 на ОПРР „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. 

 

2.    Изпълнител  

Изпълнител на обществената поръчка за изработване на Интегриран план за 

градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ на гр. Видин е ДЗЗД Обединение „Център 

за интегрирано развитие на Видин, съгласно сключен Договор от 12.07.2012г. с община 

Видин, след проведен търг по Закона за обществени поръчки. 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие ще доведе до 

устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, 

природни и социални проблеми в град Видин, чрез интеграция на дейностите и 

взаимовръзка между отделните елементи на плана за постигане на максимален 

синергичен ефект. 

 

3.   Нормативна база и документи 

Всички дейности при изпълнението на обществената поръчка се изпълняват при 

стриктно спазване на „Методически насоки за разработване и прилагане на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за средните, големите и 

много големите български градове“ на МРРБ  /юли 2010г./ 

Екипът се ръководи от европейските документите за интегрирано планиране и 

устойчиво развитие, а именно: 

 Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове /2007г./ 

 Декларация от Толедо /22.06.2010/ 

 Стратегия  „Европа 2020“ 

 Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион 

Проектът се изпълнява в съответствие с Националната законова рамка за 

стратегическо планиране: 
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  Закон за регионалното развитие  

  Закон за устройство на територията 

както и националните стратегически документи за регионално развитие: 

 Национална стратегия за регионално развитие 

 Регионален план за развитие на Северозападен район; 

 Областна стратегия за развитие на област Видин 

 Общински план за развитие на град Видин 

Екипът е взел предвид и стратегическите документи за пространствено 

планиране и устройство на територията: 

 Общ устройствен на област Видин 

 Общ устройствен план на град Видин 

 Действащи подробни устройствени планове 

Целта на експертния колектив е да се постигне синхрон между всички 

стратегически планови документи за интегрирано устойчиво развитие, секторни 

политики, програмни документи и устройствени схеми в рамките на определените зони 

за въздействие. 

 

II. ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ 

2.1.Обща характеристика на гр. Видин 

2.1.1. Характеристика на географското положение на гр. Видин 

Развитието на всяка териториална единица е пряко зависима от факторите и 

условията възникващи от геоикономическото положение което заема. 

Местоположението на град Видин в политическата и геоикономическата карта на 

България създава редица благоприятни предпоставки, които през последните години 

остават недостатъчно добре усвоени в икономическия живот на общината и града. 

Видин е административен център на Северозападния район от ниво 2, областен и 

общински център. Града заема важно геостратегическо място в северозападната част на 

страната, тъй като е първото голямо дунавско пристанище (пристанище за товари и 

речна гара за пътници) на Р. България в посока „Запад-изток” и най-големия 

икономически и стопански център в региона. Към момента при Видин функционира 

фериботния терминал „Видин-Калафат”, който осъществява международния транспорт 

по посока на трансевропейски коридор № 4. Фериботната връзка осигурява единствено 

прехвърлянето на автомобилния транспорт. Към момента жп. транспорта достига 

единствено до Видин. Градът се намира на трасето на трансевропейски коридор №7 

(поречието на р. Дунав), чието значение се очаква да нараства, както във връзка с 

целите и приоритетите на Дунавската стратегия, така и с възможностите за речен 

транспорт по коридора „Рейн-Майн-Дунав” свързващ Черно море и Северно море, 

който до момента не реализира своя потенциал, заради конфликтите в Западните 

балкани. Значението на града, като транспортен център се очаква да нарастне с 

пускането в експлоатация на втория мост на р. Дунав между Р. България и Р. Румъния 

към края на 2013г. Мостът, ще реши важен геоикономически проблем, като свърже жп. 

мрежите на двете страни, което към момента е реализирано само при гр. Русе. В тази 

връзка можем да очакваме и нарастване на броя на пътуванията, товаро и 

пътникопотока по път Е79, като част от коридор №4, както и реализирането на проект 
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за скоростен път в участъка „Ботевград-Видин”. Предимствата от икономгеографското 

положение на Видин могат да се реализират само, чрез изграждането на съвременна 

транспортна инфраструктура, което ще повиши интереса на предприемачите за 

локализация на различни икономически дейности в тази част на страната. 

Задействането на подобна икономическа верига стои в основата на решаването на 

редица от демографските и социално-икономическите проблеми на града и региона.  

 

 Фигура 1 

 До настоящият момент не са усвоени центърообразуващите функции на града и 

той се реализира в системата на регионалното развитие на Р. България, като крайна 

периферия. Реално към момента Видин е с най-влошени демографски, икономически и 

социални показатели от всички области в страната, като близки до неговите стойности 

имат показателите на област Кюстендил. 

 

1.1. Фактори и условия за развитие на град Видин за периода 2014-2020г.  

1.1.1. Природни фактори и условия за развитие  

Релефът на общината е предимно низинно-равнинен. Обхваща части от 

Дунавския бряг, Дунавската равнина и малка част от хълмиста територия на 

предпланински понижения. Крайдунавската Видинска низина и прилежащата й част от 

дунавското поречие обхващат над 70% от територията.  

На територията на Община Видин се намира и единственото в страната 

находище на гипс в с. Кошава и единствената мина за добив и преработка на 

промишлен гипс. 

От всички компоненти на природната среда най-важно въздействие върху 

Община Видин и икономиката на града имат поземлените, водните ресурси (речни 
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водин, грунтови води и геотермални води), полезните изкопаеми, както и горските 

ресурси. 

  Общата площ на територията на община Видин е 501301 дка (16.52% от 

територията на областта), което я нарежда на първо място по площ от всички общини в 

област Видин.  Баланса на територията към 31.12.2000г. по данни на НСИ от 2012г. има 

следния вид: 

- земеделски територии с обща площ 368 256 дка (73,5% от територията на общината); 

 Обработваеми земи - 337751 дка (91.7% от земеделските земи); 

 От които поливни земи – 53 620 дка (15,87% от обработваемите земи) 

- Горски територии – 49 179 дка., (9,8% от територията на общината) 

- Водни течения и водни площи - 33 626 дка., (6,7% от територията на общината) 

- Населени места - 42 210 дка., (8,4% от територията на общината) 

- За добив на полезни изкопаеми – 3518 дка, (0,7% от територията на общината) 

- За транспорт  и инфраструктура – 4512 дка, (0,9% от територията на общината) 

Данните разкриват значителен потенциал за развитие на интензивен агарарен 

сектор с добри възможности за мелиорации.  

Климатът е умерено-континентален, като релефът е открит на север и 

североизток, което спомага за нахлуването на студени континентални въздушни маси. 

Последното условие определя континеталния климатичен профил. С висока честота са 

отрицателните климатични явления, температурни инверсии, а през пролетта и есента 

появата на слани. В много редки случаи, в състояния на температурни инверсии, е 

възможно замръзването на р. Дунав и спиране на корабоплаването съвместно с появата 

на явлението „ледоход”. Тъй като Видинската речна тераса е най-ниската 30-35 метра 

н.в. и с незначителен наклон, е причината за съществуването на сериозен 

геоекологичен риск от наводнение на града.  

Водната площ на р. Дунав в значителна степен формира микроклимата, като 

създава денонощна циркулация на въздуха, освен основната посока на ветровете със 

западна  и северозападна посока. 

Хидроресурсите на общината са значителни, като основните водоснабдителни 

хоризонти от които се извършва водохващане са формирани в чакълесто-песъчливия 

хоризонт и са в пряка хидравлична връзка с водите на р. Дунав. Тези хоризонти пряко 

се повлияват от нивото на основната водна артерия р. Дунав, като през периода на 

максимум на валежите май-юни подхранва водоносния хоризонт, а през периода на 

минимум на валежите и ниски води на р. Дунав септември-ноември ги дренира.   

На територията на общината съществуват няколко термо-минерални извора при 

гр. Видин и селата Сланотрън (41 градуса по Целзии, 5 l/s), Антимово, Градец, Баните и 

др. Минералните извори във Видин притежават качества сравними в водите на Карлови 

вари, Чешка република. Икономическото им значение е във връзка с възможностите за 

добив на химически компоненти - йод, добив на луга за фармацефтичната 

промишленост, добив на геотермална енергия и балнеолечение. Водата е с доказани 

отлични свойства при лечение на болести на опорно-двигателния апарат, периферната 

нервна система, болести на горни дихателин пътища, кожни заболявания и инфекции. 

Региона притежава висококачествени и значителни по обем и дебит, неусвоени 

термални води.  

Педологията на територията разкрива доминирането на алувиални-чакълесто- 

песъчливи и песъчливо-глинести кватернерни наслаги, разположени върху плиоценски 

седименти (глини). Почвите в общината притежават съхранена структура и богато 
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естествено почвено плодородие. 

Горските територии са – 9,8 % от общата площ на общината. Горските масиви са 

обособени в северозападната част на територията с по-хълмист характер. Средната 

възраст на горите е 39 г., с преобладание на широколистните - 97%. 

От извършеният анализ може да се направи извода, че не съществуват сериозни 

природни рискове за развитието на града, освен опасността от наводнение, а природно-

ресурсния потенциал е благоприятен за развитието на разнообразни икономически 

дейности.  

 
1.1.2. Фактори и условия за социално-икономическо развитие  

Степента на социално-икономическо развитие на града, към днешна дата го 

определят, като основния промишлен и аграрен център в областта. В града са изградени 

значителни индустриални зони разпределени в южна, западна и северна, съобразно 

пространствената форма на града. Към днешна дата всички предприятия от 

нефинансовия сектор, намиращи се на територията на общината и в град Видин са 

частна собственост. Процесите на приватизация отдавна са приключили, като са 

оставили зад себе си редица дейности с разнообразни функции, в определени части 

разпокъсаност на имотите, устройствени проблеми в индустриалните зони, като 

следствие от уреждане на имотни въпроси, чрез парцеларни подробни устройствени 

планове. По-голямата част от тези индустриални имоти и намиращите се на тяхна 

територия сгради и техническа инфарструктура са силно амортизирани, с ниска пазарна 

средна стойност. По експертни оценки, средната цена на един кв. м застроена площ в 

промишлена зона е около 180 евро. Възможности за промяна на ролята и пазарната 

стойност на индустриалните имоти в града, може да възникне, като следствие от 

интензифицирането на международния транспорт след изграждането на втория мост на 

р. Дунав. Към настоящия момент са необходими усилия за въвличането на социално-

икономически фактори в стопанския живот на града и най-вече използване на удобното 

географско положение. Един от основните инструменти за бъдещо развиите на 

индустриалните зони на града е включването им в зони с потенциал за икономическо 

развитие, където да се реализират публично-частни партньорства подобряващи нивото 

на изграденост на техническата инфраструктура.  

 

1.2.  Връзка на ИПГВР със съществуващи програмни и планови документи 

ИПГВР са нов програмен и планов документ. Поради това между тях и 

регламентираните в чл. 9 на ЗРР планови и програмни документи съществува права и 

обратна връзка. На база тази логическа последователност и съподчиненост на 

приоритет и цели, можем да обобщим, ИПГВР е обединителен план пряко реализиращ 

предвижданията на по-горестоящите програмни и планови документи.  
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Фиг. 2 Взаимовръзка на ИПГВР с другите програмни и планови документи в Р. България 

 

ИПГВР заема място на свързващ планов документ между системата от планови 

документи на регионалното развитие на страната, секторните политики и стратегии, 

както и документите за устройствено планиране.  По този начин, ИПГВР осъществява 

много важна връзка между регионалното разивитие и устройственото пространствено 

планиране на градовете.  

В работата си екипът се ръководи от европейските документите за интегрирано 

планиране и устойчиво развитие, а именно: 

 Лайпцигска харта за устойчиви европейски градове /2007г./ - Лайпцигската 

харта за устойчиви европейски градове е документ на държавите-членки, съставен с 

широкото и прозрачно участие на заинтересовани страни от Европа.Предвид 

предизвикателствата и възможностите, както и различната история, икономика, 

социална среда и екология на европейските градове, държавите –членки трябва да 

инициират политически дебати в своите държави относно това как да залегнат 

принципите и стратегиите на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове в 

политиката за национално, регионално и местно развитие;  да използват 

инструментариума на интегрираното развитие на градските райони и свързаното с 

това управление за прилагането му и за тази цел да създадат необходимата рамка на  
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ационално равнище и да насърчават създаването на балансирана териториална 

организация въз основа на европейска полицентрична градска структура.  

 Декларация от Толедо /22.06.2010/ - В Толедо, Кралство Испания, е прието 

комюнике за жилищната политика и декларация за градско развитие на страните от 

Европейския съюз. Комюникето по жилищна политика съдържа препоръки към 

страните членки на ЕС и Европейската комисия за формулиране на политики, цели и 

мерки, свързани с обновяване на съществуващия жилищен фонд, законодателни 

инициативи и насърчаване на различни механизми за финансиране и съфинансиране на 

мерки за енергийна ефективност. В него са включени насоки за осигуряване на 

директни помощи за обновяване на жилищни сгради и мерки за улеснен достъп на 

граждани с увреждания, както и изграждане и ползване на социални жилища. 

Всяка страна членка на ЕС сама определя политиката и мерките, които прилага 

за нейното изпълнение. Те трябва да бъдат основани на Лисабонския договор, който 

предвижда постигане на намаление на емисиите на вредни газове с 20 % и повишаване 

на енергийната ефективност с 20%. Според Регламент на ЕС № 1080/2006 г. относно 

енергийната ефективност до 4% от средствата от Европейския фонд за регионално 

развитие могат да бъдат използвани за жилищна политика.  

Препоръките в комюникето са в контекста на Стратегията на ЕС за растеж и 

заетост до 2020 г. 

 Стратегия  „Европа 2020“ - „Европа 2020“ е стратегията на ЕС за растеж през 

следващото десетилетие. В условията на един променящ се свят, целта на ЕС е да стане 

интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика. Тези три взаимно подкрепящи се 

приоритета трябва да помогнат на ЕС и държавите-членки да постигнат високи нива на 

заетост, производителност и социално единство. 

По-конкретно Съюзът си поставя пет амбициозни цели – в областта на заетостта, 

иновациите, образованието, социалното приобщаване и климата/енергията, които 

трябва да бъдат постигнати до 2020 г. Всяка държава-членка приема свои собствени 

национални цели във всяка от тези области. Конкретни действия на равнище ЕС и на 

национално равнище служат за основа на стратегията. 

 Европейска стратегия за развитие на Дунавския регион - С двете вълни на 

разширяване на ЕС през 2004 г. и 2007 г. най-международният по своя характер речен 

басейн в света – река Дунав - стана почти изцяло територия на Европейския съюз. 

Налице са нови възможности за справяне със свързаните с него предизвикателства и 

оползотворяване на потенциала му, особено за подпомагане на усилията му да се 

преодолее икономическата криза по устойчив начин. Една от целите на Стратегията на 

Дунавския регион е да се подобрят социално-икономическото развитие, 

конкурентоспособността, управлението на околната среда и растежът, основан на 

ефективно използване на ресурсите, както и да се модернизират сигурността и 

транспортните коридори. Река Дунав ще бъде „врата“ на ЕС към най-близките му 

съседи, държавите от региона на Черно море, Южен Кавказ и Централна Азия. 

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав ще допринесе за постигане на целите на 

ЕС и за подпомагане на основните инициативи за политиките на ЕС, особено на 

стратегията „Европа 2020“.  

Проектът се изпълнява в съответствие с Националната законова рамка за 

стратегическо планиране: 

  Закон за регионалното развитие 
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  Закон за устройство на територията 

Както и националните стратегически документи за регионално развитие: 

 Национална стратегия за регионално развитие - Националната стратегия за 

регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г. е основният документ, който 

определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие на районите на страната и за преодоляване на 

вътрешнорегионалните и междурегионалните различия/неравенства в контекста на 

общоевропейската политика за сближаване и постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. 

НСРР определя дългосрочните цели и приоритети на политиката за регионално 

развитие, която има интегрален характер, дава възможност за координация на 

секторните политики на територията и съдейства за тяхното синхронизиране.  

 Регионален план за развитие на Северозападен район; - РПРСР е ключов 

документ, където се срещат инициативите на общините и областите и стратегическите 

приоритети и цели на развитието, определени от Министерския съвет. Така се постига 

целта, поставена в Стратегията за участие на Република България в Структурните 

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз за създаване на единна рамка за 

интегрирано социално и икономическо развитие и гарантиране на обвързаност между 

двата планови процеса и между двете институционални рамки – за регионално развитие 

и на Структурите фондове и Кохезионния фонд. Точното очертаване на връзките на 

тези планове с останалите планови и стратегически документи е от голямо значение за 

страната. 

 Областна стратегия за развитие на област Видин - Главната цел за развитие  

на област Видин за периода до 2015 год. е постигане на динамично устойчиво и 

балансирано социално – икономическо развитие, насочено към намаляване на между 

регионалните различия и осигуряване на равни възможности за икономическо 

развитие, достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни 

условия на живот във всички общини в областта, съобразено с опазване на околната 

среда.  

Дългосрочната политика се стреми към баланс между различните аспекти на 

развитието (икономически, социален, екологичен и териториален) и между отделните 

общини. Стратегията акцентира върху развитието на основните фактори за растеж, а 

именно човешкия капитал и качествената природна среда.  

Главната цел на стратегията кореспондира с основната цел на политиката на 

Европейския съюз за социално – икономическо развитие, насочено към намаляване на 

различията в равнището на развитие на районите и изостаналостта на слаборазвитите 

гранични, селски и планински райони. 

 Общински план за развитие на град Видин - Планът за развитие на Община 

Видин за периода 2007 – 2013 г. е разработен на основание чл.14 от Закона за 

регионалното развитие, обн. ДВ. бр.14 от 20 февруари 2004 г. и в съответствие с 

методическите указания за разработване на общинските планове за развитие на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството от месец юли 2004 г. 

Планът за развитие на Община Видин е съобразен с всички национални стратегически 

планови разработки имащи отношение към развитието на плановия район както и с 

регламентите на ЕС относно Структурните фондове и Кохезионния фонд. В процеса на 

разработване на плана на Община Видин бяха проведени редица консултации със 
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заинтересованите страни – общински съветници, представители на бизнеса, 

неправителствени организации. Бяха проведени работни срещи за идентифициране на 

външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT анализа, както и за уточняване 

на визията и приоритетите за развитие с цел отчитането на обществения интерес в 

плана и осигуряване на обществена подкрепа при неговата реализация. 

 Екипът е взел предвид и стратегическите документи за пространствено планиране 

и устройство на територията: 

 Общ устройствен на област Видин 

 Общ устройствен план на град Видин 

 
2. Демографски условия и политика по човешките ресурси на ниво община, град, 

зона на въздействие 

2.1. Анализ на основните демографските показатели – брой, структури на 

населението, гъстота на населението, трудова реализация и специализация; 

Град Видин е разположен в Северозападна България в район със сериозни 

демографски, социални и икономически проблеми. Демографската картина на града и 

общината през последните 20 години, може се определи, като сложна с неблагоприятни 

тенденции. Погледнато чрез основните демографски показатели тенденциите към 

депопулация, демографско застаряване, ниски репродуктивни нагласи и социална 

несигурност са тревожни. Те са част от негативното демографско развитие на България 

през този период, но поради комплекс от причини – икономически, социални, 

политически в община и град Видин ситуацията е сред най-усложнените. 

Преодоляването на демографския срив изисква внимателно изследване, както на 

причините довели до него, така и на условията и средата в момента, които ще 

определят състояние на населението в периода 2014-2020г.  

Демографската картина се характеризира с няколко основни показателя – брой, 

динамика и гъстота на населението, естествено и механично движение, структури на 

населението (полово-възрастова, етническа, конфесионална, образователна). Техните 

стойности дават обективна оценка за актуалното състояние на човешките ресурси във 

всяка една административна единица и за демографските тенденции в нея. 

Населението на област Видин към 31.XII 2010г. е общо 105 837д., от които 

51 022 или 48,2% мъже и 54 815 или 51,8% жени. В градовете на областта живеят 

65 371д. или 61,8%, а в селата 40 466д. или 39,2%. Веднага прави впечатление, че на 

ниво област Видин има с близо 10% по-малко градско население от средното за 

страната, а това е един от съвременните индикатори за икономическо развитие. При 

сравнение с 2000 г. ще видим, че тогава в област Видин са живели общо 136 212д. За 

десет години населението на областта е намаляло с 30 375д., или с 22,3%, което е 

потвърждение за обезпокоителната демографска и социална картина. 

Динамиката на населението за областта е показателна и за състоянието на 

община и град Видин, тъй като те заемат основно място в нея. В община Видин живее 

повече от половината население на областта – към 31.XII 2010г. населението на община 

Видин е 64 989д., което е 61,4% от това на областта. Отново, ако направим сравнение с 

2000 г. ще установим, че тогава в община Видин са живели 80 701д., тоест само 

населението на общината за десетгодишния период е намаляло с общо 15 712д. или 

това са 19,5%. През 2005 г. в община Видин са живели 71 222д., което говори за плавно 

намаляване на населението през целия период и доказва негативната демографска 

тенденция. Плавното намаляване на населението за един десетгодишен период говори 
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за непрекъснато задълбочаваща се демографска криза, тъй като намаляването е в 

резултат на отрицателен естествен и механичен прираст, т.е. за сметка на младият, 

активен контингент население. Колко по-дълъг е един такъв процес, толкова повече 

намалява възможностите на териториалната единица за демографско възраждане, тъй 

като негов носител може да бъде само активното население. 

За демографското състояние на общината с най-важно значение е областният и 

общински център Видин. Според данните от преброяването на населението в България 

от 2011 г. в град Видин живеят 48 071д., от които 23 464 или 48,8% мъже и 24 607 или 

51,2% жени. Разпределението по пол съответства почти напълно на това за областта, 

като разликата е по-малко от процент. Според тези данни почти половината от 

населението на областта (45,4%) и 74% от това на общината живее в град Видин, което 

говори за голямата му демографска тежест при всички процеси и тенденции. През 2000 

г. в град Видин са живели 59 399д., като абсолютен пик за XXв. е отбелязан през 1995 г. 

– 63 560д. Оттогава насам броят на населението непрекъснато намалява. През 2005 г. 

Видин е с 52 558д. население. Отново виждаме, че за последния десетгодишен период 

динамиката на броя отчита плавно и устойчиво намаляване, което в абсолютни 

стойности между 2000 и 2011г. е 11 328д., а изразено в проценти е 19,1%, което 

допълва очерталата се през последния период неблагоприятна демографска картина. 

Основен демографски показател, който зависи от броя на населението и отразява 

неговото състояние е гъстота на населението измерена в д/км². Логично и при този 

показател се наблюдава намаляване от 157,3 д/км² през 2000 г. на 126,7д/км² през 2010 

г. Стойностите са почти два пъти по-високи от средната за страната гъстота, но 

причината е, че в община Видин живее над 60% от населението на областта. За сметка 

на това област Видин е с една от най-ниските стойности за този показател в страната – 

34,8 д/км², което е два пъти по-ниско от средната за страната.  

Определено от демографските показатели най-изразително за тенденциите и 

бъдещите демографски очаквания са раждаемостта, смъртността и естествения прираст. 

Върху тях влияние оказват, както социално-икономически условия, като жизнен 

стандарт, БВП, здравеопазване, образование, социална сигурност, така и определени 

демографски показатели, сред които най-важен е възрастовата структура на 

населението. Съобразно възрастовата структура в дадения момент и демографските 

тенденции, можем да определим прогнозните си очаквания за състоянието на 

населението и естествения му прираст в даден бъдещ момент, тъй като ще знаем с 

какъв детероден контингент ще разполагаме тогава. 

Картината за община и град Видин по тези показатели е също негативна. През 

2010 г. в община Видин живородените са 502, или 7,7‰ с близо 3‰ по-ниско от 

стойността за страната. За справка през 2000 г. живородените в общината са 646, което 

е 8‰. Считаме, че това незначително намаляване от 0,3‰ се дължи не на 

репродуктивните нагласи, а на силно редуцирания общ брой на населението, който е 

част от формулата на коефициента за раждаемост. Обезпокоителни са устойчивите 

критично ниски стойности на раждаемостта, които и в бъдеще ще водят до редуциране 

на детеродния контингент население. При смъртността през 2010 г. в община Видин са 

регистрирани 1078 смъртни случаи, което при коефициента за смъртност се изразява в 

16,6‰. Тенденцията е още по-обезпокоителна, тъй като през 2000 г. смъртните случаи 

са 1157, но коефициента на обща смъртност е 14,3‰. Това говори за устойчиво 

застаряване на населението още повече, че и в двата случая смъртността е по-висока от 

средната за страната, която е една от най-високите в Европа. Негативните тенденции 
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при раждаемост и смъртност резултират сериозно в естествения прираст. През 2010 г. 

за община Видин в абсолютни стойности е минус 576д. или -8,9‰, отново едни от най-

високите отрицателни стойности сред общините в страната и почти двойно по-висока 

от стойността за България (-4,6‰), която в последните 20 години неизменно е в първата 

тройки на страните с отрицателен естествен прираст в целия свят. През 2000 г. в 

абсолютни стойности естествения прираст на общината е -511д. или -6,3‰. Виждаме, 

че негативната тенденция се задълбочава и в предвид на намаляващата раждаемост и 

застаряване на населението се очаква да се влоши още повече през следващите 10 

години. Тези процеси ще задълбочат и депопулацията на общината и града.  

Основно възрастовата структура се разглежда от гледна точка на 

репродуктивните възможности на хората и възможностите за упражняване на труд. 

Застаряването на населението в община и град Видин се отразява много 

отрицателно на тази структура. За община Видин към 31 XII 2010 г. съотношението 

изглежда така – в под трудоспособна възраст 8980д. (4638 мъже и 4342 жени), в 

трудоспособна възраст 40 140д. (20 711 мъже и 19 429 жени), а в над трудоспособна 

възраст 15 869д. (5960 мъже и 9909 жени). Прави впечатление лекият превес на мъжете 

в под и трудоспособна възраст и сериозния превес на жените в над трудоспособна, 

което се дължи на два основни демографски фактора – миграциите и различната средна 

продължителност на живота при двата пола. Изразено в проценти съотношението е 

следното: 13,8% в под трудоспособна възраст, 61,8% в трудоспособна възраст и 24,4% в 

над трудоспособна възраст. Откроява се високият процент на населението в над 

трудоспособна възраст, което е близо една четвърт от цялото население, докато за 

България тази стойност е 22,7%. Като приемем, че в следващите години част от 

трудоспособното население ще премине в следващата категория, а попълването е от 

под трудоспособното (13,8% за 2010 г.) прогнозите за тази толкова важна структура са 

неблагоприятни. На лице е ясно изразена тенденция към демографско застаряване, 

която ще се отрази във всички сфери на икономиката и социалния живот. Тази теза се 

потвърждава и от коефициента за възрастова зависимост (съотношението между 

зависимите категории население 0-14, 65+ и независимата 15-64), който е 44,8%. 

За град Видин съотношението между основните възрастови категории е 

следното: в под трудоспособна възраст 14,1%, в активна възраст 71,2% и в над 

трудоспособна възраст 14,7%. 

Интересни за състоянието на населението са и други три структури – етническа, 

религиозна и образователна. Според данните от последното преброяване през 2011 г. в 

община Видин живеят 54 546д. от българската етническа група или това е 86,2% от 

цялото, 3 753д. от ромската етническа група или 6%, едва 66 души от турската 

етническа група, което е 0,1%. Към друга етническа група извън посочените се 

самоопределят 322д. или 0,5%, не се самоопределят 345д. или отново 0,5%, а не са 

отговорили на този въпрос 4225 от жителите на общината. Определено можем да 

говорим за етнически хомогенно население, което отговаря и на данните от 

предходните преброявания, като има покачване при ромската етническа група. 

Подобна хомогенност свързана с християнската религия се наблюдава и при 

структурата по вероизповедания, отново според данните от последното преброяване. 

От отговорилите 43 351д. са посочили източноправославното вероизповедание, което е 

68,2%, от останалите християнски разклонения 186 са посочили католицизма, а 711 

протестантството, което е под 1%. Още по-ниска е стойността за мюсюлманството 54д. 

и друго вероизповедание извън посочените 69д. Не се самоопределят 3405д., а отговор 
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„нямат” са посочили 3674. 

Интересни тенденции се наблюдават и при образователната структура на 

населението в община Видин. Неграмотни, които никога не са посещавали училище са 

382д., което е също много под 1%, незавършено начално имат 2564д. или 4,3%, начално 

образование имат 3486д. или 5,8%, с основно образование са 14 368д. или това е 24%, 

със средно образование 28 720д., което е 48,1% и висше образование имат 10 085д. или 

16,9%. Негативен отпечатък върху състоянието на човешките ресурси в общината 

оставя високият процент население с под средно образование. Той е сумарно почти 

35%, което затруднява неговата трудова реализация и прави трудни приложими 

различните програми за заетост и преквалификация. Сравнително висок е делът на 

висшистите 16,9% при 19,6% средно за страната, като се има предвид, че на 

територията на общината не функционира висше учебно заведение. Забележителен е 

ръстът му в сравнение с 2005 г., когато е бил 6,5%. 

Във връзка с последната структура е и въпроса за трудовата реализация и 

специализация на населението, както в общината така  в град Видин, особено като се 

има предвид, че много по-голяма част от висшистите и хората със средно образование 

живеят в града. 

В предвид на моментната демографска ситуация и прогнозите на базата на 

метода за повъзрастово предвижване на населението ситуацията за град Видин 

изглежда тежка. Трудовата специализация и реализация не отговарят напълно на 

съвременните икономически демографски реалности. 

Съществува недостиг на квалифицирана работна ръка, малко са и действащите 

програми за временна заетост и преквалификация. С оглед на икономическото 

състояние, като неблагоприятен фактор може да се определи и непрекъснатото 

напускане на квалифицирани специалисти от града и общината. Липсата на адекватна 

реализация и перспективи пред младите квалифицирани специалисти стоят в основните 

на трудовата миграция насочен от Видин към София основно, или извън България. 

Част от тези негативни изводи за реализацията на човешките ресурси в града са 

и увеличаването на дела от хора с под средно образование, а съответно и 

квалификация, нарастването на рисковата група на безработните младежи и 

нарастването на групата на безработните над 50г. Последните две категории са важни, 

защото показва както че образователната система не създава кадри със специализация 

адекватна на съвременното ситуация, така се губи работна ръка, която е подготвена и 

има натрупан дългогодишен опит. 

 

2.2. Анализ на текущото състояние на общината и градската икономическа 

среда от гледна точка на пазарен потенциал, пазар на труд. 

От регистрираните общо заети лица 21 104д., на 15-64
1
 навършени години, за 

община Видин най-много заети има в търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 

– 3894, следвани от преработващата промишленост 3205, държавното управление 2414, 

транспорт 1836, строителство 1346, здравеопазване и социална работа 1281, 

образование 115 и др. При град Видин най-много заети има отново в търговията и 

ремонта на автомобили и мотоциклети 3582, следван от преработващата промишленост 
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2808, държавно управление 2134, транспорт 1679, здравеопазване 1214, строителство 

1142, образование 1054 и др. 

Най-висок процент на заетите лица в град Видин по класове професии има 

персонал, зает с услуги за населението, търговия и охрана - 4422, което е 23,4% от 

всички заети. Сравнително висок процент от заетите са специалисти – 16,5%, машинни 

оператори  монтажници – 12,7%, квалифицирани работници и занаятчии – 10,5%, 

помощен административен персонал – 8,8%, професии неизискаващи специална 

квалификация – 8,6%, ръководители – 7,6%, техници и приложни специалисти – 7,1%.  

Това разпределение показва и реалния икономически профил на града, в който 

активно работи търговията и сферата за обслужване на населението, както и 

преработващата промишленост, но основно леката и ХВП. 

Основен проблем в пазара на труда в град и община Видин е сравнително ниския 

капацитет на използване на трудовите ресурси. Имайки предвид, че нивото на заетост, 

безработицата и качеството на работните места са определящи за качеството на живот 

много тревожен фактът, че е заето по-малко от една трета от трудоспособното 

население във Видин.  Това е резултат на дългогодишна тенденция, а не изолиран 

случай. Видин е сред градовете и общините в страната с най-ниска средна годишна 

работна заплата, около и под 80% от средната за страната, което също влияе негативно 

върху пазара на труда. Диверсификацията на икономическата дейност и възможностите 

за подобряване на социално-икономическото ниво на населението са в пряка 

зависимост от образователната и възрастовата структура на населението. Основните 

икономически дейности, които са активни на пазара на труда са в сферите на добивната 

промишленост, строителството, търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети. 

Преработващата промишленост продължава да е водеща в икономическия профил на 

Видин. Преобладаващи са малките и средни предприятия, които не могат да осигурят 

голяма заетост, нито високо заплащане. В сферата на транспорта с най-голямо значение 

е пристанище Видин и фериботната линия Видин-Калафат, а в момента се очаква 

пускането в действие на „Дунав-мост 2”, което определено ще разнообрази 

икономическият профил на града, общината и пазара на труда. Пристанище Видин е 

първото голямо пристанище в българския участък по течението на река Дунав. 

Пристанището разполага с добре изградена инфраструктура и с оглед пускането в 

експлоатация на „Дунав мост2” неговата роля за икономическото възстановяване и 

развитие на Видин ще нарастне в пъти. Разполага с два основни терминала – 

пристанище център и пристанище юг, като извършва претоварни услуги, складови 

услуги, услуги за представяне на плавателни съдове, представяне на потон, снабдяване 

с електроенергия, вода и съхраняване на товари. 

В икономическия профил на града се вписват също така фирми за хранителни 

добавки, производство и търговия на сухи смеси за строителството, производство и 

ремонт на центробежни помпи, производство на ризи „Вида”. С по-голям капацитет, 

макар и също занижен в последното десетилетие е фирма „Випом”, която е 

специализирана в производството на помпи, помпени агрегати, помпени станции, 

малки ВЕЦ. Фирмата е най-големият производител на помпено оборудване на 

територията на България. С оглед и на географското положение на Видин и удобните 

комуникации по река Дунав и връзката с ЕС предприятието ще продължи да увеличава 

своето значение за икономическото развитие на града. 

Другото по значимо предприятие на територията на Видин е завода за ризи 

„Вида-стил” АД, което функционира от 1962 г. Специализирано е в областта на 
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мъжката мода, ризите. В предприятието работят около 500 работника, но оборудването 

позволява при двусменен режим да работят около 1100 работника. Дружеството 

произвежда общо годишно 580 000 шивашки изделия, но капацитетът може и да 

надхвърли 1 000 000 шивашки изделия годишно, което е сериозен ресурс за развитие и 

ангажиране на още работна ръка.  

В града работи и завод на „Кнауф” за гипсофазерни плоскости, „Кнауф-

Гипсфазер” АД. Те са с широко спектърно  приложение и са универсална основа за 

всякакви покрития. Състоят се от висококачествен гипс и целулозни влакна за 

армиране и се използват за облицовка на стени и тавани, окачени тавани, сглобяеми 

стени и др. В предвид марката на качество „Кнауф” и развитието на транспортната 

инфраструктура със столицата София може да се очаква и неговото стабилно място на 

пазара на труда.  

Във Видин се намира и единствената в България фабрика за производство на 

изделия от костен порцелан „Бонония”-АД. Тя работи с костен порцелан и глазура, 

внос от Великобритания и предлага богат асортимент от сервизи и сувенири.  

Останалите действащи предприятия са в областта на леката, хранително-

вкусовата промишленост и земеделието, но те са с малък капацитет и ниско ниво на 

заплащане.  

Определено не са използвани всички ресурси за развитието на туризма във 

Видин, както културно-познавателния, така и спортния и речния. 

 

2.3.  Пространствен социално-икономически анализ на трудовите миграции.  

 
Много важен елемент от демографската ситуация на град и община Видин са 

трудовите миграции, които са показателни за жизненото равнище, качеството на 

живота и икономическото състояние и перспективи. 

За 2010 г. в община Видин са се заселили 1279д., от които 587 мъже и 692 жени. 

Прави впечатление ясно изразеният превес на жените, който в процентно отношение е 

54,1 на 45,9. Основната причина за това е, че трудовите миграции насочени към 

общината са основно в сферата на селското стопанството, ХВП и леката промишленост, 

където се търси предимно женска работна ръка. Коефициентът на заселване за община 

Видин е 19,7‰, докато за страната за същата година е 20,7‰. Това означава, че по този 

показател състоянието на община Видин е съизмеримо с това на България.  

Изселените през 2010 г. от община Видин са 1840д., от които 899 мъже и 941 

жени. И тук преобладават жените, но за разлика от заселените има относителен 

паритет, тъй като съотношението е 48,9 на 51,1% в полза на жените. Процесът е 

резултат от факта, че мъжете са по мобилни, особено когато става думи за емиграция 

извън България, но преобладават жените, тъй като те преобладават и в половата 

структура. Коефициентът на изселване за община Видин за 2010 г. е 28,3‰, докато за 

България за същата година е 23,9‰. За разлика от заселените при изселените се 

наблюдава съществена разлика между стойностите за общината и тези за България, 

като за общината са с повече от 5‰ по-високи. Голямата по обем емиграция, предимно 

на млади хора в активна възраст е резултат от цялостната социално-икономическа 

обстановка, но също така ще рефлектира върху нея и за в бъдеще. Коефициентът на 

механичен прираст за община Видин за 2010 г. е -8,6‰ при средно за страната – 3,2‰. 

Отново се потвърждава тезата, че на фона на цялостната демографска криза в страната 

община и град Видин изпъкват с най-влошени показатели. Отрицателният механичен 
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прираст на общината е почти три пъти по-висок от този на България.  

Като най-голям град, с най-голяма демографска тежест в общината Видин е 

определящ за посоката на демографските процеси. Те са също толкова негативни при 

миграциите, както и при естественото движение на населението. Един поглед за 

последното десетилетие ще покаже, че става въпрос за устойчива негативна тенденция. 

През 2000 г. в град Видин са заселение 1988д., а са изселени 2260д. Изразено чрез 

коефициентите на заселване и изселване това означава 33,5‰ заселени и 38‰ 

изселени, а механичният прираст макар и отрицателен не е така отчетливо висок -4,5‰. 

През 2005 г. вече се наблюдава задълбочаване на негативната тенденция. Тогава 

коефициентът на заселване е едва 15,8‰, което е повече от двойно намаление в 

сравнение с 2000 г., а коефициентът на изселване е 31,5‰, което определя механичен 

прираст от критичните -15,7‰. За съжаление негативната тенденция продължава и през 

следващите години за да достигне през 2010 г. до отрицателен механичен прираст от 

порядъка на -10,1‰. През 2010 г. общо заселените в град Видин са 926д., от които 425 

мъже и 501 жени. Запазва се тенденцията заселените жени да са повече, макар в 

абсолютни стойности разликата да е малка в процентно отношение е близо десет 

процента – 45.9 на 54,1%. В последната година се дължи на кризата в строителството, 

което привлича основно мъжка работна ръка, докато сега във Видин се заселват 

предимно жени за сезонна работа или в леката и хранително-вкусова промишленост. 

Почти всички от заселените са от околните села в общината. Коефициентът на 

заселване за град Видин е 19,3‰ и съизмерим с други градове от подобен мащаб в 

страната. Изселените от Видин за 2010 г. са 1415д., от които 691 мъже и 724 жени. 

Както и за общината при изселените отново преобладават жените 51,2 на 48,8%, но 

разликата е съвсем малка. Задълбочаването на икономическата криза кара все повече 

мъже в активна възраст от град Видин да мигрират към София или извън страната. 

Коефициентът на изселване е 29,4‰, което е много високо за град с такъв мащаб 

население, още повече като имаме предвид, че това е устойчива тенденция. 

Механичният прираст за 2010 г. на град Видин е -10,1‰ и бележи намаление на 

отрицателната стойност в сравнение с 2005 г. с около 5‰. Въпреки това настъпващата 

депопулация вследствие на механичното движение на населението е много отчетлива и 

поставя под съмнение бъдещите репродуктивни и трудоспособни възможности на 

населението.  

Тези негативни миграционни процеси изискват сериозен и задълбочен анализ, 

защото миграцията винаги обхваща основно хората между 20 и 40 години, т.е в най-

активна възраст. Отрицателен механичен прираст над -10‰ за град като Видин и за 

период дълъг десет години е с много  отрицателни демографски, социални и 

икономически последствия. 

При пространствения социално-икономически анализ на трудовите миграции се 

открива, че вътре в общината те са насочени изцяло към град Видин. Макар и той да не 

е проспериращ икономически е голям град, който предлага повече възможности и има 

перспектива за развитие свързана с „Дунав-мост 2”. Заселвания има и от други общини 

на Видинска област, но почти напълно липсват от други области. 

Изселванията на населението от града за целия разглеждан период са насочени в 

две посоки – София и извън страната. Причината е кризисното икономическо 

положение в целия северозападен статистически район. Осъществяват се както трудови 

така и образователни миграции без нагласа за завръщане в града. За 2010 г. най-много 

заселени в град Видин от селища извън общината има от София - 262д., което говори за 
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наченки на обратен миграционен поток. От останалите градове на страната 

единствените с малко по-висока бройка са най-близкият друг областен център Монтана 

47д. и Пловдив 27д., което е потвърждение на гореказаното. При изселванията отново 

логично извън общината най-много са към София-град 552д., следвани от Монтана 59д. 

и Пловдив 26д. 

Прогнозите за бъдещото развитие на миграционните процеси се правят на базата 

на миграционните нагласи на населението в различните възрастови групи, тенденциите 

и икономическите перспективи. В предвид на това можем да очакваме намаляване на 

изселванията и отрицателният механичен прираст след пускането в експлоатация на 

„Дунав-мост 2”, към когото са отправени много очаквания на населението в града за 

икономическо съживяване. За реемиграция е трудно все още да се говори, тъй като е 

необходимо сериозно подобряване на социално-икономическия климат. За 

икономическото си възстановяване градът определено се нуждае от реемиграция или 

нарастване на заселванията, но за това е прогноза в дългосрочен план, като зависи не 

само от развитието на града и региона, но и на страната и ЕС като цяло. 

 

2.4. Социално-икономически показатели за населението  

 
Демографската криза сериозно се отразява и при показателите за икономическа 

активност на населението, заетост и безработица, доходи и БВП на глава от 

населението. 

Според данните от преброяване 2011 г. в община Видин работната сила е 

26 316д., от които 13 960 мъже и 12 356 жени. Заетите икономически активните лица в 

общината са 21 104, а икономически неактивни са 16 129д. Коефициентът на 

икономическа активност на община Видин е под средния за страната и е 54,6%. Ако се 

разгледа икономическата активност по етническа група най-тежко е положението при 

ромската етническа група, при която работната сила е 1019д., от които заети 

икономически активни са 351д., което е едва 34,4%,, докато при българската етническа 

група този процент е 82,3. 

За град Видин през 2011 г. работната сила възлиза на 22 248д., от които 11 767 

мъже и 10 481 жени. Заетите икономически активни лица в града са 18 104д., а 

икономически неактивни са 12 305. Коефициентът на икономическа активност за 

населението на възраст 15-64 навършени години на град Видин е 56,1% при средно за 

страната 65,4%, което също илюстрира съществуващите проблеми на пазара на труда в 

града. Коефициентът на заетост на населението на 15-64 навършени години е 49,1% 

при 56,9% средно за страната и отново показва негативното състояние на град Видин. 

Регистрираните безработни в община Видин към 31 XII 2010 г. са 3369. От тях 

на възраст до 29 г. вкл. са 529 или 15,7%, а с продължителност на регистрация повече 

от 1 година са 1243 или 36,9%. Икономически активните безработни според данните от 

преброяването 2011 г. в общината са 5212д. На фона на останалите негативни изводи 

трябва да отбележим, че равнището на безработица за община Видин е 8,9%, което е 

под средното за страната 9,2% за същата година. Това обаче до голяма степен се дължи 

на застарялото население и факта, че голяма част е в пенсионна възраст 

За град Видин според данните от преброяване 2011 г. икономически активните 

безработни са 4086д., а коефициентът на безработица 18,3% е по висок от средния за 

страната за 2011 г., - 11,2%. 

Не са много благоприятни и данните за доход на глава от населението и БВП на 
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глава от населението за общината и града. По общ доход средно на лице 

Северозападния статистически район, в който попада и Видин е с 3449лв. при средно за 

страната 3568лв. БВП на област Видин за 2009 г. в млн. лева е 532,7, което е най-

ниското на областно ниво в България, като в тази категория попада и град Видин. По 

БВП на човек област Видин е с 4879лв. при средно за страната 9007лв,. тоест почти 

двойно по-ниско. Двойно по-нисък от средния страната е и БВП на човек от 

населението и в областния център град Видин. 

 

2.5. Обобщени изводи за демографския анализ и оценка на вътрешните 

фактори за развитие на човешките ресурси на град Видин 

В обобщение трябва да изтъкнем, че демографската ситуация в град и община 

Видин е тревожна. Потвърждава се от всички  показатели и още по тревожното е, че 

става въпрос за устойчива тенденция. Всички основни демографски показатели в 

последните десет години са близки до критичните за нормалното функциониране на 

обществото стойности. Основната тенденция е за намаляване на раждаемостта, 

емиграция на активните групи население и в резултат на това демографско застаряване 

и повишена смъртност. Не е фатално намаляването на общия брой население, а че този 

процес променя структурите на населението. Структурата, която търпи най-негативни 

промени за Видин е възрастовата. Промените в нея водят до намаляване на 

репродуктивното и трудоспособно население, а това ще се отразява в икономическото и 

социално развитие на града и в следващите години, тъй като ще постъпва все по-малко 

активно население. При продължителна демографска криза, както се случва с Видин с 

всяко следващото демографско поколение активният контингент все повече се 

стеснява. 

Демографската ситуация е резултат от цялостната социална и икономическа 

рецесия в града, което се илюстрира и с данните за заетост, безработица, доходи на 

населението, БВП на глава от населението, функциониращи предприятия. 

Икономическото възраждане и развитие на града изцяло са зависими от демографската 

ситуация, която определя и състоянието на пазара на труда, от гледна точка на 

икономически активно население, квалификация и образование на кадрите. 

Необходима е адекватна регионална демографска политика на ниво област, община и 

град, която да намали емиграцията, стимулира раждаемостта и реемиграцията. При 

сегашната демографска ситуация в нея освен средства трябва да се приложат и нови и 

неконвенционални методи и практики. 

 

 

3. Икономическо развитие, вкл. инвестиционна активност на територията на 

община Видин и гр. Видин 

3.1.  Анализ на нефинансовите предприятия по икономически сектори в   

община Видин и гр. Видин 

 

Икономическото развитие и инвестиционната активност в община Видин и град 

Видин за последните 5 години е на ниво под средното за страната. Демографския 

анализ доказа, че проблемите свързани с населението и човешките ресурси са сериозни, 

като значителна част от решенията се съдържат в икономическото развитие. Всички 

използвани данни в този раздел са предоствени от община Видин, областна 
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администрация Видин и официални публикации на НСИ.  

Настоящия проблемен икономически анализ има за цел да обхване периода от 

2008-2010г. или това са последните три наблюдавани статистически години. Данните за 

анализа са предоставени от областна управа Видин и публикации на НСИ. Целта е да се 

оценят най-съвременните тенденции и процеси, без да се изпада в дълги задни редици, 

които да насочват към икономически профил, който не съществува или към настоящия 

момент няма водеща роля. Към някой от показателите ще използваме за година нулева 

2001г. с единственото условие да се оцени вариабилността на настъпилите изменения 

по икономически сектори. Данните са изградени на база възприетата НКИД 2008, 

хармонизирана таблица с номенклатура А21 (Еднобуквен код икономически дейности). 

 
НКИД 2008 (А21) 

A Селско, горско и рибно стопанство 

B Добивна промишленост 

C Преработваща промишленост 

D 
Производство и разпределение на електрическа 

и топлинна енергия и на газообразни горива 

E 
Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 

F Строителство 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 

H Транспорт, складиране и пощи 

I Хотелиерство и ресторантьорство 

J 
Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 

L Операции с недвижими имоти 

M Професионални дейности и научни изследвания 

N Административни и спомагателни дейности 

P Образование 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 

R Култура, спорт и развлечения 

S Други дейности 

  

За целия наблюдаван период 2001-2010г. настъпват няколко основни изменения. 

Първо, увеличават се броя на нефинансовите предприятия с 11,39% и достигат 2449.  

 

 
Фиг3. Брой и дял на нефинансовите предприятия според броя заети, към 2010г. 

 

 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

26 

 

 
Дял на произведена продукция  

според размера на предприятието 

 
 

Фиг.4. Произведена продукция и нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия към 2010г. 

 
 Тенденцията микропредприятията да доминират в структурата на икономиката е 

съответства на тенденцията в областта, района и страната. Важно е да се отбележи, че 

микропредриятията формират над 94% от всички нефинансови предприятия, като 

създават 33,44 % от произведената продукция и формират 61,44% от нетните приходи 

от продажби. Това означава, че водеща роля в икономическия профил на региона имат 

търговията и услугите при формирането на нетните приходи от продажби. Обратно, 

стойностите на произведената продукция и нетните приходи от продажби имат много 

сходни стойности при останалите три групи предприятия. Това означава, че единствено 

при малките предприятия има представители на търговци и сектор услуги, докато 

средните и големите предприятия са производствени.   
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В секторно отношение двата показателя имат по-специфично разпределение.  

Таблица 1 
 

Икономически дейности (А21) 

Произведена 

продукция в 

хил. лв. 
% 

Нетни 

приходи от 

продажби в 

хил. лв 

% 

 ОБЩО ЗА ОБЩИНА ВИДИН 311 209 100,00 700 736 100,00 

A Селско, горско и рибно стопанство 8 492 2,73 8 569 1,22 

B Добивна промишленост ..  ..  

C Преработваща промишленост 65 594 21,08 66 870 9,54 

D 
Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
..  ..  

E 
Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
10 453 3,36 10 229 1,46 

F Строителство 37 366 12,01 37 258 5,32 

G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 50 473 16,22 442 849 63,20 

H Транспорт, складиране и пощи 46 459 14,93 46 739 6,67 

I Хотелиерство и ресторантьорство 5 994 1,93 8 531 1,22 

J 
Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 
2 718 0,87 2 679 0,38 

K Финансови и застрахователни дейности ..  ..  

L Операции с недвижими имоти 4 048 1,30 3 859 0,55 

M Професионални дейности и научни изследвания 5 490 1,76 5 497 0,78 

N Административни и спомагателни дейности 4 412 1,42 4 411 0,63 

O Държавно управление ..  ..  

P Образование 379 0,12 379 0,05 

Q Хуманно здравеопазване и социална работа 12 260 3,94 11 861 1,69 

R Култура, спорт и развлечения 416 0,13 441 0,06 

S Други дейности 952 0,31 994 0,14 

 .. конфиденциални данни     

 

Таблицата разкрива, че 64,24 % произведената продукция се произвежда от 4 

сектора C, F, G и H, като водеща роля за този резултат има преработващата 

промишленост с 21,08%. Тези четири основни сектора осигуряват 84,73% от нетните 

приходи от продажби.  

Интересен е факта, че въпреки високата стойност на произведена продукция от 

първия сектор С, той осигурява само 9,54% от нетните приходи от продажби. Това е 

индикатор, че промишлеността е специализирана в староиндустриални производства, 

които имат ниска добавена стойност и независимо от големия си обем на произведена 

продукция, осигурява малък дял от нетните приходи от продажби в местната 

икономика.  

Втория, основен икономически сектор F (Строителство) разкрива индикации за 

трудно растяща икономика. През 2008г. произведената продукция от сектор F е с 36,9% 

повече от 2010г., като нетните приходи от продажби са 91,13 от стойността на 

произведената продукция, а самото строителство е създало 9,32 % от всички нетни 

приходи от продажби. Така само за 3 години, строителството се свива до 5,32% от този 

показател или спада му е почти двоен.  

По-трудните кризисни години са причина за укрепване на сектор G 

(Търговия;…), който се развива успешно за периода 2008-2010г. Стойностите на двата 

показателя са се повишили от 10,83% на 16,22%, като дял от произведената продукция, 

и от 50,89% на 63.20%, като дял от нетните приходи от продажби, тоест обема на 

нетните приходи от продажби нараства с 33%. Нещо повече, този сектор запазва броя 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

28 

 

заети от 2954 през 2008г. на 2910 заети през 2010г., или намаление с 1,48%. Това прави 

сектора търговия с най-виск темп на нарастване на нетните приходи от продажби на 

един зает за целия период, като броя на предприятията в този сектор остава почти 

непроменен.  

Четвъртия основен сектор Н (Транспорт, складиране и пощи) също изпитва 

структурни трудности. За наблюдавания период произведената продукция намалява от 

16,6% на 14,93, докато намаляването на нетните приходи от продажби имат по-бърз 

темп и достигат дял от 9,58% на 6,67%. Този темп е обратен на общата икономическа 

тенденция. За периода 2008-2010г. стойността на произведената продукция намалява с 

7,6%, докато нетните приходи от продажби нарастват в местната икономика с 17,2%, 

като достигат 700 736 хил. лв, което още веднъж подчертавата водещата роля на 

търговията.   

В заключение, бихме посочили, че единствено сектор H не следва общата 

тендеция на промяна на дяловете. Причината за това е че той изпитва растеж и при 

двата наблюдавани показателя, докато местната икономика като цяло отчита 

нарастване на нетните приходи от продажби, но намаляване на стойността на 

произведената продукция.    

Това означава, че другите основни сектори, които през 2008г. са имали по-

високи дялове, към момента изпитват структурни турдности и са в рецесия, а това са 

секторите С, F и H. В ИПГВР на гр. Видин и трите зони за въздействие, които ще бъдат 

определени по критериите, икономически ще трябва да залагат отново на развитието на 

тези сектори, тъй като те създавата най-видок дял от произведената продукция, както и 

най-голяма стойност на нетните приходи от продажби.  

 
3.2.  Анализ на икономическите дейности в община и град Видин, чрез 

Динамичен анализ на движението на дяловете (ДАДД) 

 
Техниката на ДАДД позволява да декомпозираме растежа на три части или 

компонента (фактори): национален растеж, индустриална структура (микс) и 

регионална конкуренция.   

Компонентът „Национален растеж” N измерва нарастването на броя заети, който 

би възникнал, ако всички сектори на икономиката нарастваха с националния темп на 

изменение на броя на заетите.  

Ефектът на индустриалната структура I или Si улавя влиянието на 

индустриалната структура на националната икономика върху регионалната заетост или 

ръста на БВП. Страна с концентрация на бързо растящи индустрии ще има позитивен 

ефект на индустриалната структура. Обратно, страна с концентрация на бавно растящи 

индустрии ще има негативен ефект на индустриалната структура върху региона. Към 

настоящия етап на развитие на България отчитат стабилност по отношение на броя 

заети спрямо средно европейските стойности. Причините за това са няколко. Първо, 

редица “прохождащи” подсектори имат изключително ниска база за сравнение и 

появата на всяка нова по-голяма фирма дава осезаем ефект в общите данни за заетостта.  

Регионалният конкурентен ефект, РКЕ или Ri, измерва разликата между 

регионалния и националния индустриален темп на растеж. Той показва дали 

съответния сектор или подсектор е адаптивен в регионален аспект. Ако след 

изчисляване на националния темп на растеж и на индустриалния микс на съответния 

регион, той има позитивни стойности, то се предполага, че регионът има някакви 
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сравнителни предимства, които осигуряват икономически постижения, превъзхождащи 

националния темп на растеж в съответния подсектор и/или като цяло. Това може да се 

изрази чрез следното уравнение:  

В настоящето изследване се прилага подходът, използващ данни за заетостта, 

като с помощта и на изчисляването на коефициент на локализация (LQ) на база данните 

за заети,  се търси местоположението на секторите в двумерно пространство. Целта е да 

се определят сектори и/подсектори, които притежават сравнителни предимства и са 

базови за регионалната икономика, тоест те са носителите на растежа, но разпределен 

спрямо националния импулс, секторния дял и регионалната адаптивност на Видин.     

Прилаганата разновидност на ДАДД налага изчисляването на диференциален и 

пропорционален дял, чрез които се търси каква е степента на конкурентноспособност 

на секторите на регионалната икономика.  

Диференциален ефект: 

В ДАДД диференциалният ефект представлява тази част от общата регионална 

промяна, която се дължи на факта, че регионалните/локални индустрии могат да се 

развиват в различна степен и посока от същия сектор в национален мащаб. Освен това, 

този ефект възниква от факта, че някои индустрии в някои региони са по-бързо растящи 

(например компаниите от IT-сектора) или по-бързо договарящи отколкото същия 

подсектор или сектор в друг регион.  

Пропорционален ефект:  

В ДАДД пропорционалният ефект представлява тази част от общата регионална 

промяна, която може да се обясни със съединяване, смесване на икономическите 

дейности на региона в комбинация с общата национална тенденция в развитието на 

отделните икономически сектори. Пропорционалният дял или ефект възниква от факта, 

че на национално ниво някои сектори нарастват по-бързо или по-бавно от други. Като 

резултат, регионите, “специализирани” в национално бързо растящи индустрии, ще 

бъдат обект на позитивен пропорционален ефект (независимо от факта, как 

индустрията се развива в регионален аспект). Обратно, региони, специализирани в 

бавно растящи или индустрии в рецесия (индустрии, които растат по-бавно от средния 

за всички индустрии темп), ще отчетат негативен пропорционален ефект. Заедно 

пропорционалният и диференциалният ефект формират общата промяна (Total shift).     

В настоящето изследване се използва показателят „Наети” по икономически 

сектори на НКИД 2008 (A21). Броя на заетите е важен индикатор, няма нито един 

документ в системата на регионалното развитие и планиране у нас, в който процесът на 

осигуряване на нарастваща и устойчива заетост на населението да не е изведен, като 

основен приоритет. Изменението в темпа и посоката на заетостта по сектори показва 

къде се насочват инвестициите и кои сектори осигуряват към момента икономическата 

стабилност и развитие.   

Общия брой наети лица през 2010г. в област Видин е 18359 души, в тази връзка 

само община формира 51,8% от всички наети в областта.  

 



  

Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност 

за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган. 

30 

 

Динамичен анализ на движението на дяловете в община Видин за периода 2008-2010г.,Таблица 2 **Данните за секторите O и Р са експертни, поради конфиденциалност в предоставените данни  

НКИД 

2008 
Икономически сектор 

България 

2008 

България 

2010 

Промяна 

% 

Видин 

2008 

Видин 

2010 

Промяна 

% 

Очаквана 

заетост 

Национален 

ефект 

Обща 

промяна 

Очаквана 

промяна 

Диференциален 

ефект 

Пропроционален 

ефект 

Локализационен 

коефициент LQ 
LQ-1 

Разлика в 

темпа на 

промяна 

Ri 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 8а 9 10 11 12 13 

 
14 15 

A 
Селско, горско и рибно 

стопанство 
65 580 65390 -0,29 149 263 76,51 135,17 -13,83 127,83 148,57 114 13,40 0,98 -0,02 76,80 0,7680 

B Добивна промишленост 29 611 24584 -16,98 104 58 -44,23 94,35 -9,65 -36,35 86,34 -28 -8,00 0,57 -0,43 -27,25 -0,2725 

C 
Преработваща 

промишленост 
608 206 498327 -18,07 3333 2 659 -20,22 3023,70 -309,30 -364,70 2730,86 -72 -292,84 1,30 0,30 -2,16 -0,0216 

D 

Производство и 

разпределение на  

електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни 

горива 

34 706 32 428 -6,56 .. .. 
           

E 

Доставяне на води; 

канализационни услуги,  

управление на отпадъци и 

възстановяване 

34 034 34749 2,10 477 586 22,85 432,73 -44,27 153,27 487,02 99 54,29 4,09 3,09 20,75 0,2075 

F Строителство 241 400 159552 -33,91 1113 739 -33,60 1009,71 -103,29 -270,71 735,63 3 -274,08 1,12 0,12 0,30 0,0030 

G 

Търговия; ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

396 932 396487 -0,11 2055 1 979 -3,70 1864,30 -190,70 114,70 2052,70 -74 188,40 1,21 0,21 -3,59 -0,0359 

H 
Транспорт, складиране и 

пощи 
146 987 136187 -7,35 732 574 -21,58 664,07 -67,93 -90,07 678,22 -104 14,15 1,02 0,02 -14,24 -0,1424 

I 
Хотелиерство и 

ресторантьорство 
108 878 110834 1,80 529 541 2,27 479,91 -49,09 61,09 538,50 2 58,59 1,18 0,18 0,47 0,0047 

J 

Информационни и 

далекосъобщителни 

услуги 

59 943 62747 4,68 100 106 6,00 90,72 -9,28 15,28 104,68 1 13,96 0,41 -0,59 1,32 0,0132 

K 

Финансови и 

застрахователни 

дейности 

53 210 56463 6,11 .. .. 
           

L 
Операции с недвижими 

имоти 
24 800 24146 -2,64 128 109 -14,84 116,12 -11,88 -7,12 124,62 -16 8,50 1,10 0,10 -12,21 -0,1221 

M 
Професионални дейности 

и научни изследвания 
70 570 70622 0,07 136 171 25,74 123,38 -12,62 47,62 136,10 35 12,72 0,59 -0,41 25,66 0,2566 

N 
Административни и 

спомагателни дейности 
104 124 95635 -8,15 251 213 -15,14 227,71 -23,29 -14,71 230,54 -18 2,83 0,54 -0,46 -6,99 -0,0699 

O* Държавно управление 129 422 116996 -9,60 1309 969 -25,97 1187,52 -121,48 -218,52 1183,32 -214 -4,20 2,01 1,01 -16,37 -0,1637 

P* Образование 171 363 164093 -4,24 1088 956 -12,13 987,03 -100,97 -31,03 1041,84 -86 54,81 1,41 0,41 -7,89 -0,0789 

Q 
Хуманно здравеопазване 

и социална работа 
126 402 130335 3,11 813 779 -4,18 737,55 -75,45 41,45 838,30 -59 100,74 1,45 0,45 -7,29 -0,0729 

R 
Култура, спорт и 

развлечения 
31 586 30679 -2,87 31 15 -51,61 28,12 -2,88 -13,12 30,11 -15 1,99 0,12 -0,88 -48,74 -0,4874 

S Други дейности 30 340 32453 6,96 73 76 4,11 66,23 -6,77 9,77 78,08 -2 11,86 0,57 -0,43 -2,85 -0,0285 

 
Общо 2 372 903 2152733 -9,28 12421 10793 -13,11 11268,33 -1152,67 -475,33 11268,52 -476 0,19 1,22 0,22 -3,83 -0,0383 

 
.. Конфиденциални данни 
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В национален мащаб положителен темп по отношение на броя наети имат 

секторите Е, I, J, K, M и Q. Всички останали сектори имат негативен темп. Това 

поражда и негативно национално влияние в общината за тези сектори. Особено голямо 

е нарастването на заетите (с над 4 %) в секторите J и K. От друга страна намаляването е 

особено голямо в секторите B, C, D, F, N и O. Последните два сектора са 

административни и спомагателни дейности, както и държавно управление.  

Прави впечатление, че в по-голямата част от секторите на броят на наетите 

намалява. Общият брой наети в страната за секторите на добивната и 

преработвателната промишленост (сектори C и D) през изследвания период намаляват с 

-16,98% и съответно -18,07%. В национален аспект за същия период общият брои на 

наети в националната икономика намалява с -9/28 % или с 165 688 заети и достига 

2152733 наети към 2010 г. 

 

 
Фиг. 5. Темп на промяна в наетите в България и община Видин за периода 2008-2010г. в % 

 
Приложението на ДАДД на районна база е надежден метод за разкриване и 

оценка на промените, които настъпват през изследвания период по отношение на 

наетите по сектори и на регионално ниво. Той насочва към отговора на въпроса, кои са 

основните фактори на растежа /национален тренд, секторно развитие или регионална 

адаптивност/, както и да се направи прогноза на базата на текущото състояния и 

установената тенденция.      

От данните, получени за темпа на нарастване на заетостта по сектори и показани 

в таблица 2, става ясно, че общината има положителен темп на нарастване в секторите 

A, Е, I, J, М, S. Във всички останали случаи темпът е отрицателен. Този резултат 

показва положителен темп в 6 от 19 сектора и по същество съвпада с представите, че 

районът не е водещ в икономическо отношение. Най-значителен позитивен темп от 

секторите имат A, Е, M над 20%. Вероятната причина за това са нововъзникнали 

предприятия и дейности, които се развиват на територията на общината.   

Можем да интерпретираме получените данни, като ги разделим на две големи 

групи. Първата група (1) обхваща секторите, в които районът следва националния 

тренд без оглед на това дали той е отрицателен или положителен. Втората група (2) са 
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подсекторите, при които темпът на нарастване е обратен по посока на националния, 

независимо от това дали е положителен или отрицателен. Към първата група са 

подсекторите: 

(1) B, C, Е, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, R, S. Всички те следват националната тенденция в 

своя темп на развитие по отношение на наетите. Това е нормално от гледна точка на 

това, че районът не е водещ в икономическо отношение и значително се влияе от 

националния тренд. Тази група можем да поделим на две подгрупи с положителен и 

отрицателен темп (1.1 и 1.2).   

(1.1.) С положителен - Е, I, J, M, S.; 

(1.2.) С отрицателен -  B, C, F, G, H, L, N, O, P, R; 

(2.) Към втората голяма група принадлежат само – А и Q, По отношение на 

заетостта на съответния сектор в общината можем поделим втората група на две 

подгрупи с отрицателен и положителен темп. След като един сектор попадне в една от 

тези подгрупи то задължително националния темп е обратен по знак.  

(2.1.) С положителен общински темп –A; 

(2.2.) С отрицателен общински темп -  Q; 

Интерпретацията на резултатите за община Видин: 

 Първата голяма група (1) ни разкрива, че секторите, които допринасят най-

много за броя наети са от първата подгрупа 1.1, тъй като те следват националния темп 

на развитие, който в случая е позитивен. Следователно, в бъдеще пропорционалният 

ефект към тези подсектори ще бъде също позитивен, като някои сектори ще имат и 

позитивен диференциален ефект. По отношение на група 1.2. можем да кажем, че тези 

сектори са групата на най-бавно развиващите се за общината. Те, освен че регистрират 

негативен районен темп, имат и негативен национален темп. Следователно тези 

сектори в бъдеще ще имат и негативен пропорционален ефект, но някои от тях могат да 

имат положителен диференциален ефект. Така или иначе, тяхното значение за 

регионалната икономика в бъдеще ще има подчинена роля, освен ако не се извършат 

структурни промени.  

Втората голяма група включва секторите, които не следват националния тренд. 

Тоест, те се развиват под влиянието на фактори с различно действие спрямо 

националния тренд. Към първата подгрупа (2.1.) са секторите, които имат позитивен 

темп на нарастване на заетостта в района, но тези сектори имат отрицателен темп на 

нарастване в национален план. Следователно, общината разполага с някакво 

сравнително или конкурентно предимство, което преодолява негативната национална 

тенденция. Това са секторите, които в нашия анализ осигуряват позитивния 

диференциален ефект заедно с някои от секторите от подгрупа 1.1.  За община Видин 

това е само сектор А, който в национален мащаб намалява, но на общинско ниво расте 

значително с 76,51%.  

Втората подгрупа (2.2) включва секторите, които в общински план имат 

негативен темп, но в национален положителен. Това са секторите в които районът губи 

бързо наети, защото, след като в национален план подсекторът е нарастващ, но има 

други райони в страната, в които заетостта нараства благодарение на много повече 

инвестиции в тези сектори. Тези подсектори могат да допринесат, както положителен 

така и отрицателен диференциален и/или пропорционален ефект. За община Видин 

това е сектор Q (хуманно здравеопазване).  
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В община Видин за изследвания тригодишен период настъпват предимно 

отрицателни тенденции. Въпреки това, ДАДД разкрива някои особености. Редица 

сектори, като B, C, F, G, H, L, N, O, P, R намаляват значително своя брой наети, /Вж. 
Таблица 2 колона 7/, което в пълна степен следва националните тенденции /Вж. Колона 

4/. Единственото изключение е подсектор Q, които в национален мащаб регистрира 

висок темп на прираст - над 3%, докато в община Видин намалява с над 4 %. Това 

означава, че в този подсектор регионът загубва част от конкурентните си позиции, тъй 

като въпреки националния ръст в регионален план наетите намаляват. Въпреки това 

този сектор остава специализиращ в национален мащаб, като неговият коефициент на 

локализация (LQ) надхвърля единица. Като цяло през изследвания период броят на 

заетите в общината намалява с 13,11%. Този резултат показва, че община Видин 

регистрира по-висок негативен темп на намаляване на броя наети спрямо националния 

темп, който е минус 9,28%. В резултат на тази разлика в колона №8 е изчислено какъв 

би бил броят наети в общината, ако той имаше същия темп на нарастване, като 

националният. Тъй като националният темп е също отрицателен /-9,28 %/, то всички 

стойности в колона 8 са по-ниски от базовата година 2008 г. (колона 5) За да определим 

степента на влияние на националната тенденция /Ефект от националния ръст колона 8а/ 

изваждаме от данните за очакваната заетост при база -9,28% изходните данни за 

заетостта през 2008 г. Отново всички данни в колона 8а са отрицателни поради 

отрицателния национален тренд, но тази колона разкрива, колко нови работни места е 

създал реално този положителен национален тренд. В случая за изследвания период те 

са намалели. Естествено в секторите, които имат положителен регионален темп този 

„принос” е по-малък, а при тези с отрицателен  - много по-голям. Чрез ДАДД в колона 

9 е изчислена общата промяна в региона – общо и по подсектори. Общата промяна е 

резултат от разликата между реалния брой заети през 2010 г. и очакваната заетост при 

база (-9,28%). Тези данни показват каква е реално новата създадена заетост без 

влиянието на националния тренд. В настоящия случай за изследвания период общината 

намалява с 475,33 броя на наетите лица, като разпределението по сектори следва 

положителната и/или отрицателната тенденция на темпа на промяна /колона 9 и 7/. В 

колона 10 е изчислена каква би била промяната в броя на наетите, ако всички сектори 

на икономиката следваха не общия тренд на развитие от -9,28%, а темпа на всеки 

отделен сектор /колона 4/. Резултатите показват, че за периода теоретичният брой наети 

щеше да бъде 11268,52, което е с 475,52 повече от реално отчетените през 2010. 

Следователно икономиката на община Видин, се е развивала с по-бавен темп от 

сумарния темп на отделните сектори в България. Именно данните на тази колона ни 

дават възможност да изчислим споменатия по-горе диференциален ефект. Той 

представлява тази част от общата регионална промяна, която се дължи на факта, че 

регионалните/локални индустрии могат да се развиват в различна степен и посока от 

същия сектор в национален мащаб. Негово изчисление става чрез разликата между 

реалната заетост за 2010 г. и очакваната промяна, изчислена на база темпа на развитите 

на всеки отделен сектор. Общия сумарен резултат за община Видин е отрицателен -476 

наети /колона 11/.  Този ефект е известен още в научната литература като – ефект на 

местния фактор, конкурентен ефект и регионален ефект. Всички сектори, които имат 

положителен диференциален ефект се развиват много по-бързо в наблюдавания регион 

отколкото в национален мащаб. Следователно по отношение на тях регионът 
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притежава някакво сравнително или конкурентно предимство спрямо останалите 

региони и/или страната като цяло. В Община Видин положителен диференциален ефект 

имат секторите A, E, F, I, J, M. От тях най-голям брой нови наети дават A, E, М, което 

означава, че най-силните сектори на икономиката са именно тези.  
Секторите с положителен диференциален ефект повишават броя на наетите, а 

тези с негативен диференциален ефект ги понижават. Изключително негативен е 

диференциалния ефект показват секторите С, G, H, N, O, P, Q, както и някой други с 

по-ниски стойности. От този резултат можем да направим извод, че общият 

положителен регионален диференциален ефект не идва от подсекторите на 

промишлеността, а от други сектори на икономиката. До известна степен можем да 

приемем специализацията на района в секторите на услугите, а по отношение на 

промишлените подсектори - в тези с по-ниска добавена стойност.            

Пропорционалния ефект /колона 12/ има положителна стойност, но близка до 

нула. Известен още като структурен ефект, с тази стойност той не допринася за 

увеличаването на наетите. Този ефект измерва смесеното действие на националните 

тенденции по сектори и регионалните тенденции по сектори. Общата закономерност е, 

че региони, специализирани в бързо растящи в национален мащаб индустрии, ще имат 

положителен пропорционален ефект и обратно. Общият позитивен, но близка до нула 

стойност показва, че община Видин в най-голяма степен не се възползва достатъчно 

националните импулси на развитие, а високите коефициенти на локализация 

подсказват, че редица сектори в региона се определят от националния тренд за 

съответните сектори. 

 

3.3. Определяне на секторите на конкурентноспособността в община Видин 

Целта на следваща стъпка в анализа е да се определи на база получените 

резултати от ДАДД, кои сектори имат най-добри конкурентни позиции в общината. 

Това може да се постигне чрез построяването на SWOT матрица по сектори.  

Фигура 6. 

В нашият случай чрез SWOT анализ ще разкрием онези сектори, които 

притежават силни и слаби страни, възможности и заплахи. На база изчислените данни 

от ДАДД за диференциален ефект /или Ri – най-важен от гледна точка на регионалната 

конкурентноспособност/ и Локализационен коефициент /LQ – разкриващ базовите 

сектори/.     

Вместо традиционна матрица, ще използваме създаването на графично 

изображение /SWOT матрица/ на база количествени показатели. При избора на 

показатели, които да се използват се работи с презумпцията, че LQ е индикатор, 

показващ силни или слаби позиции на отделните отрасли в изследваната територия. 

Докато индексът на регионалния дял (Ri) улавя моментните благоприятни или 

неблагоприятни тенденции и измерва регионалната конкурентноспособност.    

За целите на матрицата редуцираме LQ с една единица. Тази операция не е 

чисто техническа, правейки удобно представянето на данните. Най-важен по 

отношение на LQ е фактът, че секторите с LQ по-малки от единица се считат, за 

недостатъчно концентрирани. Стойностите за Ri остават в същия вид. Получените 

“координати” за всеки подсектор на всяка област се разполагат в квадрантите на 

двумерна координатна  
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система. Данните за Ri се получават по следната формула описана по-горе в 

методиката. 
 

Фиг. 6.  

Обективизирана SWOT матрица на 

икономиката на община Видин по 

икономически сектори 

 

 

В представената 

SWOT матрица на община 

Видин всички сектори, които 

се намират в квадрант 1, са 

тези, които имат най-голяма 

роля за нарастването на броя 

наети през изследвания 

период. Следователно можем 

да очакваме, че в средно 

срочно бъдеще тези сектори 

ще осигуряват в най-голяма степен социално-икономическото развитие. /Вж. Фигура 6/ 

За съжаление тук попада единствено сектор Е. Трябва да подчертаем, че в изследването 

не попадна сектор D и К, поради конфидециалност на данните, но считаме, че техните 

резултати щяха да бъдат в квадрант 1 или 2. По тази причина, двата сектора заемат 

„неутрална” позиция във фигурата.   

В квадрант 2 попадат секторите, които можем да определим, като “наследени” и 

които имат голям нереализиран потенциал. Те имат силни страни в региона, но са 

изправени пред заплахи. Тези сектори имат LQ над единица, но през изследвания 

период губят конкурентноспособност и намаляват своя дял в наетите. Това е групата от 

сектори, от която някои тях могат, чрез целенасочени икономически мерки да преминат 

към групата на квадрант 1, тоест на най-успешните. Тази група влизат F, I, G, L, P, Q, 

O, H.    

В квадрант 3 попадат секторите, които имат най-негативната позиция в 

общината. Към настоящия момент те са недостатъчно концентрирани и са намалили 

регионалната си конкурентноспособност, като са загубили значителен брой наети. В 

случая ясно се отличават R, B, S, N. Тези сектори са най-проблемни, те са в рецесия 

както в национален, така и в общински план по отношение на наетите. В някой от тези 

сектори , като В, това може да се дължи на модернизация на наляване на броя наети 

като следствие. Въпреки това, принципния извод, е че тези сектори са с губещи 

позиции.  

В квадрант 4 попадат секторите, които не са концентрирани в района от 

национална гледна точка, но през изследвания период са допринесли за повишаването 

на заетостта в изследваната територия. Тези сектори, заедно с тези от квадрант 1, 

притежават конкурентно предимство и увеличават заетите си, респективно 

инвестициите и производството си. Те играят ролята на допълнителен импулс за 

развитие и техния темп на нарастване в най-голяма степен ще се доближава до тези от 

квадрант 1. Двата квадранта 1 и 4 формират групата сектори източници на 
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регионалната конкурентноспособност, а това са A, J, M или общо 4 сектора заедно с Е 

от квадрант 1. Анализът на SWOT матрицата разкрива, подпомага оценката ни до каква 

степен отделните сектори  допринасят за тази общо неблогоприятна конфигурация. 

Благодарение на тези изводи, както и изводите от другите раздели, можем да преминем 

към изготвянето на общия SWOT анализ и дефинирането на зоните за въздействие.      

     
3.4.  Инвестиционна активност и ПЧИ 

Инвестиционната активност на територията на общината и града е под средната 

за страната. Един от основните проблеми на града и градското икономическо развитие 

е недостатъчния инвестиционен интерес към Видин. Към 31.12.2009г. обема на ПЧИ в 

община Видин е 10124,7 хил. евро, като само за една година нарастват 60,55% до 

25665,4 хил. евро. Въпреки тази благоприятна тенденция на нарастване на ПЧИ, все 

още не може протичащите икономически ефекти да обърнат негативните демографски 

и трудови проблеми. Най-големите инвестиции са свързани с добивната и 

преработвателната промишлености. Значително по-голям интерес представляват 

инвестициите с северната промишлена зона, където са реализирани модерни 

производства и дейности. Можем да определим състоянието на инвестиционната 

активност като недостатъчно интензивна. Голяма част от посочените обеми на 

инвестиции не засягат град Видин, а други населени места в общината. Необходими са 

редица мерки за подобряването на бизнес климата и стимулирането на процеса на 

локализация на нови икономически дейности в рамките на град Видин.  

 
4. Социална сфера с акцент върху предоставянето на социални услуги на 

проблеми на „включването” на изолирани/маргинални групи  

Анализът на социалната сфера и социалната инфраструктура в гр. Видин показа, 

че те са приоритетни за Общинската администрация за бъдещето развитие на града 

 

Образование 

Град Видин разполага с 11 учебни заведения и 14 детски градини. Детските 

заведения обхващат около 65% от децата. Капацитетът на заведенията позволява да 

бъдат обхванати още деца, но при бъдещото разрастване на града е необходимо да се 

изградят поне още две детски заведения. Общината е предприела мерки за ремонти и 

осъвременяване на част от тези заведения, но все още има училища и детски градини в 

незадоволително състояние. Необходима е спешна интервенция, както и качествено нов 

подход при реновирането им, за да с превърнат те в общностни и културни центрове на 

комплексите в които са изградени. Осъвременяването на спортните съоръжения в 

училищата, изграждането на плувни басейни към тях, че доведе до подобряване на 

жизнената среда на самите жилищни квартали. 

 

Здравеопазване 

Болничната помощ в гр. Видин се осъществява от  многопрофилна болница за 

активно лечени „Света Петка“. Болницата  от областно значение и разполага с 612 

легла. Общата численост на прсонала е 559 души от които 117 – висш медицински 

персонал. Според изискванията на здравната реформа на болницата е присъдена 
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акредитационна оценка „много добър“ за срок от 3 години. Болницата предлага високо 

специализирана медицинска помощ, съобразно стандартите на добрата медицинска 

практика. 

Доболничната помощ на територията на града се осъществява от ДКЦ – I, МЦ 

„ВИДА-МЕДИКУС“, „Стоматологичен център“, „Медико – техническа лаборатория“  , 

както и от Индивидуални практики за пирвична медицинска и дентална помощ. 

Предвид ниските доходи на населението и неплащането на здравни осигуровки  

е необходимо изгражданто на социялно здравно заведение, за покриване нуждите 

натези социални групи. Необходимо е да се продължи социалната ориентация в 

здравеопазването като гаранция за общодостъпност и качество на медицинската помощ 

и създаване на надеждна профилактика на заболяванията. Подобряването на 

мениджмънта на  на здравните заведения  ще подобри възможностите за 

тяхноторефинансиране. 

Анализът на социалната сфера в гр. Видин установи голям брой на хора с 

увреждания – по данни на местните клубове – около 4000души. Община Видин работи 

и търси всички възможности за подобряване условията за достъп до информация, 

консултации и обучение, както и повишаване на квалификацията на персонала работещ 

с тези хора, както и въвеждането на европейските стандарти. 

Друг особено наболял социален проблем на гр. Видин е етническият. Прави 

впечатление ниската способност за интегриране на ромското малцинство, което създава 

предпоставки за бедност, безработица и престъпност. Независимо от усилията на 

Общинската администрация, тази група от населението продължава да се 

маргинализира и да се характеризита с нисък образователен ценз, ниска трудова 

мотивация, лочи битови условия и слаб интерес за професионална квалификация. 

Най голяма концентрация на ромски етнос има в квартал Нов Път. Община 

Видин е изготвила актуален Подробен Устройствен План /ПУП/ за квартала - одобрен 

2006г/. По данни от общината, от 5000 къщи в ромския квартал „Нов път“  90% са 

незаконни. Необходимо е да се прецизира, кои от тях биха могли да бъдат узаконени, а 

тези които не могат, да бъдат съборени, като за техните обитатели се изградят достъпни 

енергоефективни социални жилища. Тези жилища трябва да бъдат съобразени и със 

спецификата на ромския бит. Задължително трябва да  се изгради необходимата 

техническата инфраструктура, обезпечаваща нормално обитаване. 

 

Спорт       

Състоянието на подсистемата , като цяло е незадоволително . 

Недостатъчните бюджетни субсидии и липсата на местни и национални 

спонсори не дават възможност на водещи отбори и спортисти да реализират 

потенциала си .  Въпреки кризата са налице тенденции на възраждане и въстановяване 

на спортни дейности донесли много слава и успехи на спорта и град Видин . След пет 

годишно прекъсване се възражда тежкоатлетиката с нов клуб по вдигане на тежести 

„Бонония“ с подкрепата на българската федерация по вдигане на тежескти в 

ремонтираната зала „Фестивална“.Въстановява се и спортната дейност на колодрума 

след 27 годишно прекъсване със значителни успехи на местния клуб. 

Налице е положителна тенденция за перспективите на футболен клуб „Бдин“ , за 

който след намиране на качествен спонсор и при наличната база – спортен комплекс „Г. 
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Бенковски“ се очертават добри перспективи . 

Използват се и нетрадиционни места за спорт,като летището за национален 

дрифт шампионат.Основните спортни съоръжения за град Видин -  спортна зала 

„Фестивална“,спортен комплекс „Георги Бенковски“,гребна база, колодрум и спортен 

комплекс „Божурица“ се нуждаят,от качествено управление , което да доведе до 

самостоятелното им развитие и поддръжка. 

Има значителни по брой прояви на масовия спорт , като стрийт футбол , игри на 

открито и водни спортове по река Дунав. 

Основен потенциал за спортни площадки и терени с масов достъп за града е 

реновирането и екипирането на спортните площадки към училищата и развиване на 

нови във вътрешно кварталните пространства на града. 

Налице са резултати и реални възможности за въстановяване и обновяване на 

сектора както и повишаването на неговата пазарна ориентация, кето ще доведе до 

увеличаване  приходите на Общината.       

 

5. Културно-историческо наследство  

Град Видин е заселен през III в. преди новата ера. През вековете градът е имал 

своите особености, значение и култура. Затова градът е въплътил белезите на 

античността, средновековното турско владичество и съвременността. Днес той е 

сложна смесица от различни епохи, богат е на исторически забележителности и има 

своя специфична атмосфера. 

Известен с красивия си крайречен парк, своеобразна смесица от стилове, носещ 

характера на английските паркове, в хармония и съзвучие с боскетни барокови форми 

на храсти и растителност, със съхранени паметници на архитектурата и културата 

сравнително компактно разположени в съзвучие с красивия крайречен парк, 

съвременен Видин предлага много възможности за отдих и туризъм.Крайдунавската 

градска градина е обособена в единствената високостеблена дъбова гора в 

Северозападна България. 

Различните епохи се преплитат и оформят съвременият облик на град с уникален 

бит и неповторимост 

 
Културно-Исторически Забележителности 

Във Видин са запазени ценни исторически паметници: единствената съхранена 

до днес българска средновековна крепост Баба Вида, църквите "Св. Петка" и "Св. 

Пантелеймон" - XVII в. Има землен вал, строен от Пазвантоглу. След 1690 г. турците 

изграждат каменната крепост Калето. За целта те са използвали основите на малко 

римско укрепление, което е било използвано и през Средновековието. Днес от Калето 

са запазени само няколко крепостни врати - Флорентин, Еничер, Пазар капия и 

Стамбол капия. 

 

Крепост "Баба Вида"                                             
Крепостта „Баба Вида” е едно от най-запазените средновековни отбранителни 

съоръжения в България. Тя е единствената съхранена до днес българска средновековна 

крепост Основите на средновековния замък са положени в края на Х век върху останки 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

39 

 

от крепостните стени на античната Бонония. Крепостта е разположена на големия завой 

на река Дунав при град Видин. Тя е основната туристическа забележителност датираща 

от 10 век. В днешния си вид крепостта разполага с двор с площ над 5 декара и се състои 

от 2 основни стени (в 2 концентрични кръга) и 4 кули. В самата крепост се опазват 

редица находки и сведения за историята на крепостта. Тя е сред 100-те национални 

туристически обекта на БТС. 

 

Крепостни стени „Калето”                                         
От съоръжението днес са запазени част от крепостните врати, северната 

половина от рова и малка част от стените. Запазени са Флорентин капия, Еничар капия, 

Пазар капия и Стамбол капия (главната порта на Видинското Кале). "Калето", заедно 

със запазените врати (капии) е паметник на културата с национално значение.  

 

Кръстата казарма                                          
Построена през 1801 г. на мястото, където преди това се намира градината на 

Стария сарай (двореца на пашата). Сградата е масивна, двуетажна, във формата на 

равнораменен кръст със застроена площ към 1260 м2. Всяко крило е с коридорна 

планова схема при различно разположение на помещенията. Музеят „Кръстата 

казарма“ е част от регионалния музеен комплекс във Видин и сградата поради своята 

уникалност е обявена за паметник на културата от местно значение. 

 

Музей Конака                                           
Сградата е построена през втората половина на 18 в. Поради добрата видимост 

централната кулообразна част служела като наблюдателница на пожарната охрана. По-

късно е значително видоизменена. След Освобождението е преустроена и в нея са 

вмъкнати елементи от българската възрожденска архитектура. От 1956 г. е превърната 

в музей. Неговата експозиция проследява историята на Видинския край от най-дълбока 

древност до Освобождението. 

 

 

Стамбол капия 

По време на една от австро-турските войни започнало изграждането на т.нар. 

“Кале” /крепост/, чийто основен строеж е от 1690 до 1720 г. То е с форма на полукръг с 

диаметър около 1 800 м, образуван от стена, вървяща по брега на р.Дунав. Откъм 

реката има двойна каменна стена /външната е по-ниска/, а откъм сушата тя е единична. 

Пред нея има широк около 18 м и дълбок 5-6 външен ров, който се е пълнел с вода от р. 

Дунав. 

 

Джамията на Осман Пазвант Оглу                                           
От ансамбъла на Пазвантоглу, граден в края на ХVIII – началото на ХIХ в., да 

наши дни са останали само джамията и библиотеката. Джамията е масивна каменна 

постройка със строго ориенталска архитектура. Минарето има на върха си стилизиран 

връх на пика. От надписа над входа й се вижда, че Пазвантоглу я е посветил на 

покойната си майка. 
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Катедрала “Св.в.м. Димитър”  

Строежът на първия храм с това име започва през ХVII в. Той бил дървен и 

съществувал около 2 и половина века. На 6 декември 1868 г. в него видинският 

митрополит Антим /по – късно пръв български екзарх/ обявил откъсването на 

видинската митрополия от Цариградската патриаршия. Катедралната църква “Св.в.м. 

Димитър” е втора по големина след храм – паметника “Св. Александър Невски” в 

София. Височината на централния купол е 33 м. Тя е паметник на културата от 

национално значение. 

 

Мавзолей на Антим I                                       

Сградата е квадратна куполна постройка от бял врачански камък. Построен е 

през 1934 г. по проект на арх. Илия Попов. Над входа е поместен портрет на Антим I, 

изпълнен с мозайка. Вътре помещението е изографисано и има каменна седяща 

скулптурна фигура на първия български екзарх /изработена от скулптура Иван 

Дудолов/. Долу в подземието в саркофаг са положени останките на екзарх Антим I 

 

Църквата “Св. Петка”                                      
Завършена била в 1636 г. Вкопана е по – дълбоко в земята от “Св. Панталеймон”. 

Късният по – тесен притвор е със засводен вход към наоса. Последният е по – къс, с 

полуцилиндричен вход, в надлъжните стени има ниши. Над вратата е запазен славянски 

надпис, който отбелязва, че църквата е изографисана през 1633 г., с помощта на 

влашкия воевода Йоан Матей Басараба. 

 

Синагогата                                          
Намира се в близост до Крайдунавския парк. Сградата е построена за една 

година – през 1894г., със съдействието на евреите от всички краища на България. Тя е 

втората по-големина след тази в София, а главната й фасада е внушителна. От 1950г. 

постройката е загубила основната си функция и е използвана за склад, което е довело 

до лошото й състояние в момента. Тя е паметник на културата с национално значение. 

 

Старата турска поща  

Строена е през втората половина на ХІХв. специално за пощенски нужди. 

Вероятно е завършена през 1859г., когато Видин е свързан чрез телеграф с различни 

европейски градове. Тя е масивна двуетажна сграда с трезор в подземието си. Това е 

единствената запазена стара поща в България. Намира се в Крайдунавския парк до 

джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу.  

 

Видински общински театър  

Двуетажната сграда е построена през 1891г. и е първата сграда в свободна 

България, предназначена специално за театър. Намира се на входа на Крайдунавския 

парк. 

   

  Повечето от така представените единични  обекти и архитектурни ансамбли са 

концентрирани в една компактна радиална, ясно обособима структура на стария 

град.Всички обекти са юридически защитени като недвижими паметници на културата.       
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Анализът на недвижимите паметници на културата показва тяхното 

нзадоволително състояние, в резултат на драстично намалелите държавни средства и 

липсата на цялостна консервационна стратегия. За някои от тях  вече са предприети 

реставрационни дейности/ Кръстата казарма; Синагогата/; за други е необходима  

незабавна намеса /храм-паметник „Св.в.м.Димитър“/. Липсват ефикасни и 

стимулиращи инструменти за управление на културното наследство, специфични 

режими на опазване, работни устройствени планове за териториите с най висок  

потенциал и др. 

Културно – историческото наследство не е достатъчно добре популяризирано, 

въпреки, че  то предоставя уникални възможности за инвестиционни инициативи и 

публично - частни партньорства. Привличането на средства за недвижимите паметници 

на културата ще помогне не само за тяхното съхраняване , подобаващо експониране и 

адаптация към съвременния градски живот. То ще стимулира цялостното икономическо 

развитие на града. Необходимо  е да се открият и приложат тези гъвкави механизми за 

финансиране, които да помогнат на Видин да заеме своето подобаващо мяато в 

Европейската културна съкровищница. 

По отношение на туризма гр. Видин притежава изключителен потенциал за 

развитие. Инвестициите в този сектор ще доведат  до един устойчив стопански растеж, 

разкриване на нови работни места, подобряване благосъстоянието на хората, опазване 

на природното, културно- историческо наследство, разбирателството и 

междурегионалното сътрудничество.  Гр. Видин ще се реализира като атрактивен 

туристически център чрез създаване на реални предпоставки, основаващи се на 

даденостите на региона и съвременните тенденции в търсенето и предлагането на 

туристически продукти чрез съвместните усилия на представителите на бизнеса, НПО и 

общинската и областни администрации. 

Съществуват реални  предпоставки региона да стане част от национална и 

международна верига за развитие на еко-селски, културно - исторически , религиозен и 

планински туризъм. 

 
6. Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност  

6.1.  Държавно управление  

 

Видин е областен и общински център с важна роля в транграничното 

сътрудничество и международните транспортни връзки. На територията на града са 

разположени всички деконцентрирани органи на държавни институции в областта.  
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№ 
Структура на 

национално ниво 
Деконцентирани държавни органи 

1 Административни 

структури и 

териториални звена  

към Министъра на 

труда и социалната 

политика  

1. Агенция за социално подпомагане  

Регионална дирекция “Социално подпомагане” Видин  

2. Агенция по заетостта  

Дирекция “Бюро по труда” – Видин  

3. Отдел Видин към Дирекция "Инспекция по труда" - Монтана  

2 Териториални звена  

към Министерство на 

образованието, 

младежта и науката  

1. Регионален инспекторат по образование – Видин  

 

3 Административни 

структури и 

териториални звена  

към Министъра на 

финансите  

1. Митническо Бюро Видин  

2. Национална агенция за приходите  

Териториална дирекция на НАП - Велико Търново  

Офис Видин 

4 Административни 

структури и 

териториални звена  

към Министъра на 

земеделието и храните  

1. Областна дирекция “Земеделие”  

2. Областна дирекция по безопасност на храните  

3. Национална служба за съвети в земеделието  

Областна служба за съвети в земеделието – Видин  

4. Областна дирекция Видин на Държавен фонд “Земеделие”  

5. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури  

Сектор "Рибарство и контрол" - Видин  

6. Териториално звено на Национална служба по зърното  

7. Изпълнителна агенция “Борба с градушките”  

Регионална дирекция “Борба с градушките”  

8. Контролно-техническа инспекция  

Регионална служба - Видин  

5 Административни 

структури и 

териториални звена  

към Министъра на 

вътрешните работи  

1. Областна Дирекция на МВР Видин  

2. Териториална дирекция на ДА "Национална сигурност"-Видин  

3. Гранично полицейско управление –Видин  

4. Гранично полицейско управление – Брегово  

5. Областно управление "Пожарна безопасност и защита на 

населението"  

6 Териториални звена  

към Министерство на 

отбраната  

1. Регионален военен сектор Видин  

7 Административни 

структури и 

териториални звена  

към Министъра на 

правосъдието  

1. Областно звено “Изпълнение на наказанията”-Видин  

2. Агенция по вписванията  

Служба по вписванията – Видин  

Имотен регистър; Търговски регистър  

8 Административни 

структури и 

териториални звена  

към Министъра на 

регионалното развитие 

и благоустройството  

1. ГД ”Програмиране на регионалното развитие”,  

отдел „Северозападен район за планиране”  

2. Дирекция за национален строителен контрол  

Сектор Видин - Регионална дирекция за национален строителен 

контрол  

3. Изпълнителна агенция по геодезия, картография и кадастър  

Служба по геодезия, картография и кадастър - Видин  

9 Административни 

структури и 

териториални звена  

1. Регионална дирекция “Автомобилна администрация “ Видин  

2. Изпълнителна агенция ”Морска Администрация”  

Дирекция „Морска администрация - Лом”  
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към Министъра на 

транспорта, 

информационните 

технологии и -

съобщенията  

3. Звено за изпълнение и управление  

на проект „Изграждане на нов мост над р.Дунав при Видин –

Калафат”  

10 Административни 

структури и 

териториални звена  

към Министъра на 

здравеопазването  

1. Регионална здравна инспекция – Видин  

11 Други 

административни 

структури  

1. Национална агенция „Пътна инфраструктура”  

Областно пътно управление 

2.  Комисия за защита от дискриминация  

Регионален представител за гр. Видин  

3. Териториална дирекция към  

Комисията за установяване на имущество,  

придобито от престъпна дейност - Видин  

4. Териториално поделение на  

Сметна палата – сектор Видин  

5. Национална здравноосигурителна каса  

Районна здравноосигурителна каса  

6. Национален осигурителен институт  

Районно управление “Социално осигуряване”  

7. Държавна агенция „Архиви”  

Отдел "Териториален архив - Видин"  

8. Национален статистически институт  

Териториално статистическо бюро  

9. Държавна агенция по горите  

Държавно горско стопанство – Видин 

10.  Държавна агенция за метрология и технически надзор  

Главна дирекция „Надзор на пазара”, Регионален отдел –Видин  

11. Български институт по метрология  

Главна дирекция “Мерки и измерителни уреди”- Сектор Видин  

12 Публични 

предприятия  

1. Хидротехнологичен район - Видин към  

„Напоителни системи” ЕАД - клон Мизия  

2. „Пристанище Видин” ЕООД  

3. „Свободна безмитна зона Видин” ЕАД  

Северна промишлена зона  

4. Териториално поделение “Български пощи- ЕАД”-Видин  

5. „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Видин  

6. „Електроенергиен системен оператор” ЕАД  

Мрежови електроексплоатационен подрайон „Видин” 

13 Съдебна власт  1. Окръжен съд - Видин  

2. Окръжна прокуратура  

3. Районен съд Видин  

4. Районна прокуратура  

5. Административен съд –Видин  

6. Окръжна следствена служба  
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6.2.  Неправителствен сектор  

Неправителственните организации в община Видин са повече от 80 на брой и 

обхващат всички сфери и проблеми на града и населението. С преобладаващ брой са 

неправителствените сдружения и организации ангажирани с етническите въпроси, 

дискриминацията и правата на човека около 15 на брой.  

С приблизително същото присъствие са организациите и сдруженията с 

насоченост към икономически и социален подем на община Видин,  свързани с 

историческоно наследство, туризъм, спорт и екология. 

Третата голяма група са неправителствените организации и сдружения 

развиващи дейност свързана с култура, образованието и духовното развитие на хората в 

общината. 

За съжаление не повече от 10 от регистрираните неправителственни организации 

и сдружения ежегодно обновяват сайта си в интернет и активно развиват дейност. 

Липсата на данни в най-достъпното средство за информация силно ограничават 

възможноста за широк достъп до дейноста им, изясняване на целите и задачите, които 

са си поставили и с това възможноста за широк диалог по проблемите.  

Неправителствените организации са идентифицирани, като целева група по 

настоящия проект на ИПГВР на гр. Видин. Всички професионални организации и 

представители на сдружения взеха участие в проведените до момента обществени 

обсъждания.  

 

6.3.  Обществен ред и сигурност  

За сигурността в града и общината са отговорни част от гореописаните 

институции. Предизвикателствата в региона по отношение на сигурността произтичат 

от граничиния характер на територията и охраната на държавните водни и сухоземни 

граници. България отговаря на всички критерии в областта на сигурността съобразно 

Шенгенското споразумение и прилага най-добри практики. В рамките на града, 

криминогенната обстановка е близка до средните стойности за страната. Не са 

идентифицирани по-особени или големи рискови фактори относно обществения ред.  

 

7. Околна среда  

7.1. Атмосферен въздух 

 

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в град Видин и 

общината са промишлеността, горивните инсталации и автомобилния транспорт и се 

дължат на концентрация на емитери, сред които: енергетика – ТЕЦ “Видин” към 

“Видахим” АД; машиностроене – “Випом” АД; материали за строителството – “Кнауф” 

ЕООД, асфалтови бази към: “Видапътстрой” АД, “БКС Бъдинстрой” ООД; лека 

промишленост – “Видастил” АД, ТПК “Боян Чонос”; хранително-вкусова 

промишленост – “Ел Би Булгарикум” АД, “Новоселска Гъмза” АД, “Олимекс” ООД, 

“Дунав” АД, “Месни продукти Манолов” ООД и др. 

По решение на МОСВ от 2001 г (по смисъла на Закона за чистотата на 
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атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Рамковата директива 96/62/ЕС) е утвърден район за 

оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) - Видин, с 

Комплексна програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 

установените норми. По обобщени данни на Изпълнителната агенция по околна среда 

замърсяването е предимно от серни диоксиди и фини прахови частици, чийто произход 

се обяснява с горивни и производствени процеси. В анализа на емитираните вредни 

вещества се посочват завишени емисии на серен диоксид и азотен диоксид в 

атмосферния въздух за община Видин. В град Видин са отчетени едни от най-високите 

за страната максимални средноденонощни концентрации на фини прахови частици 

(ФПЧ10), което е сравнимо с традиционно проблемните зони на София и Перник. Във 

Видин са регистрирани и най-високите средногодишни наднормени замърсявания от 

ФПЧ10, породени от промишлени, транспортни и битови дейности на територията на 

общината.  

Град Видин е част от националната мрежа за мониторинг на атмосферния 

въздух, която е представена от един пункт, разположен в централната част на града, в 

сградата на СОУ “Любен Каравелов”, определен като градски фонов пункт. 

Контролират се концентрациите на следните атмосферни замърсители: прах, фини 

прахови частици /ФПЧ10/, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид и 

сероводород. Средногодишната концентрация на показателя „общ прах”, отчетена във 

фоновия пункт е 0.140 μg/m3. Не са регистрирани превишения на среднодневните 

норми през цялата година. Тенденцията за последните години е към задържане на 

относително постоянни нива на средногодишните концентрации на „общ прах”, макар 

и близки до ПДК ср.год. Средногодишната концентрация на показателя ФПЧ10 в 

същия пункт е 55.3 μg/m3. Броят на дните с регистрирани превишения е 114. 

Превишенията са с подчертано сезонен характер – от октомври до април, което води до 

извода, че основният източник на замърсяване на въздуха с ФПЧ10 е отоплението в 

битовия и обществения сектор. Средногодишната концентрация е 5.7 μg/m3 при норма 

20 μg/m3. Отчетени са по-високи стойности на концентрациите на серен диоксид през 

месеците януари и февруари, като само през януари средномесечната стойности 

превишава ПДКср.год. Основната причина за повишената концентрация е масовото 

използване на твърди горива за битово отопление и неблагоприятни атмосферни 

условия – ниски температури и атмосферно налягане, тихо време и температурни 

инверсии, както и наличието на един голям източник на замърсяване на атмосферния 

въздух – ТЕЦ “Видахим”. След 2000г. средногодишната концентрация на серен 

диоксид отбелязва значителен спад и стабилно задържане под ПДКср.г.  

По-големите промишлени източници са разположени в Южната промишлена 

зона на гр.Видин, която е в подветрената зона на града, във връзка с което се приема, че 

разпределението на замърсяванията е неравномерно и способства разсейването на 

емисиите да се осъществява извън пределите на града. Всички останали контролирани 

атмосферни замърсители – олово, тежки метали, арсен, полициклични ароматни 

въглеводороди са значително под съответните пределно допустими концентрации и не 

се наблюдават трайни тенденции към повишаване на съдържанието им в атмосферния 

въздух.  
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7.2.  Повърхностни и подземни води 

 

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 

2009-2018 г. след 2000 г. се наблюдава тенденция към общо намаляване на 

водовземането в България. В обобщените данни на Изпълнителната агенция по 

околна среда в Дунавския район за басейново управление са регистрирани валежни 

суми от 61.1% до 111.9% от нормата и съответно от 474 l/m
2
 до 639 l/m

2. 

Пропорционално на намаленото изземване на ресурса намаляват и абсолютните 

обеми на ползваните води. Основните потребители на вода са промишлените 

производства, електроцентралите и топлоцентралите. Отбелязва се положителна 

тенденция за известно ограничаване на водоползването в селското стопанство, в т.ч. 

за напояване. 

Съгласно представителни данни за региона (Регионален одит, 2008), по степен 

на изградената водоснабдителна мрежа Северозападният район е на едно от първите 

места в страната, тъй като делът на водоснабденото население е 99,1 % за 2007 г., 

при среден показател за страната 98,9 %. В същото време критично е питейното 

водоснабдяване - 45,5% от населението е лишено от постоянно водоснабдяване. 

Пунктовете, от Националната автоматизирана система за екологичен 

мониторинг /НАСЕМ/ за качеството на водите в реките на територията на област 

Видин, са както следва: р.Дунав след гр. Видин, р.Тимок при гр.Брегово, р.Войнишка 

при с.Търняне, р.Арчар при с.Арчар, р.Лом при с.Горни Лом. Със Заповед №РД-

272/03.05.2001г. на МОСВ всички реки в региона са категоризирани в отделните 

участъци. Проектната им категория, съгласно цитираната заповед, е: Поречие р.Дунав – 

ІІІ-та категория; Поречие р.Тимок – ІІІ-та категория; Поречията на реките западно от 

р.Огоста – Тополовец, Войнишка, Видбол, Арчар,Скомля и Лом са І-ва категория до 

първото населено място и ІІ-ра категория – до вливането им в р.Дунав. Ежемесечно се 

измерват и следят двадесет и два показателя и наличието на тежки метали във водите 

на р.Дунав, преминаващи край брега на общината, при пункта за мониторинг между 

с.Ботево и с.Симеоново. Веднъж годишно се провежда и хидробиологичен мониторинг 

на дунавските води край Видин. Основни замърсители на повърхностните води на 

територията на общината се явяват отпадъчните води от домакинствата и 

производствените предприятия. Основен замърсител на река Дунав е битовата 

канализация на гр. Видин. Измерени са единични отклонения на определени 

показатели, като неразтворими вещества, масла и нефтопродукти. 

За населените места в областта водоснабдяването се осъществява от помпажни и 

гравитачни системи. Подземните води са основен източник за задоволяване на 

питейно-битовите, производствените и противопожарните нужди в населените места в 

общината. Обеззаразяването на питейните води се извършва с хлорно-варов разтвор. 

Град Видин има изградена смесена канализационна система,в която са включени 

предимно битови води и са заустени във водоприемниците без пречистване. 

Лабораторният контрол на питейните води по микробиологични и химични показатели 

се осъществява от РИОКОЗ – Видин. 

 

 

7.3.  Земи и почви 
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Според изследванията на Изпълнителната агенция по околна среда върху 

оценката на ерозионния риск за територията на страната, висок до много висок 

действителен риск от площна ерозия засяга цялата площ на област Видин. В района се 

наблюдава повишена чувствителност на ландшафтите по отношение на ветрова ерозия, 

особено в северните сектори при по-висока степен на откритост на терена и отсъствие 

на горска покривка (Видин - 40% от площите). 

Съдържанието на тежки метали е значително под ПДК и съответства на 

нормалния почвен фон. Не се наблюдават замърсителите и достигане на установените 

норми в район за оценка и управление на засолени и окислени почви. Съществен 

проблем е замърсяването на обработваемите земи със строителни и битови отпадъци. 

 

7.4.  Отпадъци  

 

Съгласно анализите към проекта на Национална стратегия за околна среда 

2009-2018 г. в Северозападния район се наблюдава слабо изразена тенденция към 

трайно намаляване на общите количества отпадъци. Като цяло районът се нуждае от 

съществено подобряване на системата за сметосъбиране и въвеждане на по-ефективна 

система за управление на отпадъците в ограничен брой регионални депа. Управлението 

на отпадъците е най-същественият проблем, свързан с опазването на околната среда в 

област Видин. По данни на НСИ за 2009 г. област Видин има 10 депа за битови 

отпадъци, разположени върху 68 дка. 

По данни от РИОСВ – Монтана, броят на населението на територията на област 

Видин, обслужвано от системата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване е 

83% от населението в областта. Община Видин е обхваната на сто процента от 

организираната система за събиране и транспортиране на битови отпадъци. 

Въведена е съвременна технология за извършване на дейностите по събиране и 

транспортиране на битовия отпадък. От всички функциониращи депа само това на 

гр.Видин е отредено и контролирано. Депото на гр.Видин е с изчерпан капацитет. В 

тази връзка през 2009г. МОСВ реализира проект за техническа помощ „Подготовка на 

мерки за управление на отпадъците в регион Видин”, финансиран по Програма ИСПА. 

На база на направените анализи и проучвания, община Видин е спечелила проект по 

Оперативна програма „Околна среда”, по който ще се финансира проектирането на 

регионално депо за твърди битови отпадъци. Площадката на новото депо ще се намира 

в землището на село Жеглица, местност Рамова ливада (Козя гърбина), на 13 км от 

Видин. Тя окрива 221 ха, с приблизителна височина от 15 м, с общ капацитет 516 000 

тона отпадъци, в това число Клетка 1 с капацитет 406 000 тона и с предвиден 

експлоатационен период от 20 години. На 20.06.2012 община Видин е обявила 

обществена поръчка за изпълнител на инженеринг на регионалното депо.  

За гр.Видин има отредено с кметска заповед депо за строителни отпадъци, 

което се поддържа и обработва. По данни на община Видин, производствените 

отпадъци на големите промишлени предприятия като “Видахим” АД се депонират на 

отредени за тази цел депа.  

 

7.5. Шум 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

48 

 

 

Контрол и мониторинг на шумовото замърсяване се изпълнява от специалистите 

на РИОКОЗ – Видин. Анализът на данните по пунктове и по години показва, че 

максималните шумови нива се регистрират в зони с интензивен автомобилен трафик. 

Най-общо наличните данни от мониторинга на шумовите нива показват съществуваща 

относително благоприятна акустична обстановка. Основен източник на шум е 

автомобилният транспорт. 

 

8. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда 

Урбанизацията на Северозападния район за планиране /СЗРП/ е твърде слаба. 

Няма голям град над 100хил.д., който да организира полюс на растеж. Като централни 

силно урбанизирани територии с регионално значение следва да се развиват 

териториите на градовете Видин, Монтана и Враца заедно с Мездра. Като се има 

предвид най-отдалеченото но стратегическо от гледна точка на трансграничното 

сътрудничество местоположение на Видин, е логично да се даде приоритет именно на 

този град. За периода на изминалото първо десетилетие на XXI в. процесите с 

негативно въздействие върху градското развитие на Видин инерционно се 

самоускориха - следствие от процесите на преструктуриране от 90-те години. За 

разлика от някои други агломерационни ядра, Видин и неговата алгромерация загубиха 

редица от райнообразуващите и центростремителните си функции. В отношение 

икономиката и респективно градския профил губят много работни места, настъпва 

принудителен преход към доминиране на заетостта в сектора на ежедневните услуги с 

ниска добавена стойност на извършваните услуги и произвежданите продукти. Това 

създава ниски доходи на заетите и малки възможности за трудова реализация. 

Последното условие се явява фактор за нетни имиграции на предимно младо, 

образовано население в трудоспособна и фертилна възраст към други региони на 

България или други страни. Постепенно, тези емиграции намаляват вътрешния пазарен 

потенциал, както от гледна точна на потребление на стоки и услуги, така и като 

източник на работна сила.  

В зависимост от преобладаващото си предназначение и характера на застрояване 

са обособени следните устройствени зони. 

• Жилищни устройствени зони 

• Устройствени зони със смесено предназначение и специфични обслужващи зони 

• Производствено складови зони 

• Устройствени зони за отдих и спорт 

За град Видин е изготвен Общ Устройствен План от колектив на Наионалния 

Център по Териториално Развитие, който е одобрен с Решение №181, взето с Протокол 

№13/09.11.2004г. Има и влязла в сила цифрова кадастрална карта. За съжаление 

състоянието на обезпеченост с цялостни подробни устройствени планове  е 

незадоволително съгласно Областната стратегия за развитие 2005-2015г. През годините 

са правени много   изменения и частични градоустройствени разработки, свързани с 

промяна предназначението на терени с оглед конкретни инвестиционни намерения. 

Необходимо е да се направи актуализация на действащите Подробни устройствени 

планове в синхрон с политиката за устойчиво устройствено планиране. Правилният 
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избор  на зони за изготвяне на  ПУП е условие за бърза реализация на инвестиционни 

намерения и публично частни партньорства.   

За жилищните квартали е характерно , че са застъпени разнообразни начини на 

застрояване , както по градоустройствени характеристики , така и по отношение на 

тяхното съвместяване и разположение в рамките на града . Сградния фонд в основната 

си част е амортизиран и зле поддържан.       

Промишлените дейности са на значителни територии с добра комуникация и 

инфраструктура . Възможностите на наличния сграден фонд и прилежащите  терени 

надвишават , като капацитет сегашния им начин на ползване .  

От баланса на територията на ОУП гр. Видин прави впечатление , че значително 

се увеличават площите за обществено обслужване – от 70,20ха  до 138ха . Това е почти 

двойно, а площта за обекти на търговията от районно , градско и регионално ниво е 

нараснала 3 пъти , за спорт и развлечение близо 4 пъти.  

 
8.1.  Жилищен сектор  

 
Съгласно одобрения ОУП на гр. Видин площта на жилищните квартали към 

настоящия момент е 306,5ха. Общият брой на жилищните сгради е 58910, като общият 

брой на жилищата в тях е 70788. Предвижданията на ОУП  е площта на жилищните 

терени да нарасне с около 60ха и да достигне общо 366,30ха .  

В града са определени три начина на жилищно застрояване : 

• малка височина, плътност и интензивност  

• средна височина , плътност и интензивност 

• комплексно застрояване 

Могат да се обособят няколко жилищни макрозони а именно – 

I ЗОНА -  централна градска част /кв. Калето, жк Възраждане и жк Георги 

Бенковски/ 

II ЗОНА -  Първи пояс между ул. „Цар Симеон Велики“ и бул. „Панония“ /ЖК 

Бонония, жк Гео Милев, жк Крум Бъчваров, жк Васил Левски, жк Петко Каравелов, жк 

Христо Ботев , жк Баба Тонка, жк Химик,и жк Съединение 

III ЗОНА- Втори пояс над бул. „Панония“ /жк Панония, жк Вида, жк 

Ал.Стамбомийски,жк Строител, жк Плиска и жк Нов път. 

В зоните с комплексно застрояване живее значителна част от населението на гр. 

Видин .Сградния фонд от средноетажни панелни сгради и ЕПК от втората половина на 

миналия век е в лошо функционално състояние : зле поддържани общи идеали части , 

нисък клас на енергийна ефективност, занемарени зелени площи и вътрешноквартални 

пространства. Техническата инфраструктура  на много места се нуждае от обновяване. 

Панелните комплекси трябва да бъдат  обновени, като се обърне особено внимание на 

повишаване  класа на енергийна ефективност на сградите,  

Преструктурирането на жилищните комплекси се разбира като съществена 

градоустройствена операция, целяща да направи тези комплекси адекватни на 

съвременните пазарни условия. Това означава нова пространствена регулация, 

създаваща система от публични, полу-публични и частни пространства, организиране 

на инфраструктурата в съответствие с новото регулационно деление; довършване на 

недоизградената инфраструктура, в това число и социалната. Тези дейности в краен 
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резултат трябва да обхванат жилищните комплекси в пространствена мрежа и система 

от взаимоотношения, аналогични на тези в традиционната градска среда., т.е да бъдат 

преодолени техните недостатъци като монофункционална територия  и превърнати в 

полифункционална градска среда. 

Устройствените планове за съществуващите комплекси е необходимо да бъдат 

осъвременени, а там където липсват да бъдат изготвени нови 

Вида собственост и начина на застрояване са определящи при преценка на 

възможностите за въздействие върху дадена жилищна територия. Oсновен приоритет 

трабва да бъде санирането на съществуващите сгради и повишаване класа на енергийна 

ефективност. От съществено значение за постигане на резултати в тази насока е и 

предвиждане на газификация на районите. Този топлоносител съчетан с инсталации с 

голямо КПД гарантира екологично и икономично топлозахранване . 

Санирането на кварталите  трябва да включва не само сградите , но и  вътрешно 

кварталните пространства , спортни терени и зеленина , обществено обслужване и 

уплътняване на зоната , където е възможно . 

С оглед демографската структура  на гр. Видин е необходимо да се обърне 

особено внимание на кризисните квартали в съответствие с Националната стратегия за 

интегриране на ромите в България 2012-2020г. С оглед десегрегацията  на ромското 

население и интегрирането им като равноправни граждани на българското общество 

колективът ни счита, че е необходимо да се работи върху разбиване на ромските гета. 

Не е достатъчно само, ромските деца да учат  на различни места, заедно с българските 

деца - необходимо е те да израстват и в една по- стабилна и материално осигурена 

домашна среда. По данни от общината, от 5000 къщи в ромския квартал „Нов път“  90% 

са незаконни. Необходимо е да се прецизира, кои от тях биха могли да бъдат узаконени, 

а тези които не могат, да бъдат съборени, като за техните обитатели се изградят 

достъпни енергоефективни социални жилища. Тези жилища трябва да бъдат 

съобразени и със спецификата на ромския бит. Задължително трябва да  се изгради 

необходимата техническата инфраструктура, обезпечаваща нормално обитаване. 

В тази връзка разработването на ИПГВР на гр. Видин се явява мощен 

инструмент за преодоляване на натрупаните негативни социално-икономически 

процеси в градското пространство на Видин. 

 

8.1.2 Анализ на система „Обитаване“         

     Съгласно одобрения ОУП на гр. Видин площта на жилищните квартали към 

настоящия момент е 306 ха., което представлява 42.5% от общата площ на града , която 

е 720 ха. Предвижда се площта на жилищните терени да нарасне с около 60ха и да 

достигне общо 366,30ха. 

 

     В града са определени три начина на  застрояване в жилищните квартали : 

• малка височина, плътност и интензивност  

• средна височина , плътност и интензивност 

• комплексно застрояване – висока етажност 

     В  градската структура в зависимост от характера на собствеността могат да 

се разграничат три типа жилищни квартали: 
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• квартали с преобладаващо парцелно застрояване /частна собственост/ 

• квартали с комплексно застрояване /общинска собственост на земята и 

частни жилища/ 

• квартали със смесено застрояване /комплексно и парцелно застрояване/ 

  

     Общият брой на жилищните сгради е 5891, като общият брой на жилищата в 

тях е 23444, от които 465 /2%/ са общинска собственост. 

     В зависимост от етажността на сградите, съотношението на жилищата в града 

е както следва: 

• жилища в едноетажни сгради -            2953бр. 

• жилища в двуетажни сгради -              2864бр. 

• жилища в триетажни сгради -              1287бр. 

• жилища в четириетажни сгради -        2314бр. 

• жилища в пететажни сгради -              3491бр. 

• жилища в шестетажни сгради -           1475бр. 

• жилища в седеметажни сгради -          2811бр. 

• жилища в осеметажни сгради -           5005бр. 

• жилища в девет етажни сгради -           200бр. 

• жилища в десет етажни сгради -         1044бр. 

 

               
  

Фиг. 7 
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   Според конструкцията на сградите  жилищата се разделят на: 

• жилища в стоманобетонни едропанелни сгради -       43% /10043бр./ 

• жилища в стоманобетонни скелетни сгради –             24% /5463бр./ 

• жилища в масивни сгради  -                                           33% /7791бр./ 

• жилища в паянтови сгради -                                        0.62%  /147бр./ 

 

 
Фиг. 8 

    Данните за площта на жилищния фонд показват, че разгънатата застроена 

площ е 1621818м
2 

. Стандартът на обитаване е 27.8м
2
/човек  

    Друг качествен показател за стандарта на обитаване е първичната техническа 

благоустроеност на жилищата. Данните показват, че 75,7% от жилищата са с осигурени 

вътрешни ВиК инсталации, а само  155 жилища /по-малко от 1%/ са без водопровод и 

канализация. 

 

 
    Фиг. 9 

  За съжаление голяма част от жилищата към настоящия момент са необитаеми в 

резултат на икономическия преход през последните 20 години, довел до интензивна 

43% 
33% 

24% 

0,6% 
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емиграция на икономически активно население, както и  настоящата финансова  криза. 

Значително намалява и броят на новопостроени жилища като за периода от началото на 

2012г. до този момент са въведени в експлоатация само 2 нови жилища. В резултат на 

слабото пазарно търсене на жилищни имоти и други видове собственост, ликвидността 

и респективно цените на недвижимата собственост в града са ниски, което 

представлява друг негативен индикатор. 

  Централната част на гр.Видин се характеризира с предимно ниско и 

средноетажно застрояване. В нея са съсредоточени множество стари сгради още от 

създаването на града, като голяма част от тях са паметници на културата.  Освен 

историческата част, в центъра има много сгради тип кооперации от последните 20 

години, което значително е уплътнило градската структура и представя една доста 

висока гъстота на обитаване. В  централното ядро – кв.“Калето“, „Възраждане“ ,            

„ Георги Бенковски“ и „Христо Ботев“ е съсредоточено голяма част от населението на 

гр. Видин - 11698 души, което представлява 22.23% от общото население възлизащо 

към настоящия момент на 52558 жители. Констатира се процес на  депопулация на 

периферията на града за сметка на повишаване на гъстотата в централната градска част. 

 

      

 

                                       

 

  

 

 

 

 

 

 

    

   

 Основен проблем в централната градска част е наличието на голям брой стари и 

неподдържани сгради, които в някои случаи са опасни за населението и се нуждаят от 
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спешна реконструкция. Подобни дейности обаче, са затруднени от предимно частната 

собственост , липсата на финансови средства или динамичната смяна на собствениците. 

       В зоните с комплексно застрояване живее друга значителна част от 

населението на гр. Видин.  Сградният фонд от средноетажни и високо етажни  панелни 

сгради и както и сгради построени по системата ЕПК от втората половина на миналия 

век е в лошо функционално състояние : зле поддържани общи идеали части , нисък 

клас на енергийна ефективност, неподдържани зелени площи и вътрешноквартални 

пространства. Голям проблем за вътрешно кварталните пространства са и незаконно 

изградените гаражни клетки, които завземат пространствата за отдих и игра на децата. 

Наблюдават се форми на вандализъм по детските площадки и съоръженията за игра. 

Техническата инфраструктура е достатъчна, но силно амортизирана и на много места се 

нуждае от обновяване. Голям проблем е и липсата на достъпна среда за хората в 

неравностойно положение. На лице е непрекъснато обезценяване на имотите и 

влошаване на тяхното състояние. Панелните комплекси трябва да бъдат  обновени, като 

се обърне особено внимание на повишаване  класа на енергийна ефективност на 

сградите. 

 

      

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Преструктурирането на жилищните комплекси се разбира като съществена 
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градоустройствена операция, целяща да направи тези комплекси адекватни на 

съвременните пазарни условия. Това означава нова пространствена регулация, 

създаваща система от публични, публично - частни и частни пространства, 

организиране на инфраструктурата в съответствие с новото регулационно деление; 

довършване на недоизградената инфраструктура, в това число и социалната. Тези 

дейности в краен резултат трябва да обхванат жилищните комплекси в пространствена 

мрежа и система от взаимоотношения, аналогични на тези в традиционната градска 

среда, т.е да бъдат преодолени техните недостатъци като монофункционална територия  

и превърнати в полифункционална градска среда. 

        Видът собственост и начина на застрояване са определящи при преценка на 

възможностите за въздействие върху дадена жилищна територия. Oсновен приоритет 

трябва да бъде санирането на съществуващите сгради и повишаване класа на енергийна 

ефективност. От съществено значение за постигане на резултати в тази насока е и 

предвиждане на газификация на районите. Този енергоносител, съчетан с инсталации с 

голямо КПД, гарантира екологично и икономично топлозахранване . 

        Санирането на кварталите  трябва да включва не само сградите , но и  

вътрешно кварталните пространства , спортни терени и зеленина , обществено 

обслужване и уплътняване на зоната , където е възможно. 

        С оглед демографската структура  на гр. Видин е необходимо да се обърне 

особено внимание на кризисните квартали в съответствие с Националната стратегия за 

интегриране на ромите в България 2012-2020г. С оглед десегрегацията  на ромското 

население и интегрирането им като равноправни граждани на българското общество 

колективът ни счита, че е необходимо да се работи върху постепенното премахване на 

ромските гета и тяхното преобразяване в квартали съгласно разпоредбите на ЗУТ. Не е 

достатъчно само, ромските деца да учат  на различни места, заедно с българските деца - 

необходимо е те да израстват и в една по- стабилна и материално осигурена домашна 

среда. По данни от общината, от 5000 къщи в ромския квартал „Нов път“  90% са 

незаконни. Необходимо е да се прецизира, кои от тях биха могли да бъдат узаконени, а 

тези които не могат, да бъдат съборени, като за техните обитатели се изградят достъпни 

енергоефективни социални жилища. Тези жилища трябва да бъдат съобразени и със 

спецификата на ромския бит. Задължително трябва да  се изгради необходимата 

техническата инфраструктура, обезпечаваща нормално обитаване. 

      Община Видин е сред четирите общини в страната изпълняваща пилотен 

проект за социално уязвими групи и жилищна политика на стойност 4 милиона лева. 

Той включва реконструкция и изграждане на нови социални жилища и прилежащата им 

инфраструктура. 

       В Общинския план за развитие на гр. Видин 2007-2013г. в частта за 

подобряване на условията за живот като приоритет е заложено обновяване на 

съществуващия жилищен фонд и подобряване на енергийната ефективност на сградите. 

       В тази връзка разработването на ИПГВР на гр. Видин се явява мощен 

инструмент за преодоляване на натрупаните негативни социално-икономически 

процеси в градското пространство на Видин. 

       Анализът на данните общинската администрация за жилищния фонд , 

проведените огледи на място, както и информацията получена  от проведените 2 

обществени обсъждания , на интернет страницата на проекта , както и от  анкетата сред 
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населението  доведе до следните констатации: 

• лошо управление и поддържане на жилищния фонд; 

• неподдържани и неблагоустроени вътрешно квартални пространства 

• висока концентрация на жилищно строителство през годините предимно 

в централната част на града; 

• жилищни комплекси, изградени изцяло от панелни сгради на повече от 20 

години; 

• висока енергоемкост на сградите – лоша термоизолация на стените и 

уплътненията на физически остарели дограми - в резултат, на което се увеличават 

разходите на енергия; 

• трудности при санирането на многофамилни жилищни сгради (във връзка 

с проблеми на кооперирането на съсобствениците); 

• увеличаване на броя и относителния дял на необитаваните жилища; 

• значителен брой на маломерните жилища – 14%; 

• увеличаване дела на собствениците на жилища, които не могат да ги 

поддържат собствеността си в добро състояние; 

• общинският жилищен фонд (20%)  е разпръснат сред частни жилища в 

етажна собственост, което затруднява неговото управление; 

• проблеми с общинския жилищен фонд: значителна част от общинския 

жилищен фонд е остарял; нарастват необходимите средства за основен ремонт и 

поддържане на ПУП-ПРЗ; 

•         недостиг на общински жилищен фонд; висока степен на несъбираемост на 

наемните вноски от наемателите с ромски произход; 

• необходимост от газификация, която да подобри енергийните и 

екологични показатели; 

• капацитетът на изградените ВиК и ЕЛ. мрежи е достатъчен, но се нуждае 

от качествена поддръжка и подмяна на амортизираните съоръжения. 

 

Авторският колектив направи  и подробен анализ  на  обезпечеността  на  

жилищните  комплекси  с  устройствени планове. Наличието на актуални планове е 

добра предпоставка за незабавна намеса за подобряване на стандарта на обитаване. 

След проверка в техническия архив на Община Видин бе установено наличието на 

следните устройствени планове: 

 

• ОУП на  гр. Видин – одобрен  с Решение №181/09.11.2004г. на Общински 

съвет гр.Видин 

• П-ПРЗ на к-с „Баба Тонка“ – одобрен с Решение №182/09.11.2004г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Гео Милев“ – одобрен с Решение №193/30.11.2005г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „ Химик“- одобрен с Решение №10/29.01.2004г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Крум Бъчваров“- одобрен с Решение №31/28.02.2008г 

на Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Христо Ботев“- одобрен с Решение №138/27.09.2006г 
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на Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Нов път“ - одобрен с Решение №137/27.09.2006г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Строител“ одобрен със Заповед №442/12.05.1981г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с“Вида“ - одобрен със Заповед №79/29.06.1984г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Панония“ одобрен със Заповед №78/29.06.1984г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Бонония 1“ одобрен със Заповед №77/29.06.1984г на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Бонония 2“ одобрен със Заповед № ИК 25-

793/12.12.1988г на Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Стефан Стамболов“ одобрен със Заповед 

№699/01.07.1985г на Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Калето“ одобрен със Заповед №113/02.07.1990г. на 

Общински съвет гр. Видин 

• ПУП-ПРЗ на к-с „Централна градска част – 1 зона“ одобрен със Заповед 

№ИК-25-295/11.09.1991г. на Общински съвет гр. Видин 

 

Налице са също така и много изменения и частични градоустройствени 

разработки, свързани с промяна предназначението на терени, с оглед конкретни 

инвестиционни намерения.       

Заключението от напаравения подробен анализ с планова обезпеченост е, че 

голяма част от устройствените планове за съществуващите комплекси е необходимо да 

бъдат осъвременени, а там където липсват да бъдат изготвени нови. 

 

8.2.  Обществени центрове и публични пространства 

 
От най голямо значение за града са стария град – калето, централната пешеходна 

улица, Крайдунавския парк. Тук са съсредоточени повечето културно исторически 

паметници в гр . Видин, някои от които от Национално значение. Те определят облика 

на града и се радват на голяма посещаемост, като основният проблем е лошата 

поддръжка през годините и амортизитаната инфраструктура – пешеходни алеи, градско 

обзавеждане /пейки, осветителни тела и др./ Качеството на градския дизайн определя 

усещането за комфорт и богатство на града. Основни показатели  са качеството на 

озеленените площи, настилките, водните елементи, преместваемите обекти. 

Необходимо е да се изследват градските пространства, пешеходните зони и  маршрути 

в общия контекст на града и тяхното влияние върху социалното общуване и ка чесвото 

на средата.Особено интерсен от архитктурна гледна точка е пробивът от Цнтралната 

пещеходна зона към парк „Владикина Бахча“. Този зелен клин че доведе до цялостен  

завършек на централното градско ядро и ще дообогати зелената система на града. От 

анализа на публичните пространства може да се направи извода, че гр. Видин има 

огромен потенциал, който може да бъде развит именно чрез интегрирания подход.   
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8.3.  Производствени зони  

 
В гр. Видин са обособени три компактни  зони – Северна, Западна и Южна 

складово-производствени зони. Съгласно действащия ОУП на гр. Видин  

производствените зони се диференцират, като зони с предимно производствена дейност 

и зони с предимно складова дейност. За съжаление тези зони не отговарят на 

съвременните изисквания на бизнеса.            

Анализът на съществуващото положение установи, че в резултат на 

приватизационнте и реституционните процеси след 1990г. в иначе компактните 

производствени зони се е получило удребняване и разпокъсване на имотната структура. 

В момента преобладаваща е частната собственост на земята. Това от своя страна води 

до  тежки инфраструктурни проблеми в последващото развитие и уплътняване на тези 

зони. Съществува значителен нефункциониращ сграден фонд в резултат на 

неподдържане и амортизация. Изградената инфраструктура е в незадоволително 

състояние, а на места дори липсва такава – в Западната промишлена зона няма 

изградена канализация. 

В южната промишлена зона са съсредоточени по крупните производствени 

дейности – тук са „КНАУФ БЪЛГАРИЯ“ АД, „ВИДАХИМ“ АД, „МЕСОКОМБИНАТ 

ВИДИН“ АД, „АДИВА“ ЕООД; докато в Западната промишлена зона са съсредоточени 

предимно малки и средни частни производствени дейности.     

Относителна компактност на терените има в Северната промишлена зона. 

Поради изключителното стратегическо  положение на тази индустриална зона /близост 

до автомагистрала, ж.п.линия, Дунав мост 2, строящо с товарно пристанище, наличие 

на Свободна безмитна зона, както и на летище, макар и нефункциониращо за сега/ към 

нея се проявява значителн инвестиционен интерес. Тук са съсредоточени доста 

свободни терени с неусвоен потенциал за развитие. Такава възможност за уплътняване 

и разширение е заложена и в ОУП на гр. Видин. Именно Северната промишлена зона и 

нейното разширение имат потенциала да се превърнат в  конкурентноспособна от 

международен  мащаб  производствена зона – комбинация от стратегическо географско 

положение и модерна инфраструктура.  

Особено важен фактор стимулиращ развитието на бизнеса е газификацията на 

гр. Видин – задължително условие за повечето чуждестранни инвеститори. Липсата на 

газификация лишава града от много перспективи за промишлено развитие и го прави 

неконкурентноспособен в сравнение с други градове в страната.  

Задълбоченият анализ на производствените зони предопределя правилния избор 

на такъв тип зона за въздействие в ИПГВР, която ще съвмести бъдещи проекти 

свързани с иновациите и съвремнните технологии и която ще донесе добавена стойност 

при реализацията на тези конкретни проекти и ще доведе до повишаване на стандарта 

на труд и живот на гражданите на Видин. 
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8.4.  Комуникационно-транспортна инфраструктура  

 
Географското положение на Община Видин в най-северозападната част на 

Република България, разположението и на две държавни граници – с Република 

Румъния и Република Сърбия, и границата на североизток с р. Дунав, и отреждат 

значимо място в националната и европейска транспортна мрежа.  

Транспортната система в Община Видин е представена от добре развита пътна 

мрежа, воден, железопътен транспорт, и потенциална възможност за развитие на 

въздушен транспорт. Това предоставя изключително добри възможности за развитието 

на интермодален транспорт и утвърждаването на областта като транспортен и 

логистичен център (Приложение № 2) 

През общината преминават два трансевропейски коридора - № 4 

Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща-Крайова(Румъния)-Видин-

София-Солун/Пловдив - Истанбул и № 7 р. Дунав (Рейн–Майн-Дунав).  

Дунав Мост 2 Видин-Калафат има ключово значение за бъдещото развитие на 

Пан-европейски транспортен коридор 4 и за цялата Югоизточна транспортна ос на 

Европа и на Транс-европейската транспортна мрежа с възможностите, които ще се 

открият за комбиниран транспорт и за прехвърляне на определени обеми трафик и 

товари от шосе на железница и въздушен транспорт. Пътна мрежа  

Общата дължина на пътната мрежа в Община Видин е 218,3 км., в т.ч. по 

класове: първи клас - 30,5 км, втори клас - 33 км, трети клас - 60 км и четвърти клас - 

94,8 км. Община Видин се намира на 200 км. от столицата на България – София с много 

добра достъпност и заема особено важно място в националната и европейска 

транспортна система, основната транспортна артерия е първокласен път Видин-

Монтана-Враца-Ботевград-София, която е част от международен път Е 79. 

В гр. Видин има изградена добре функционираща радиално-кръгова система на 

пътна комуникация 

Железопътна мрежа -Железопътната линия Видин – София е важна част от 

националната транспортна мрежа, част от приоритетната ос 22, на Европейския съюз и 

от общоевропейския коридор № 4. Тя ще бъде изградена по 80 на сто ново трасе от 250 

километра, като по нея влаковете ще се движат с 160км/ч 

Пристанищна мрежа - Разположението на гр. Видин на брега на р. Дунав 

осигурява възможност за преки връзки със страните от Дунавския басейн, като гр. 

Видин е първият български град по течението на реката.  

Пристанището експлоатира четири производствени района:  

•Пристанищен терминал Север - разположен в Северна промишлена зона  

•Автофериботен терминал - разположен също в Северна промишлена зона 

Обслужва фериботната релация Видин – Калафат;Отличната локация дава възможност 

на пристанището да се превърне в интерлогистичен център за стоки и товари, 

превозвани в четирите посоки на света. Пристанището разполага със сравнително 

добре развита инфраструктура - железопътни, автомобилни и водни връзки. 

•Пристанищен терминал Център – пътническо пристанище в централната 

градска част  

•Пристанищен терминал Юг - разположен в Южна промишлена зона с площ от 

48 000 кв.м. 
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Летище Видин - на 6 км от гр. Видин е изградено гражданско летище, с 

дължина на пистата 2 030 м и ширина 40 м. Летище Видин е изградено през 1973 

година, като към момента то не функционира. Сравнително запазената инфраструктура 

и технически съоръжения към летището представляват сериозен актив за неговото 

бъдещо възстановяване.Инженерно-техническа инфраструктура Водоснабдителна и 

канализационна система. 

 Водоснабдяване - Общината разполага с добре изградена водоснабдителна 

мрежа. Населените места в Община Видин се водоснабдяват от 35 водоизточника, 

посредством 15 водоснабдителни помпени станции с общ капацитет – 1 990 л/с. Всички 

населени места в общината са водоснабдени. За довеждане на водата до абонатите са 

изградени 433 км водопроводна мрежа, от която 150 км – външни водопроводи и 328 

км – вътрешна водопроводна мрежа. На територията на общината са изградени 30 

резервоара за питейна вода с общ застроен обем – 4 990 м3 . Поради факта, че водата за 

питейно-битови нужди се добива единствено от подземни водоизточници /каптажи, 

тръбни и шахтови кладенци/, не се налага пречистване на водата. Извършва се само 

обеззаразяване на водата с хлор – газ, като за целта са изградени 13 обеззаразителни 

пункта.  Водопроводната мрежа, която поддържа "В и К" ЕООД гр. Видин, е изградена 

в периода от 1938 г. до сега. По-голямата част е силно амортизирана, което води до 

увеличаващ се брой аварии, и се нуждае от обновяване и модернизация . 

Канализация -  В града е изградена канализационната мрежа с дължина 59 км и 

3 канализационни помпени станции с общ капацитет – 11 610 л/с. Отпадните води се 

заустяват в р. Дунав без предварително пречистване.В процес на изграждане е 

пречиствателна станция 

Електроенергийни мрежи - Захранването на електроразпределителната мрежа 

на област Видин изцяло зависи от електроенергийната система на Република България. 

Електропреносната мрежа в област Видин се експлоатира и поддържа от „ЧЕЗ Електро 

България” АД. Предприятия, добиващи ел.енергия на територията на областта са: ВЕЦ 

каскада –Горни Лом, състояща се: ВЕЦ "Китка", ВЕЦ "Горни Лом", ВЕЦ "Миджур" и 

ВЕЦ "Фалковец"; и ТЕЦ – Видин. Като цяло енергийният сектор в Област Видин се 

характеризира с голям дял на енергия, получена от твърди горива. Оптимизиране на 

енергопотреблението, въвеждане на енергоефективни технологии и използване на 

възобновяеми енергийни източници трябва да са сред приоритетите за развитието на 

областта.    

Газификацията на гр. Видин е водещ, но все още неизпълнен приоритет на 

Общината . Проектите за газификация до този момент са на експертно ниво. Обсъждат 

се  се варианти за газопреносна мрежа от гр. Монтана /компресиран газ – ефективна е 

до 150км./ или магистрален тръбопровод  Чирен – Козлудуй – Видин – р. Сърбия. За 

съжаление липсата на газификация е фактор, който отблъсква чуждестранните 

инвеститори и води до много пропуснати ползи за града. 
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9. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с 

регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията 

на общината 

 

На територията на общината ще се реализират няколко големи инфраструктури 

проекта, които пряко ще повлияят върху градското развитие на Видин. Сред тях най-

голямо значение ще имат Дунав мост 2, Околовръстния път на Видин, скоростния път 

Ботевград-Видин, Проект за интегриран воден цикъл на гр. Видин, както и проект за 

бъдещата газификация на града.  

Мостът при Видин-Калафат ще свърже жп. мрежите на двете страни, което към 

момента е реализирано само при гр. Русе. В тази връзка можем да очакваме и 

нарастване на броя на пътуванията, товаро и пътникопотока по път Е79. Това ще окаже 

много позитивно въздействие върху всички дейности свързани с обслужването на 

пътнико и товаропотока. Допуска се, че ще се повиши инвестиционния интерес към 

терени разположени до околовръстния път, както и цените на имотите в района. Като 

допълнителен ефект, ще нарасне броя на работните места в секторите търговия и 

услуги.  

Околовръстният път е вече изграден и тепърва ще оказва благоприятно 

въздействие. На този етап той ще изпълнява предимно транзитни функции за и от 

Дунав мост 2, но освен гореописана инвестиционна активност, пътят ще се превърне в 

градообразуваща артерия – коридор на развитието. Този бъдещ ефект ще се прояви с 

постепенното разширение на града, като освен за международния трафик ще се ползва 

и от местните фирми и граждани, като скоростен между отделните квартали на града.  

Бъдещото реализиране на проект за скоростен път в участъка „Ботевград-

Видин”, като част от коридор №4 ще „доближи” Видин до центърообразуващите 

функции на столицата София. Ефектите за град Видин ще бъдат многопосочни: 

 Съкращаване на времето за пътуване 

 Допълнително интензифициране на трафика по Дунав мост 2 и нарастване на 

преките и косвени приходи 

 Съкращаване на разходите за пътуване и респективно ще намали 

Замърсяването на въздуха в населените места 

 Увеличаване на туристопотока към Видин 

 Повишаване на инвеститорския интерес към Видин  

В процес на одобрение от МОСВ е проект за интегриран воден цикъл на гр. 

Видин. Това ще бъде един от най-ключовите проекти за бъдещото устойчиво развитие 

на града. В резултат на проекта, ще се постигне спазване на рамковата директива за 

водите на ЕС, както по отношение на стопанските така и по отношение на 

екологичните критерии. Града ще разполага с необходимите водни количества, които 

да осигурят целогодишно водоснабдяване на приемлива и допустима социална и 

пазарна цена. Въпроса със загубите на води от водопреносната мрежа също ще бъде 

решен, както и опазването на водите на р. Дунав, чрез изграждане на ПСОВ. Проблема 

за водните количества и качеството на питейните води е изключителен проблем със 

икономически, социални и екологични аспекти. Все по-честата проява на 

изключителни и дълги засушавания ще причиняват все по-големи дисбаланси във 

водоснабдителните системи и ще поставят под риск регулярното снабдяване с 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

62 

 

качествени пресни води.  В тази връзка проекта за ваден цикъл на града може да се 

счита за ключов по значение.  

Инвестирането на територията на гр. Видин е пряко зависимо от достъпа до 

първични и вторични енергоизточници. За съжаление на територията на град Видин, 

няма реализиран проект за доставка на природен газ метан. На този етап метана е много 

важен източник на първична енергия и масово прилаган в индустриалните процеси и 

технологии. Развитието на преработвателната промишленост силно ще се 

интензифицира в следствие на инфраструктурен проект за довеждане на природен газ в 

рамките на индустриалните зони на гр. Видин, както и жилищните квартали. Освен за 

индустрията, газта е значително по-екологичен източник на енергия с висок КПД. В 

жилищните квартали биха могли да се реализират проекти за енергийна ефективност, 

включващи подмяна на конвенционалните методи за отопление с инсталации на метан.  

 

10. Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. 

такива получили финансиране и реализирани в последно време  

Във връзка с развитието на общината, както и с изготвянето на ИПГВР на гр. 

Видин, който ще се отнася за периода 2014-2020г., е необходимо да се извърши анализ 

на приключилите, в процес на изпълнение и в процес на одобрение за изпълнение 

проекти на общината. Въпреки че по-голямата част от проектите обхващат територията 

на цялата община, този анализ ще разкрие кои са приоритетните програми и проекти за 

общината от гледна точка на кандидатствания и степен на успеваемост.  

Анализът е ретроспективен, по години, но също така е тематичен (секторен), 

разделен на следните сектори съобразно оперативната програма, от която търсят 

финансиране. Секторите са - социални дейности, човешки ресурси, околна среда, 

туризъм, енергийна ефективност, управление, административен капацитет, риболов и 

аквакултури, регионално развитие.  
Обобщена извадка от данните на община Видин за проектната активност  

за периода 2007-2012г. 

 
2012г. 

ОБЩО СУМА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 98 390 403,48 лв. Дялове от общата сума в % 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 4 055 166,99 лв. 4,12 

В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ 83 196 352,49 лв. 84,56 

В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА 11 138 884,00 лв. 11,32 

 
2011г. 

ОБЩО СУМА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 13259139,75 лв. Дялове от общата сума в % 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ /ИЗПЪЛНЕН 5 808 518,50 лв. 43,81 

В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ -   лв. 0,00 

В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА 7 060 621,25 лв. 53,25 

НЕ Е КАНДИДАТСТВАНО/ ОТХВЪРЛЕНИ 390 000,00 лв. 2,94 
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2010г. 

ОБЩО СУМА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 67 607 182,37 лв. Дялове от общата сума в % 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ИЗПЪЛНЕН 26 646 004,14 лв. 39,41 

В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ -   лв. 0,00 

В ПРОЦЕС НА 

ПОДГОТОВКА/РАЗРАБОТЕН 
34 925 137,12 лв. 51,66 

Не е кандидатствано/ ОТХВЪРЛЕНИ 6 057 725,01 лв. 8,96 

 
2009г. 

ОБЩО СУМА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 23 477 714,38лв. Дялове от общата сума в % 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ИЗПЪЛНЕН 2 462 533,00 лв. 10,49 

В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ -   лв. 0,00 

В ПРОЦЕС НА 

ПОДГОТОВКА/РАЗРАБОТЕН 
4 845 600,00 лв. 20,64 

Не е кандидатствано/ ОТХВЪРЛЕНИ 16 404 280,98лв. 69,87 

 
2008г. 

ОБЩО СУМА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 27 615 530,48 лв. Дялове от общата сума в % 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ИЗПЪЛНЕН 10 724 212,87 лв. 38,83 

В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ 5 989 970,98 лв. 21,69 

В ПРОЦЕС НА 

ПОДГОТОВКА/РАЗРАБОТЕН 
-   лв. 0,00 

Не е кандидатствано/ ОТХВЪРЛЕНИ 10 901 346,63 лв. 39,48 

 

2007г. 

ОБЩО СУМА НА КАНДИДАТСТВАНЕ 2 198 076,25 лв. Дялове от общата сума в % 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ/ИЗПЪЛНЕН 1 013 409,84 лв. 46,10 

В ПРОЦЕС НА ОДОБРЕНИЕ 234 685,91 лв. 10,68 

В ПРОЦЕС НА 

ПОДГОТОВКА/РАЗРАБОТЕН 
-   лв. 0,00 

Не е кандидатствано/ ОТХВЪРЛЕНИ 949 980,50 лв. 43,22 

Фиг. 7.  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 10 
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 От направените изчисления е видно, че община Видин постига средна 

успеваемост на проектните предложения, които тя изготвя и заявява. Данните за 2012 

година са високи, тъй като това е годината в която се кандидатства с проекта 

„Рехабилитация и разширяване на водоснабдителната и канализационната системи във 

Видин, България”, което значително завишава стойността за тази наблюдавана година. 

Средният процент на успеваемост за целия период е 30,46 %, като имаме предвид, че 

2012г. не е приключила и тази стойност може да се повиши. Статистически това ясно 

ще бъде отчетено в случай на одобрение и стартиране на горепосочения проект за 

воден цикъл на гр. Видин.   

По години, най-значима е 2012г. и 2010г, в които са изготвени и подадени над 

71% от всички проекти по отношение на индикатора обща стойност. Годината с най-

много подадени проекти предложения е 2008, като най-голям е делът и на 

неодобрените проекти. Най-голям брой проекти са били подадени за секторите 

социални дейности, човешки ресурси, трансгранично сътрудничество и регионално 

развитие.  

В най-общ план на този етап, преди изготвянето на целеви и пробелмен анализ 

на проблемен анализ на градското развитие може да се направи извода, че общината 

има средна успеваемост, като проектите, насочени към подобряването на публичните 

услуги, развитието на бизнеса и инфраструктурата са недостатъчни.   

 
11. Предварителен анализ на възможните финансови източници 

 
Дунавска стратегия – фактор за възраждане и развитие на гр.Видин 

Необходимостта от политика на регионално развитие е свързана с принципа на 

териториалната солидарност, изискваща създаването на равностойни условия за живот 

в отделните части на страната. Съществуващите регионални различия пораждат почти 

винаги, както социални, така и политически проблеми, предвид свързаността между 

регионалните и националните икономики. Тогава пазарните сили нямат способността 

да осигурят балансирано регионално развитие, какъвто е примерът с гр. Видин и 

региона. 

Освен това, когато говорим за град по поречието на река Дунав, несъмнено 

голяма част потенциала за неговото развитие трябва да бъде съобразено с целите и 

приоритетите на Дунавската стратегия, а именно: интегриране на пазарите в рамките на 

Съюза и чрез трансгранично междурегионално и международното сътрудничество. 

Стратегията се основава на съвместни подходи, взаимодействието и по-ефективно 

използване на съществуващите инструменти и фондовете на ЕС, както и други ресурси 

и финансови средства. Тя е в съответствие с ценностите на Европейския съюз, с 

основните цели, принципи и политики, залегнали в Договорите. 

Основен принцип за партньорството на дунавските градове е „устойчиво 

сътрудничество“, река Дунав е символ на европейската интеграция. Тя е важен фактор 

за икономическото, устройственото, културното и историческо развитие на градовете, 

включено в Дунавската стратегия, в това число и гр. Видин. 

Принципите и приоритетите за развитие на Дунавския регион, поставят 
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гр.Видин в изключително благоприятна и същевременно конкурентна позиция, 

предоставяща  възможност за възраждане и устойчиво развитие и модернизиране. 

Прилагането на интегриран подход, широко партньорство и териториално 

сътрудничество ще осигури и позитивно въздействие върху процеса на развитие на 

града. Прилагането му е свързано от друга страна и с ефективно изпълнение на 

основните приоритети на Дунавската стратегия, които са основополагащи и за 

социално-икономическото развитие на гр.Видин, а  именно: 

 Транснационални инициативи и подкрепа за иновациите – осъществяването на 

транснационален изследователски и научен обмен ще доведе до реални 

резултати във всички сектори на местната и регионална икономика, чрез 

стимулиране на иновациите и публично-частните партньорства; 

 Стимулиране на чуждестранните инвестиции и създаване на условия за по-добра 

трансгранична и транснационална политика на пазара на труда. Инициативи, в 

подкрепа на предприемачество в града, ще спомогнат за  повишаването на 

капацитета за провеждане на ефективна финансова и инвестиционна политика 

на местно ниво. Те ще бъдат силен стимул за бизнес сътрудничеството и 

развитието на малкия и среден бизнес в града и региона. От друга страна, 

прилагането на инфраструктурни мерки, ще гарантират териториалното 

позициониране и логистичната подкрепа за бизнеса, като напр. изграждането на 

индустриални и технологични паркове и транспортно-логистични и панаирни 

центрове; 

 Подобряване качеството на образованието в града и региона и създаване на 

реални възможности за повишаване на квалификацията на труда. Този 

приоритет позволява да бъдат идентифицирани мултидисциплинарни проекти за 

създаването и развитието на образователни и квалификационни центрове, R&D 

бази както и проекти за маркетинг на пазара на труда.   

 Ефективно използване на туристическия потенциал, в това число и развитие на 

градски туризъм (urban tourism). Град Видин има всички предпоставки да се 

превърне в туристически град, който развива не само речен, но и така нар. 

градски туризъм. Градът е бенефициент по програми, които финансират 

интегрирани проекти с междурегионален, трансграничен и транснационален 

характер, които са насочени  към формирането на обща Дунавска туристическа 

стратегия, развитие на общ туристически пазар и набор от проекти за създаване 

на дунавски туристически продукти в областта на културния  винения, селския и 

круизния туризъм  в Дунавския макрорегион. 

 Инфраструктурно развитие, чрез съхранение и опазване на околната среда и 

културно-историческото наследство; 

 Ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на гр.Видин с 

други съседни градове, чрез развитие на устойчиво партньорства; 

 

Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България“ – инструмент за 

социално, икономическо и културно партньорство 

Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013“ бе 

основен инструмент в изтичащия програмен период за постановяване рамката за 

Европейско териториално, трансгранично сътрудничество между румънските и 
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българските гранични райони. Очаква се, през новия програмен период, 

партньорството между двете страни и техните съседни градове, разположени по 

поречието на р. Дунав да се засили и бъде още по-ефективно. 

Трансграничното сътрудничество засилва икономическото и социално 

сближаване, като намалява икономическите и социални териториални неравенства; 

ускорява икономическото и социално преструктуриране. Това е ключов фактор, 

предоставящ на Видин възможността да развива съвместни инициативи със съседни 

румънски градове, които да бъдат насочени към укрепване на транснационалното 

сътрудничество. 

Едно от големите географски предимства на Видин, които имат своите 

конкретни ползи е именно факта, че Видин попада в румънско-българския граничен 

регион, който е вътрешна граница на ЕС, в резултат на присъединяването на двете 

държави към него през януари 2007г.  

В процеса на анализ на възможностите за финансиране на гр.Видин, екипът ни 

използва широк кръг от източници на информация, разчитайки основно на официална 

статистика, публикувана на страниците на институциите и официални публикации. При 

събирането на данни, установихме, че няма достатъчно информация за Видин, като 

част от трансграничното пространство, свързана с няколко конкретни сектори, каквито 

са: нивото и структурата на търговия и преките чуждестранни инвестиции, 

постъпленията от туризъм и нивата на технологично развитие. Изводите, до които 

достигнахме за настоящата ситуация във Видин, като икономически потенциал, могат 

да бъдат обобщени по следния начин: 

 Икономическият растеж на град Видин (като мярка на производителност) изостава 

от средните национални и европейски нива. Икономическият упадък и състоянието 

на застой ограничава в определена степен обхвата и възможностите за 

трансгранично сътрудничество; 

 Предприемачеството във Видин и региона е със сравнително висок дял, но е по-

малък в абсолютно изражение. Като цяло, градът се отличава с  относителна липса 

на динамичен растеж, с малки успехи в привличането на вътрешни и външни 

инвестиции; 

 Малкият размер на бизнеса, в съчетание с трудностите при получаване на достъп 

до основни пазари в и извън града и региона, предполага наличие на ограничена 

способност за разширяване; 

 Предвид настоящата ситуация в града и тенденциите за развитие, съставът и 

характерът на дейността в сектора за услуги във Видин, като трансграничен град, 

ще се развиват в посока на по-ниска добавена стойност, финансови и бизнес 

услуги; 

 

Други възможности за финансиране, с пряко въздействие върху МСП. 

Структурните фондове са един от тези финансови инструменти, които 

позволяват на Съюза да предоставя финансова помощ на отделни региони за 

разрешаване на структурни, икономически и социални проблеми, които биха имали 

катастрофални и необратими последици като на общностно, така и национално и 

регионално ниво, ако огромните различия в тези региони не бъдат намалени. Тези 

процеси  неминуемо оказват влияние и върху МСП, които са гръбнакът на всяка 
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икономика. Големите разлики в нивото на икономическо развитие оказват 

неблагоприятно влияние не само върху най-бедните региони и техните локални 

икономики, но имат отрицателно въздействие, както върху съответната страна-членка, 

така и върху целия ЕС. 

В рамките на настоящия анализ, както и в бъдещите действия, екипът ни 

анализира и ще търси възможности, които новите финансови инструменти предлагат за 

гр.Видин и региона. 

Програмирането и ресурсното осигуряване на дейностите за реализиране на 

стратегическите цели  за конкрурентно и устойиво развитие на Видин, освен в 

междурегионалните и трансгранични програми, ще се извършва и  в рамките на   

съществуващите оперативни програми: 

1. ОП “Развитие на човешките ресурси” 

2. ОП “Околна среда” 

3. ОП “Регионално развитие” 

4. ОП “Административен капацитет” 

5. ОП “Техническа помощ” 

6. ОП “Конкурентоспособност на българската икономика” 

За постигане на конкурeнтоспособност и устойчивост в гр.Видин е небходимо да 

бъде подобрено качеството на живот и насърчаване на възможностите за заетост в 

града. Тези цели ще определят и аспектите на дългосрочната визия за развитие на града 

и региона, в синхрон със съхранените природни ресурси и културно-историческо 

наследство.  

Освен възможностите, които предлагат оперативните програма, град Видин е 

бенефициент и в следните трансгранични и междурегионални програми на Общността, 

които целят комплексно въздействие както върху региона, така и върху МСП в него: 

 Програма INTERREG - Основната цел на програмата е укрепването на 

икономическото и социално сближаване в Общността, като се укрепва 

транснационалното, трансгранично и интеррегионално сътрудничество за балансирано 

развитие на територията на ЕС. Програмата се стреми да разреши общ проблем за 

страните-членки, а именно: наличието на граници отчуждава хората икономически, 

социално и културно, дори когато живеят в един район и няма езикови бариери. Когато 

съществуват езикови бариери, различията са още по-големи. Друга причина за 

проблеми в граничните райони е, че националните държави са разглеждали граничните 

райони винаги, като периферия и са подценявали продължително време въпроса за 

тяхното социално и икономическо развитие.  

Привличането на инвеститори и увеличаване на производствения капацитет в 

града и  региона, е от първостепенно значение за подобряване на икономическите 

показатели. В този контекст, малките и средни предприятия, са изправени също пред 

трудности с достъпа до капитал и знания, особено в слабо развити региони, в чиято 

категория попада гр.Видин, много често им липсва и опит. Регионалната и 

Кохезионната политика са насочени към справяне с тези трудности чрез комбинация от 

"твърди" мерки, като преки инвестиции и "меки" мерки, най-вече на осигуряването на 

услуги в подкрепа на бизнеса, образованието, иновационната среда, финансов 

инженеринг и трансфер на технологии, мрежи и клъстери. 
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Една от основните цели на ИПВГР е да създаде предпоставки за засилване на 

сътрудничеството и обмяната на опит между отделните сектори в града, както и да 

насърчава динамичния и ориентиран към бъдещето процес на регионално развитие.  

 

Форми за финансово подпомагане за развитието на Видин и региона. 
Съществуват три основни цели за повишаване ефективността на структурните 

мерки, като всяка една от тях съдържа специфични подцели/субмерки, фокусирани 

върху сектора МСП, който е ключов и пряко свързан с цялостното развитие на 

слаборазвитите градове, сред които е и гр.Видин: 

Първа цел: подпомагане на най-слабо развитите региони 

Подцел: Укрепване и форсиране на развитието на МСП в тези региони. 

Втора цел: преодоляване на възникнали проблеми и трудности в отделни региони. 

Подцел: Насърчаване на предприемачеството и създаване на 

алтернативна заетост в региони, пострадали от чувствителен спад в 

традиционни за тях производства. 

Трета цел: модернизиране на системите за квалификация и насърчаване на заетостта. 

Подцел: Промотиране на развитието на кадровия потенциал и човешките 

ресурси в сектора МСП. 

  

Финансови инструменти и влиянието 

Освен програмите на Общността, ЕС отделя значителен ресурс и за развитие на 

бизнеса и в частност малкия и среден бизнес. Факт е, че „малките предприятия и 

фирми“ попадат в т.нар. „рискова зона за финансиране“ и нямат пряк достъп до по-

голямата част от финансовите инструменти за подпомагане. Те се използват 

индиректно чрез финансиране, насочено към подобряване на икономическата среда на 

региона и града. Такъв тип източници на финансиране се предоставят от под формата 

на кредитни линии, от Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ), Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) или Европейската банка за 

възстановяване и развитие (ЕБВР). Именно поради тази причина е важно да се изследва 

взаимовръзката: финансови инструменти на ЕС – МСП – региони и градове. 

ЕИБ, ЕИФ и ЕБВР са финансови институции на Евросъюза. Всяка една от тях е 

натоварена със специфични цели и задачи. ЕИБ подпомага интеграцията, 

балансираното развитие и социално-икономическото сближаване на страните-членки. 

ЕИФ, който е част от холдинга ЕИБ- управлява три схеми за финансово подпомагане 

на МСП: ETF Startup Facility, Seed Capital Action, SME Guarantee Facility. ЕБВР е 

учредена със специална мисия и статут — да подпомага развитието и прехода към 

пазарна икономика на посткомунистическите страни от Централна и Източна Европа.
2
 

За страни като България, чиято национална икономика е вече част от единното 

европейско икономическо пространство, намирането на подходящи схеми за 

финансирането на малките и средни предприятия /МСП/, е жизнено важен проблем.  

Един от основните подходи, който определя формулирането на регионалните 

политики, е планирането на интервенции, които съответстват на нуждите на съответния 

регион или община. При този подход е приложим метода на планиране “отдолу-
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нагоре”, при който етапа на развитие на дадения регион и конкретните му проблеми 

намират пряко отражение при изготвянето на планови документи и програмирането на 

съответните инструменти. 

В европейската практика за развитие на регионите и градовете, се е утвърдил 

следният модел на базисните политики, който в една или друга негова модификация, е 

залегнал в основата на повечето интегрирани планове за регионално и градско 

развитие, разработвани и изпълнявани в страните-членки на ЕС. Екипът ни следва този 

принцип и при реализирането на ИПВГР за гр.Видин, а именно: 

• Насърчаване на местното икономическо развитие; 

• Развитие на човешкия капитал; 

• Базисна инфраструктура; 

 Основните тематични политики са всъщност тези най-базисни направления 

(оси) на цялостното развитие на Видин, като представляват едновременно фактори за 

цялостен напредък на града и същевременно основни направления на търсено 

въздействие за постигане на устойчиво интегрирано развитие. 

В контекста на европейската политика за подкрепа на малките и средни 

предприятия в градските зони за въздействие, дейностите могат да се съсредоточат 

върху предоставянето на информационно-консултантски услуги за стартиращи и 

съществуващи МСП, създаване и подкрепа на дейността на бизнес-инкубатори, 

подкрепа за организирането и провеждането на информационни и комуникационни 

дейности за бизнеса (бизнес-форуми, срещи, изложения), подобряване на достъпа до 

финансиране на местни МСП (финансови инструменти за МСП) и подкрепа за развитие 

на клъстери.  

За Европа 2020 стоят 5 ключови предизвикателства. Незабавно да  рестартира 

икономическия растеж, като осигури дългосрочна устойчивост и конкурентоспособност  

в бъдеще. 

Да бъде бич срещу борбата с безработицата и същевременно да спомогне за 

засилване на сплотеността на Европейското общество (social cohesion). 

Да способства за превръщането на предизвикателството за устойчива  Европа в 

конкурентно предимство.  Това би било най-голямото обезпечение на сигурността на 

европейците, от които се очаква да засилят своята инициативност и участието във 

всички граждански инициативи, свързани с бъдещето на Обединена Европа; да бъдат 

част от формирането и провеждане на политиката за развитие на Европа. 

Прогресът на европейската икономика ще се оценява по 5 основни цели на Европейско 

равнище:  

– Заетост: 
75 % от населението във възрастовата група 20-64 г. да е заето. 

– Научни изследвания: 
3% от БВП на Европа да се инвестира за НИРД. 

– Климатични промени: 
Целите "20/20/20" по отношение на климата/енергията (вкл. Намаляване на 

емисиите с допълнителни 30% , ако условията са подходящи). 

– Образование и обучение: 
Делът на преждевремено напусналите училище да е под 10% 
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Делът на младото поколение с диплома за висше образование да е най-малко  

40%. 

Бедност : 
Намаляване на броя на застрашените от бедност с 20 милиона.  

Страните – членки следва да предприемат национални цели, които съответстват на 

общите. 

 
12. Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми 

            

За град Видин е изготвен Общ Устройствен План от колектив на Националния 

център по териториално развитие, който е одобрен с Решение №181, взето с Протокол 

№13/09.11.2004г. Има и влязла в сила цифрова кадастрална карта. 

        За някои от комплексите са процедирани и одобрени нови подробни 

устройствени планов комплекс.  

        За други като действащите устройствени планове са от преди 1990г.  
          За части от територията на гр. Видин има само кадастрални карти – жк Гео 

Милев и жк Възраждане.         

        През годините са правени много изменения и частични градоустройствени 

разработки, свързани с промяна предназначението на терени с оглед конкретни 

инвестиционни намерения. Необходимо е да се направи актуализация на действащите 

Подробни устройствени планове в синхрон с политиката за устойчиво устройствено 

планиране. Правилният избор  на зони за изготвяне на  ПУП е условие за бърза 

реализация на инвестиционни намерения и публично частни партньорства 

 

13. Роля и въздействие на развитието на града в рамките на общината, както и в 

контекста на Северозападния район от ниво 2  

 

 От направения до момента целеви и проблемен анализ можем да определим гр. 

Видин, като водещ в рамките на област Видин, както в демографски, така и в 

икономически план. В областно отношение града изпълнява всички районообразуващи 

функции и заема мястото на населено място от първи ранг, докато в рамките на 

Северозападния район той е сравним по значение с Монтана и Ловеч, и по-слабо развит 

от Враца и Плевен. Развитието на всички населени места от областта ще бъде пряко 

зависимо от резултатите в икономическото и социално развитие на общинския център. 

В рамките на района Видин поддържа развитието на съседните населени места, както 

чрез ежедневни и седмични трудови пътувания, така и чрез предоставянето на редица 

услуги характерни за неговия ранг. От всички областни центрове в района Видин 

единствен е пристанищен и едновременно трансграничен град в който ще се реализират 

редица национални инфраструктурни проекти за развитие.   

Важна роля за положителното развитие на града и целия регион ще бъде 

реализирането на проект за Висше учебно заведение, което да осигури 

висококвалифицирани кадри за местната икономика, нови инвестиции и работни места 

в областта на образованието и най-важното привличане на младо активно население в 

рамките на град Видин. Демографски на този етап Видин няма условията да бъде 

водещ, тъй като негативните процеси в човешките ресурси имат силен инерционен 
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ефект, който ще се усеща в периода на действие на плана. Въпреки това, града 

притежава потенциала да заеме по-предна позиция в рамките на Северозападния район 

от ниво 2 в икономически план. Реализирането на този потенциал може да се 

осъществи единствено, чрез подкрепата на национални проекти, които да създадат по-

привлекателна бизнес и жизнена среда. Очаква се в рамките на периода на действие на 

ИПГВР ролята и значението на Видин да нарасне и да се задейства верига на 

мултипликаторен ефект и синергиен ефект в рамките на регионалното развитие на 

Северозападния район от ниво 2.  

 

14. SWOT анализ 
 

 Приложената SWOT матрица се състои от два основни компонента на средата – 

външна и вътрешна. Вътрешната среда на организацията се характеризира от силните и 

слабите страни. Посочените в тях компоненти съществуват и действат в настоящия 

момент в организацията, с тях анализатора се съобразява в най-голяма степен. 

Външната среда се характеризира от възможностите и заплахите. Техните компоненти 

са повече или по-малко хипотетични, но имат най-голямо значение за бъдещето. 

Използването на възможностите или осъществяването на заплаха зависи от избраната 

стратегия. Възприемането на този подход за анализ има значително предимство, тъй 

като всички елементи на външната и вътрешна среда се комбинират и взаимодействат. 

В тази връзка, изтъкнатите елементи на анализа в четирите квадранта, трябва 

да отговорят на ключовите думи. Например, комбинацията от възможности и слаби 

страни – търся, комбинацията от заплахи и слаби страни – предотвратявам, 

комбинацията от възможности и силни страни – използвам, комбинацията от заплахи и 

силни страни – противопоставям. 
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  ВЪНША СРЕДА 

  Възможности Заплахи 
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 Диверсификация на икономиката на града и 

развитие на сектори с висока добавена 

стойност, иновации, високи технологии и 

конкурентноспособност 

Нарастване на пътнико и товаропотока 

 Подобряване на заетостта и политиката към 

човешките ресурси 

 Изграждане на съвкупен градски туристически 

продукт с водеща роля на спа и уелнес, речен, 

културно-исторически туризъм 

 Изграждане на модерна техническа градска 

инфраструктура  

 Създаване на целогодишен иновативен 

експозиционен център рекламиращ местната 

икономика 

 Включване на потенциална на геотермалните 

води в икономическия профил на града 

 Развитие на материалната база на спорта и 

бизнесите свързани с организирането на 

спортни прояви 

 Нарастване на броя на трайно безработните и 

хората в социална изолация 

 Влошаване на битовите условия на уязвими и 

необлагоделествани групи от населението 

 Задълбочаване на процеса на дискриминация на 

групите в неравностойно положение 

 Влошаване на показателите относно сигурност и 

ред  

 Влошаване на показателите за енергийна 

ефективност 

 Влошаване на показателите на околната среда – 

води, въздух, почви, климатични промени 

 Критично състояние на недвижимите културно-

исторически паметници  

С
и

л
н

и
 с

т
р

а
н

и
 

 Стратегическо трансгранично 

геоикономическо положение  

 Предстоящо откриване на Дунав мост 2 и 

нарастване на пътнико и товаропотока с 

международно значение 

 Развита преработвателна промишленост и 

речно корабоплаване 

 Концентрация и уникалност на културно-

исторически паметници от национално и 

местно значение 

 Добре развита зелена система и публични 

пространства на града  

 Добре организирана комуникационна система  

 Нарастване на възможностите за трудова 

реализация и заетостта  

 Повишаване на образователния ценз и 

привличане на младо население, чрез 

изграждане на ВУЗ 

 Подобряване на условията на живот и 

повишаване на енергийната ефктивност на 

сградния фонд 

 Подобряване на състоянието на градската среда  

 Подобряване на техническата инфраструктура 

за бизнес, чрез газификация на града  

 Прилагане на хоризонталните политики по 

околна среда в управлението на града  

 Развитие на публично-частното партньорство с 

бизнеса и гражданските сдружения 
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15. Резюме на анализа на настоящата ситуация  

 

Анализът на настоящата ситуация разкрива моментното текущо състояние на град 

Видин и община Видин. Използваните в него аналитични подходи са ретроспективен, 

структурен, логически обвързан и проблемно ориентиран. Настоящата ситуация се 

представя от обща характеристика на гр. Видин включваща информация на негово 

географско положение и геоикономическо значение. Извършена е експертна оценка и 

анализ на предимствата на положението на града и факторите за развитие. Последните 

са поделени на природните фактори и условия за развитие анализирани по компоненти 

на ландшафта, както и на социално-икономически фактори и условия за развитие. 

Двете групи са съподчинени на традиционното допускане, на вожната роля на 

природната среда, като условие за развитие на икономическите дейности.  

Анализът на настоящата ситуация продължава с подробно описание на 

взаимовръзката и положението, което заемат ИПГВР в качеството си на планов 

документ в системата на регионалното развитие и планиране. Изтъкната е важната роля 

и значение на ИПГВР, които подобряват комуникацията на оперативно ниво, между 

документите за регионално развитие произтичащи от ЗРР и устройственото планиране 

произтичащо от ЗУТ.  

В продължението си анализа се спира на най-важния проблем – човешките 

ресурси. Подробно е анализирано състоянието на демографските процеси и структури, 

трудови миграции и социално-икономичесик показатели. Изведени са основните 

тенденции и проблеми в тази област. Основния извод, е че град Видин притежава силно 

влошена демографска структура, като това ще бъде важен момент при реализирането 

на ИПГВР и неговите предвиждания.  

Анализът на настоящата ситуация разкрива състоянието на икономическото 

развитие, вкл. инвестиционната активност. Изследвани са нефинансовите предприятия 

по икономичесик сектори, като са ползвани показателите нетни приходи от продажби, 

брой наети и др.  За постигането на по-голяма аналитичност е приложен метода на 

Динамичен анализ на движението на дяловете за периода 2008-2010, който позволява 

визуализирането на секторите съобразно техните икономически предимства и 

недостатъци. Откроени са онези сектори, които допринасят най-много за нетните 

приходи от продажби и наемат най-много служители.  

Проследена е ролята социланата сфера, като са анализирани въпросите свързани 

със социалните услуги в града, както и въпросите с изолираните социални групи. 

Основиня извод, е че въпреки тежкото икономическо положение на града, не е 

допусната масова социална изолация на големи групи от хора, като тези процеси имат 

изолиран характер и не влияят значително на градското развитие.  

Видин притежава уникално културно-историческо наследство, което е 

анализирано от гледна точка на функциите които то би трябвало и би могло да 

изпълнява в градското развитие и среда. Описани са основните обекти и отношението 

на плана към тях. в тази област се съдържат едни от най-серизните възможности за 

публично-частни партьнорства, като устоичиви модели за опазване и експониране на 

културно-историческите паметници.  
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Текущото състояние на града разкрива богат набор от държавни институции, 

което е свързано с важните функции на Видин, като транграничен и транспортен 

център. Анализирани са накратко неправителствения сектор в града и условията и 

състоянието на обществения ред и сигурността. Въпреки относително по-ниския 

стандарт на живот, Видин притежава сигурност и спазване на обществения ред на едно 

добро ниво.  

Околната среда във Видин е добре съхранена, което се доказва от анализа на 

околната среда по компоненти. Разгледани са състоянието на атмосферния въздух, 

водите, земи и почви, системата на отпадъците и шумът. 

Описанието на настоящата ситуация продължава с анализ на селищната мрежа и 

изградеността на градската среда. Детайлно са анализирани състоянието на жилищния 

сектор, обществените центрове и публичните пространства, произвадствените зони и 

комуникационно-транспортната инфраструктура.  

Оценени са влиянието върху градското развитие на големи инфраструктури 

проекти, като е отделено внимание върху втория мост на река Дунав, околовръстния 

път на Видин, проекта за интегриран воден цикъл и др.  

Анализирана е успеваемостта и насочеността на община Видин при актуални 

проекти, както и онези, които скоро се очаква да получат финансиране. Направен е 

обобщен анализ на постигнатите резултати както по отношение на обемите, така и по 

отношение на степенна на завършеност. Извършен е подробен анализ на възможните 

източници на финансиране на ИПГВР и местното икономическо развитие. Направен е 

анализ на осигуреността на територията с действащи устройствени планове и схеми.  

Към края на анализа се прави оценка на въздействието на гр. Видин в рамките на 

Северозападния район от ниво 2, като се стига до извода, че Видин значително може да 

подобри мястото което заема.  

В края на анализа е приложен аналитичния инструмент на SWOT анализа, като са 

изтъкнати всички силни и слаби страни, възможности и заплахи по отношение на 

развитието на гр. Видин.  

 

16. Изводи относно наличието на градски територии в неудовлетворително 

състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран 

потенциал, решаването на които проблеми изисква интегриран подход 

На база извършения целеви и проблемен анализ в гр. Видин се идентифицират 

три типа територии в неудовлетворително състояние, като в тях протичат от дълго 

време негативни урбанизационни процеси. Всички квартали и функционални зони на 

града се намират в състояние, което е неудовлетворително съобразно положителния 

потенциал, който притежават като жизнена среда и бизнес условия. Въпреки това 

можем да определим, като най-крайно положението на жилищните квартали от всички 

зони (вж. жилищен сектор) и промишлените зони на града.  

Всички територии в неудовлетворително състояние страдат от следните 

проблеми:  

 недостатъчна степен или лошо състояние на пътна настилка, алеи,  

 липса на обзавеждане с елементи на градската инфраструктура,  

 лошо състояние на подземните и надземни инфраструктури,  
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 изградените сгради са стари, амортизирани с ниска енергийна 

ефективност,  

 нереализиран икономически потенциал и др.  

Всички тези територии са включени в бъдещите зони за въздействие и имат 

необходимост от интегриран подход за управление и въздействие.  

 

 

III. Визия за развитие на гр. Видин  

 

Възраждане и развитие на град Видин, като международен 

туристически и трансграничен културен център с надрегионално 

значение. Град със собствена идентичност и дух, с водеща роля на 

иновативен и творчески град, среда за професионлано развитие на 

своите граждани.  

 
Настоящият ИПГВР ще свърже визията на града с реални и осъществими 

проекти, които да доведат до бърза и радикална промяна  в обществото и неговото 

отношение към бизнес, култура, поведение и технологии. Чрез интегрирани публични 

политики и планиране подкрепящо иновациите, конкурентноспособността и 

социалното включване на всички обществени групи, Видин ще постигне балансирано и 

устойчиво градско развитие.  

 
IV. Стратегически цели за развитие на гр. Видин до 2020 г.  

 

Усилията на екипът ще бъдат насочени към постигане на ефективни модели за 

стимулиране на устойчивия растеж на град Видин и засилване на 

конкурентоспособността на местната и регионална икономиката, развитие на човешкия 

потенциал и осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция. 

За постигане на поставените цели, настоящия анализ на ИПВГР за гр.Видин ще 

се фокусира върху следните стратегически цели: 

 

 Подобряване на базисната инфраструктура в града. Интервенциите за 

реализиране на тези цели са уредени в ОП „Околна среда” и ОП„Регионално 

развитие“, по които община Видин е бенефициент. 

 

 Повишаване качеството на жизнената среда и условията за трудова реализация. 

Интервенциите за осъществяване на тази цел са уредени в ОП „Развитие на 

човешките ресурси”; 

 

 Насърчаване на предприемачеството, благоприятната бизнес среда и доброто 

управление. Интервенциите за реализиране на тази цел са уредени в ОП 

„Конкурентоспособност” и ОП „Административен капацитет”. 
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 Подкрепа за балансирано териториално развитие. Интервенциите за реализиране 

на тази цел са уредени в ОП „Околна среда” и ОП „Регионално развитие”. 

 
 

V. Определяне на зони за въздействие съгласно критериите заложени в 

методическите указания на МРРБ  

 
На база извършените анализи в целевия и проблемен анализ, разкриващ 

текущото състояние на града може да се направи извода, че гр. Видин изпитва 

потребност от определяне на трите типа допустими зони за въздействие. В тази връзка 

се предлага дефинирането на следните зони отговорящи на критериите изискани от 

МРРБ.  

 

           Съгласно методическите указания на МРРБ зоната спреобладаващо социален 

характер трябва да отговаря на поне един отвсяка от 3-те групи критерии, а именно: 

 

            I група критерии – Състояние на техническата инфраструктура и околната 

среда 

• Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата 

инфраструктура, улични ,тротоарни и алейни настилки 

• Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ 

• Неизградени, неблагоустроени, необзаведени или в лошо състояние елементи на 

градската жизнена среда/ озеленени площи за широко обществено ползване, 

междублокови пространства, детски площадки, улично и алейно осветление/ 

• Среда с нарушени екологични параметри 

 

II  група критерии – Социално икономически 

• Високо ниво на бедност и изолация 

• Високо ниво на продължителна безработица 

• Незадоволителни демографски показатели 

• Ниско ниво на икономически дейности 

• Преобладаващата част от населението са етнически или малцинствени 

групи 

• Нисък стандарт на образование 

• Високо ниво на престъпност 

III  група критерии – Физически и икономически параметри на жилищен  

фонд 

• Наличие на жилищен фонд, разположен в различни типове  

многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ с потребност от 

обновяване 

• Други жилищни сгради построени преди повече от 20 години 

• Лошо състояние на сградния фонд 

• Ниски цени на недвижимата собственост 

Съобразявайки се с тези критерии, бяха изготвени карнети за оценка на  структурни 

единици /жилищни квартали/. В тях са посочени и количествени параметри като площ 
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и население.  Оценките по горните критерии са в три степени – ниска, средна и висока, 

като по- високата оценка означава по-голям брой изпълнени критерии. 

  

Тъй като жилищните квартали Калето, Възраждане, Георги Бенковски и Христо 

Ботев попадат в централната градска част, която е предложена  като „Зона на публични 

функции с висока обществена значимост“,  за зони с преобладаващ социален характер 

бяха оценявани останалите   9 структурни единици /жилищни квартали/. 

 

 

VI. Зони за въздействие 

 

В резултат на проблемния и целеви анализ и на базата на проведените 

обществени обсъждания и дискусии бе определена: 

 ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН  ХАРАКТЕР:   

 Зона включваща ж.к.“Гео Милев“, ж.к.„Кр. Бъчваров“ и ж.к. „Панония“ 

 Граници: ул.“Широка“ (от ул.“Христо Ботев“ до бул. “Панония“); 

бул.“Панония“ (от ул.“Широка“ до ул.“Гео Милев“); ул.“Гео Милев“(от бул.“Панония“ 

до ул.“Редута“); ул.“Редута“(от ул.“Гео Милев“ до ул.“Цар Симеон Велики“); ул.“Цар 

Симеон Велики“ (от ул.“Редута“ до ул.““Христо Ботев“); ул.“Христо Ботев“ до 

ул.“Широка“ 

             Количествени показатели: 

• ПЛОЩ- 70.43ха 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩАТА ПЛОЩ НА гр. Видин  -  9.78% 

• БРОЙ ЖИТЕЛИ -  16673 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ – 31.72% 

• ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 42% 

• ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ – 58% 

 

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:    

 Зона: „Северна промишлена зона-разширение“ 

 Граници:  Европейски път Е79; път водещ към терминала на ферибота Видин-

Калафат и стар железопътен път водещ към терминала на ферибота Видин-Калафат 

      Количествени показатели: 

• ПЛОЩ-  112,57ха 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩАТА ПЛОЩ НА гр. Видин  - 15.63% 

• БРОЙ ЖИТЕЛИ -   0 

• ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 25% 

• ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ – 75% 

• ЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ – 40% 

• СВОБОДНИ ТЕРЕНИ – 60% 

       Зоната отговаря на следните критерии съгласно методическите указания на 

МРРБ: 

• Стратегическо местоположение /Дунав мост 2, товарно пристанище, 

безмитна зона, наличие на жп транспорт/ 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

78 

 

• Възможност за разширение – наличие на качествени свободни терени 

60%от цялата зона 

• Наличие на голям инвестиционен интерес от страната и от чужбина 

• Възможности за ПЧП 

• Концентрация на разнообразни икономически дейности  

• Възможности за високотехнологични производства 

• Потенциал за нови, квалифицирани работни места 

• Липса на пътна инфраструктура за обслужване на всички имоти 

• Липса на техническа инфраструктура  

 

ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ  

„Централна градска част – Крайдунавски парк”, обхващаща - кв. Калето, 

„Крайдунавски парк”(от Южна промишлена зона до Дунав мост II) , Централната 

пешеходна зона(от Крайдунавски парк до ул“Широка“, парк „Рова”, парк 

Владикина бахча и комплексите „Христо Ботев“, „Възраждане“ и „Г.Бенковски“  
Граници: Крайдунавски парк (от Южна промишлена зона до Дунав мост II); 

ул.“Момчил войвода“ (от р.Дунав до ул.“Цар Михаил Шишман“); ул.“Цар Михаил 

Шишман“ (от ул.“Момчил Войвода“ до ул.“Цар Симеон Велики“); ул.“Цар Симеон 

Велики“ (от ул.“Цар Михаил Шишман до ул.“Академик Стефан Младенов“); 

ул.“Академик Стефан Младенов“ (от ул.“Цар Симеон Велики“ до бул.“Панония“); 

бул.“Панония“ (от ул.“Академик Стефан Младенов“ до ул.“Екзарх Йосиф“); ул.“Екзарх 

Йосиф“ (от бул.“Панония“ до ул.“Митрополит Кирил“); ул.“Митрополит Кирил“ (от 

ул.“Екзарх Йосиф“ до ул.“Железничарска“); ул.“Железничарска“ (от ул.“Митрополит 

Кирил“ до Крайдунавски парк) 

            Количествени показатели: 

• ПЛОЩ- 168.67ха 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩАТА ПЛОЩ НА гр. Видин  -  23.42% 

• БРОЙ ЖИТЕЛИ -  11698 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ – 22,25% 

• ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 44% 

• ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – 27% 

• РЕЛИГИОЗНА СОБСТВЕНОСТ – 1% 

• ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ – 28 % 

 

            Тази зона отговаря на всички критерии заложени в методологията на 

МРРБ, а именно: 

• Концентрация на сгради с административни и обществени функции/ Тук 

са съсредоточени сградите на областната  и общинската администрация, съдебната 

власт, културни институции – театър, художествена галерия,музей/ 

• Концентрация на недвижими патемтиници на културата /В обхвата на 

зоната са разположени голям брой неджижими културно исторически паметници от 

национално и местно значение – общо 168 бр. Голяма част от жилищните сгради също 

са индивидуални или ансамблови паметници на културата/ 

• Озеленени площи за широко обществено ползване /Крайдунавски парк, 

парк „Рова“ и парк „Владикина бахча“ ; потенциал за цялостно обвързване на зелената 
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система на града/  

• Лошо състояние на техн. Инфраструктура /алеи, тротоари, осветление/ 

• Незадоволително състояние на елементите на градската среда /ниско 

ниво на градски дизайн/ 

• Ниска степен на енергийна ефективност на сградите – общински и частни 

• Потенциал за икономически растеж – развитие на търизъм (СПА, 

конгресен, речен, културен на мястото на старите казарми )  

• Потенциал за развитие на спортни дейности (колодрум, яхтено 

пристанище, гребна база и система от велоалеи до Дунав мост II) 

Така описаната зона и нейното съдържание и обхват, ни позволяват да я 

определим като комплексна. Причината за това е, че едновременно отговаря и на 

критериите за зонa с преобладаващ социален характер и зонa с потенциал за 

икономически растеж. Поради факта, че по- голямата част от населението на гр. Видин 

е съсредоточено в централната градска част, подобряването на техническата 

инфраструктура и реновирането на сградния фонд, ще засегне голям брой жители – 

почти толкова, колкото в самата зона с преобладаващ социален характер. Неразделна 

част от централната градска част са комплексите „Калето“, „Георги Бенковски“ и 

„Възраждане“ с площ  ха  и население  11698 души.  

Затова можем да допуснем, че най-интензивен синергичен ефект за града ще 

възникне именно в тази зона. 

Така определените три зони на въздействие обхващат 48.83% от територията на 

гр.Видин и засягат 53.97% от населението. Те са приети от Общинския съвет на гр. 

Видин  с Решение №123 взето по Протокол №8 от заседание проведено на 04.09.2012г. 

След представяне на изисканите с писмо от МРРБ изх.№ 99-00-6-

9489/02.11.2012г, допълнителни разяснения трите зони на въздействие са утвърдени от 

Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ съгласно 

получено писмо с изх.№ 99-00-6-10969/ 21.01.2013г. 
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Визия за развитие на града в периода 2014-2020г.: 

 

Възраждане и развитие на град Видин, като международен туристически и 

трансграничен културен център с надрегионално значение. Град със собствена 

идентичност и дух, с водеща роля на иновативен и творчески град, среда за 

професионлано развитие на своите граждани.  

 

Настоящият ИПГВР свръзва визията на града с реални и осъществими проекти, 

които да доведат до бърза и радикална промяна  в обществото и неговото отношение 

към бизнес, култура, поведение и технологии. Чрез интегрирани публични политики и 

планиране подкрепящо иновациите, конкурентноспособността и социалното включване 

на всички обществени групи, Видин ще постигне балансирано и устойчиво градско 

развитие. 

 

VII. Стратегия на ИПГВР гр. Видин  

 

В началото на 2013г. значителна част от усилията на ЕС вече се насочват към 

държавите членки, за да могат техните региони да излязат от възникналата 

икономическа рецесия. За реализирането на тази амбициозна цел теорията и 

методологията на регионалното развитие приобщиха понятието „интелигентна 

специализация“, което най-общо представлява иновативна стратегия за икономическа  

трансформация на местно ниво. Концепцията е приложима както за система от няколко 

населени места, така и за отделни по-големи градски центрове.  

Настоящата икономическа ситуация в град Видин и региона налага 

необходимост от нов баланс във финансите на публичния сектор на регионално и 

местно равнище и най-вече разкриването на механизми за увеличаване на приходите.   

Последното условия ще позволи по-разумното изразходване на средства като не 

заплашва процеса на социална кохезия и инвестиции  в човешкия капитал, иновациите 

и приложението на научни изследвания. Независимо от конкретното състояние на града 

и прилежащия му хинтерланд, тези фактори са основните сили, които могат да 

стимулират процес на връщане към икономически растеж.  

В действителност градското пространство на Видин и определените зони за 

въздействие се нуждаят от бързи и ефективни иновации. Те са един от ключовите 

приоритети в състоянието на прогреса за реформи и реорганизиране на регионалната 

политика за периода 2014-2020 г. Причината е, че единствено те могат да осигурят така 

необходимия тласък за генериране на икономически растеж, а следователно и за 

създаване на повече и по-добри работни места в град Видин. 

Излизането от сегашното състояние на рецесия в регионален план, както и 

преодоляването на икономическата рецесия е въпрос на сериозни инвестиции, които 

притежават различна вътрешна специфика. Тя се изразява по два основни способа. 

Първо, инвестициите в различни иновации и проекти дават своите резултати към 

растежа по различно време. Второ, някои от тях не създават пряк икономически ефект, 

докато са по-скоро отговорни за възникването на обща благоприятна бизнес среда, без 
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която икономическият растеж е немислим. В тази връзка България и по-специално град 

Видин трябва да успее да открои онези икономически дейности, които имат най-голям 

потенциал за развитие и респективно за относително кратко време да се отличи в 

конкретни проекти и иновации в регионален и национален план.  

Големият въпрос е, че регионът формиран от град Видин и неговата околност не 

притежават необходимата критична маса от предприятия, образователни институции, 

социален капитал, демографски капитал, за да стартират самостоятелно, достатъчно 

ефективно сътрудничество с други участници вече успели в иновативна икономическа 

област. Това сътрудничество трябва да бъде до толкова ефективно, че да устои на 

глобалната конкуренция за достатъчен пазарен дял или пък да оформи напълно нови 

пазари, пазарни ниши или продукти. Освен това, тук стои въпросът с финансирането на 

иновативни частни или публични образователни и научни проекти, които могат да 

бъдат внедрени в конкретно производство или услуга. На този етап веригата на 

взаимодействие е по-скоро желано бъдещо състояние, отколкото съществуващ продукт.  

За преодоляването на тези предимно отрицателни ефекти на настоящето 

състояние е необходимо да се предложи стратегия, която да води напред към 

интелигентна специализация на град Видин, определените зони за въздействие и 

региона. Можем да я определим като съчетание между стремеж за икономически 

растеж и ефективно разходване на публичните средства „growthsterity“ (от английските 

думи growth – растеж и austerity – мерки за икономии). В тази връзка в стратегията на 

ИПГВР на град Видин заляга ключовата инициатива за интелигентна специализация, 

водеща към интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, релевантен на целите на 

Европа 2020. Този тип стратегическа интелигентна специализация на ИПГВР на град 

Видин предполага, аргументиран избор измежду много алтернативи, на ограничен брой 

приоритети и приоритетни области за развитие. Това се реализира въз основа на 

наличните силни страни и сравнителни предимства, олицетворяващи факторите за 

„ендогенен” (вътрешен) растеж, които имат най-висок потенциал за реализирането на 

дългосрочно положително въздействие. Този подход на стратегия и стратегическо 

планиране ще подпомогне град Видин и прилежащия му регион да реализират своя 

скрит потенциал за иновации и да пренасочат структурите си /демографски, социални, 

финансови и др./ от затихващите икономически дейности, към икономически сектори 

/промишлени и услуги/, имащи потенциала да оперират на международните пазари. 

Крайната цел на стратегията на интелигентната специализация е икономиката на град 

Видин да се трансформира към постигането на по-висока добавена стойност и 

производството и реализацията на конкурентни продукти.  

За реализацията на успешна инвестиционна програма на база структурните 

фондове на ЕС от 2014 г., регионите ще имат потребност от концепции за интелигентна 

специализация, което ще бъде издигнато като предварително условие за достъп до 

средства. В тази връзка тя ще залегне към вече действащата политика по сближаване, 

което налага настоящата стратегия на ИПГВР на град Видин да се основава на този 

иновативен стратегически подход.  

Стратегическата политика за специализация трябва да бъде от ново поколение 

предимно в иновативни области, които ще включват както класически инвестиции в 

иновации, така и инвестиции в технологии и бизнеси, които могат да създадат 

изграждането на обновен капацитет за развитие.  
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В тази връзка в целевия и проблемен анализ на ИПГВР бяха анализирани и взети 

в предвид  всички преимущества  на града и региона, например географско 

разположение, структура на населението, климата, природните ресурси, както и 

въпросите, свързани с пазарното търсене, потребностите на обществото от нови услуги 

и продукти, бъдещи потенциални клиенти и/или бенефициенти, иновации в публичния 

сектор. Този тип на подход на ИПГВР ни позволява да съчетаем регионалните и 

уникални местни познания и производствен капацитет в нови комбинации и иновации. 

Реално това ще ни позволи да употребим наличните силни страни на град Видин, 

изтъкнати в изработения и приет SWOT анализ. Силните страни са вътрешни за 

градската система, тъй като те са налични към момента. Иновациите и предложените 

проекти трябва да прекомбинират силните страни и да ги превърнат в реален 

икономически растеж.  

В тази връзка като стратегически могат да бъдат обобщени следните 

характеристики на бъдещата специализация на ИПГВР на град Видин:  

• Специализация на град Видин не е решение от типа „от горе надолу“, а 

ще се разработва и прилага чрез динамичен процес на предприемаческо откриване на 

нови възможности с участието на ключовите заинтересовани страни по ИПГВР. 

• Предложените проекти и реализирани инициативи трябва да притежават 

надрегионална (европейска) перспектива за бъдещите потенциални сравнителни и 

конкурентни предимства. Представата за новите пазари и пазарни ниши, трябва да има 

добра свързаност и новаторски подход с партньори от ЕС и извън него. 

• Специализацията на града ще насърчава използването на 

съществуващите знания и технологии за иновации във всички възможни форми. 

Приоритетно ще се развиват организационни, маркетингови, ориентирани към 

потребителя социални иновации, които да придадат нова визия на града, като център за 

инвестиции и растеж.  

• Целта на този тип стратегическо планиране е да се определят 

приоритетите в периода 2014-2020г. и ограничените ресурси на инвестициите да се 

концентрират върху съществуващите сравнителни предимства, което да позволи 

натрупването на  критична маса от пазарен потенциал, като по този начин града и 

региона да изпъкнат в мозайката на градовете в Българи и трансграничния регион.  

• Един от добрите очаквани резултати е възникване на прави и обратни 

връзки между ефектите от проектите на отделните зони за въздействие. Така 

резултатите ще имат както териториално-устройствен, така и секторно икономически 

ефект. Едновременно с това, целевата група на един конкретен проект може да бъде 

пазарен потребител за друг. Много важна част от развитието на града ще бъде 

териториалното и секторно създаване и израстване на клъстери като  отправна точка за 

междусекторни връзки и разпространение на опит и знания в самия град и 

прилежащият му регион.   
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1. ГЛАВНА ЦЕЛ  НА ИПГВР НА ГР. ВИДИН 
 

Извършеният до този момент целеви и проблемен анализ, SWOТ анализ, визия 

за развитие и стратегически насоки налагат определянето на следните цели на ИПГВР 

на гр. Видин.   

Стратегията на ИПГВР на Видин поставя в центъра на внимание 

икономическото, социалното и териториално сближаване на европейско, национално и 

регионално ниво във фокуса на политиката за регионално развитие през следващия 

програмен  период 2014-2020. 

В тази връзка Главната цел на ИПГВР на гр. Видин е: 

  

Постигане на устойчиво интегрирано градско развитие, базирано на 

използване на местния потенциал и подобряване на състоянието на зоните за 

въздействие в икономически, социален и териториален аспект.  

 
Предвид огромните дефицити в национален, европейски и световен контекст, 

постигането на тази главна стратегическа цел изисква ефективно използване на 

специфичните регионални и местни потенциали, засилване на конкурентните им 

предимства и премахване на бариерите за тяхното развитие. Същевременно 

икономическото развитие е съчетано с опазване и подобряване на околната среда, 

опазване на природното и културно наследство и включването му в регионални 

туристически продукти, които да популяризират специфичната културна идентичност 

на региона на Видин. 

  

2. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ИПГВР ГР. ВИДИН 
Основната цел е декомпозирана на три йерархични нива: стратегическа цел, 

приоритети и специфични цели, които са взаимосвързани и допълващи се. 

Стратегическата цел обхваща основните аспекти на градско развитие и 

сближаване – икономическо, социално и  териториално.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 НА ИПГВР: Подобряване на основните 

инфраструктури на град Видин, чрез инвестиции в енергийна ефективност, общинската 

образователна, здравна и социална инфраструктура, културна и спортна 

инфраструктура, както и интегриран градски транспорт. Когато е приложимо, 

интервенциите ще се осъществяват в съответствие с приоритетите на отделните 

секторни стратегически документи, за да се постигне координиран и интегриран 

подход.  

ПРИОРИТЕТ 1.1. Действия за подобряване на енергийната ефективност и за 

използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, 

включително в публични сгради, и в жилищния сектор .  

Специфична цел 1.1.1.: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. 

 Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 
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подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.  

ПРИОРИТЕТ 1.2. Действия за подобряване на градската околна среда, в това 

число възобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на 

замърсяването на въздуха.  

Специфична цел 1.2.1.: Повишаване на качеството на живот, социалното 

включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата 

среда на град Видин.  

Специфична цел 1.2.2.: Подобряване на икономическата активност в града, чрез 

възстановяване на градски територии в лошо физическо състояние. 

Специфична цел 1.2.3.: Подобряване на градската околна среда, чрез 

инвестиции в спортна инфраструктура.  

 ПРИОРИТЕТ 1.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природното наследство на град Видин. 

 Специфична цел 1.3.1.: Насърчаване на културния живот в град Видин 

ПРИОРИТЕТ 1.4.: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия 

живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на 

инфраструктура за обучение.  

 Специфична цел 1.4.1: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от 

училище, чрез инвестиции в образователната инфраструктура на град Видин 

ПРИОРИТЕТ 1.5.: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която 

допринася за националното, регионалното и местното развитие на град Видин, 

понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване 

от служби на интиституционално равнище към служи на местно равнище.  

Специфична цел 1.5.1: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социалната 

инфраструктура на град Видин.  

ПРИОРИТЕТ 1.6.: Насърчаване на нисковъглеродна стратегия за развитие на 

град Видин във всички зони за въздействие, включително насърчаване на устройчивата 

градска мобилност.  

Специфична цел 1.6.1: Подобряване на качеството на атмосферния въздух в 

град Видин, чрез развитие на алтернативните форми на личен и обществен транспорт – 

електро и вело. 

  

VIII.  Разработване  на стратегията на ИПГВР гр. Видин 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 НА ИПГВР: Подобряване на основните 

инфраструктури на град Видин, чрез инвестиции в енергийна ефективност, общинската 

образователна, здравна и социална инфраструктура, културна и спортна 

инфраструктура, както и интегриран градски транспорт.  

Стратегическата цел е фокусирана върху включване и активизиране на 

собствените ресурси на града и съхраняване на регионалната културна идентичност, 

която да се превърне от предпоставка в активно условие за икономическо развитие.  

ПРИОРИТЕТ 1.1. Действия за подобряване на енергийната ефективност и за 

използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, 

включително в публични сгради, и в жилищния сектор . 
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България е заложила амбициозна национална цел по отношение постигнатите 

параметри на енергийна ефективност, а именно достигане на 25% по-висока енергийна 

ефективност към 2020г. Това се дължи на изключително ниското ниво на енергийна 

ефективност, особено в домакинствата и административните сгради и големия 

социално-икономически потенциал на инвестициите в енергийна ефективност. 

Социално-икономическият анализ, изготвен при подготовката на ОПРР 2014-2020 г., 

както и проблемния и целеви анализ в ИПГВР показва, че основният проблем при 

публичната инфраструктура е свързан с енергийната ефективност. Тя е сериозен 

проблем и за голяма част от жилищните сгради, попадащи в обхвата на зоните за 

въздействие.  

Специфична цел 1.1.1.: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. 

Към момента енергийните характеристики на административните сгради на 

държавната и местна администрация са изключително влошени, което освен всичко 

друго дава отражение и върху неефективното разходване на публичните ресурси. 

 Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.  

В определените зони за въздействие по-малко от 5% от сградите имат 

топлоизолация или са реализирани активни мерки за подобряване на енергийната им 

ефективност. В жилищните сгради най-големи проблеми се очертават в сградите, 

строени по едропанелна технология в кварталите на социалната зона ж.к. Гео Милев, 

ж.к. Крум Бъчваров, ж.к. Панония, както и всички публични сгради в зоната с 

публични функции и висока обществена значимост. В резултат на това, жилищния 

сектор е главният източник на високото енергийно потребление в България /23% от 

енергийното потребление в страната/.  

Основната част от жилищата са частна собственост на физически лица – 96,5%,  

3,0 % от жилищата са държавна или общинска собственост, а останалите 0,5% са 

собственост на търговски дружества, обществени или кооперативни организации. В 

тази връзка институционирането и функционирането на управлението на етажната 

собственост ще бъде от особено значение.  

ПРИОРИТЕТ 1.2. Действия за подобряване на градската околна среда, в това 

число възобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на 

замърсяването на въздуха.  

Икономическото развитие на града задължително ще бъде ориентирано към 

намаляване на негативните въздействия върху околната среда на града е неговите 

околности, както и по-ефективно използване на ресурсите в контекста на Стратегията 

„Европа 2020”. Голямата част от целевия и проблемен анализ доказа дефицит в тази 

област, което налага и през следващия програмен период да се обърне внимание на 

доизграждането и модернизацията на инфраструктурата относно ВиК мрежи, 

пречистване на отпадъчните води и подобряване на системата за събиране и 

управление на битовите отпадъци, елементи на архитектурния дизайн. Всички те пряко 

или косвено въздействат върху параметрите на околната среда.  

Специфична цел 1.2.1.: Повишаване на качеството на живот, социалното 

включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата 

среда на град Видин.  
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Целта е пряко насочена към възстановяване на градската физическа среда, което 

ще има както екологични, така и икономически и социални ползи за обществото. 

Териториалният дневен ред на Европейския съюз 2020 г. (ревизиран 12.05.2011 г., 

Унгария) изтъква като приоритети за градско развитие подкрепа за полицентрично и 

балансирано териториално развитие и насърчаване на интегрираното развитие в 

градовете. 

Развитието и обновяването на градската околна среда е от важно значение за 

качеството на живот и привлекателността на градовете. Основен извод от целевия и 

проблемен анализ на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 е относително ниското качество 

на градската среда, благоустройството и публичната инфраструктура на града.  

Идентифицирана е ясна необходимост от благоустрояване на физическата 

инфрастуктура на града, което ще надгради и допълни реализираните вече проекити по 

ОПРР 2007-2013 в град Видин.  

Чрез тази цел ще се подобри състоянието на базисната инфраструктура, 

парковете, градинки, детски и спортни площадки, липса или незадоволително 

количество и качество на паркинги, велосипедни и пешеходни алеи.  

Основен недостатък на градската среда е липсата на възможност за 

безпрепятствено придвижване по всички улици и достъп за хора с увреждания до 

административни сгради, паркове, развлекателни и спортни комплекси, което 

допълнително задълбочава проблема със социалната изолация на тази група от 

населението. Решаването на проблемите на градската инфраструктура ще допринесе за 

социалната интеграция на уязвими групи от населението и ще подобри цялостно 

качеството на живот в градовете.  

Специфична цел 1.2.2.: Подобряване на икономическата активност в градовете, 

чрез възстановяване на градски територии в лошо физическо състояние. 

Двигател на растежа в град Видин  е икономическото развитие. Голяма част от 

градската среда попадаща в индустриалните зони са в лошо инфраструктурно 

състояние. В тази връзка, в рамките на ИПГВР се включва зона за въздействие – „Зона 

с потенциал за икономическо развитие“. Това са градски територии с преобладаващо 

предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални, средови 

характеристики и състояние на техническа инфраструктура, които не отговарят на 

инвестиционното търсене за развитие на съществуващите и на нови икономически 

дейности.  

В тази зона ще бъдат реализирани мерки за възстановяване са следните 

инфраструктури: техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 

рехабилитация или реконструкция; необходимост от свързваща инфраструктура; 

нарушени екологични параметри на територията, проекти за които има проявен 

инвестиционен интерес. Целта е да се обнови или подобри състоянието на онези части 

от индустриалните зони на града, които са в състояние на западналост.  

Чрез подходящи интервенции тези зони могат да се превърнат в привлекателно 

място за развитие на бизнес, предприемачество и творчески индустрии и по този начин 

да допринесат за създаването на нови работни места. 

Цялостната реконструкция на тези градски територии ще увеличи 

икономическата активност, ще привлече инвестиции и частни капитали за развитие на 

икономиката на града. 
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Специфична цел 1.2.3.: Подобряване на градската околна среда, чрез 

инвестиции в спортна инфраструктура.  

Спортната инфраструктура в града се характеризира с морално остарели 

съоръжения, недосататъчна поддръжка и единични опити  за  ново  строителство на  

спортни площадки и зали. Недостатъчен е броят на специализираните площадки в 

междужилищните пространства, липсват велоалеи и други спортни съоръжения, които   

да предоставят възможности за самостоятелно или организирано практикуване на 

спорт. Град Видин разполага със спортни съоръжения като например „Колодрума”, 

които притежават потенциал, но са в незадоволително състояние.  

Съгласно Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта 

в Република България (2012 – 2022) в по-голямата си част тази материално-техническа 

база е амортизирана и не отговаря на международните стандарти за провеждане на 

спортни, културни, здравни и други дейности, както и на изискванията за безопасност. 

Не разполагат със съоръжения за достъп на хора с увреждания. 

Интервенциите в спортна инфраструктура ще осигурят възможност за 

провеждане на масови спортни и други обществени събития в град Видин, което ще 

окаже влияние върху  икономическата  активност  и  по  този  начин  ще  допринесе  за  

устойчив и приобщаващ растеж. 

ПРИОРИТЕТ 1.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и 

природното наследство на град Видин. 

Централната градска част съдържа по-голямата част от културно-историческата 

идентичност на Видин. В тази връзка ще се подкрепят дейности които укрепват 

връзката между традиционни форми на занаяти, предлагането на туристически услуги, 

съхранението на културно-историческото наследство. Необходимо е да се изгради 

амалгама от връзки между местни занаяти, културно-историческо наследство и 

туристически бизнес, които имат потенциал за бъдещо развитие, висока добавена 

стойност и могат да доведат до повишаването на регионалната конкурентоспособност.  

Производството на специфични регионални хранителни продукти и напитки ще 

бъде подкрепяно и популяризирано, като част от регионалния дух и идентичност, с цел 

разнообразяване на регионалния туристически продукт и утвърждаване на неговата 

уникалност.  

Даденостите на гр. Видин благоприятстват развитието на устойчиви форми на 

туризъм основан на културно-историческото наследство. Туризмът ще интегрира и 

мобилизира бизнеса в сериозна икономическа дейност, която ще диверсифицира 

икономиката на града,  като същевременно създава привлекателни работни места за 

младите хора.  

В последните години туризмът се налага като приоритетен за гр. Видин имащ 

все по-значителен дял в икономиката и създаващ добра заетост. Същевременно той е 

дейност, която дава основа за иновации и допринася за положителния образ на гр. 

Видин. Значителния  местен потенциал може да се обобщи така: недвижими културни 

ценности и забележителности, подходящи климатични условия, свободни терени за 

различни анимации и обекти в централната градска част.  

 Специфична цел 1.3.1.: Насърчаване на културния живот в град Видин. 

Богатите антропогенни, културно-исторически, рекреационно-туристически 

ресурси на град Видин, особено на централната градска част, не са валоризирани в 
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достатъчна степен. Те са потенциал за бъдещо културно и туристическо развитие, 

който следва да се оползотвори ефективно.  

Ориентацията на тази специфична цел е към нетрадиционни, специфични и 

възможни за Видин форми на туризъм, базирани на местното културно нематериално и 

материално археологическо, историческо и антропогенно наследство. Вниманието на 

специфичната цел е насочена към предотвратяване на риска от деградация на ресурсите 

и загубване на идентичността.  

Дейностите, с които ще се реализира целта, са свързани с консервация, 

реставрация и интегриране на недвижими културни ценности, включително с 

религиозен характер, в съвременната среда на града. В това число ще се включва и 

изграждането на съпътстваща техническа инфраструктура, въвеждането на съвременни 

форми за представяне на недвижимите културни ценности, обновяване на музеите, чрез 

създаване на специфични туристически продукти, предоставяне на права за управление 

на недвижими културни ценности от общините, публично-частни партньорства, 

развитие на инфраструктура за туризъм и туристически атракции в  зоните за 

въздействие, подходящи за спа/балнео, приключенски, познавателен, спортен и др. 

видове туризъм. Дейностите по тази цел ще допринасят за подготовка на културното 

наследство от всякакъв характер за включване в регионални туристически продукти и 

популяризиране в световен план. Към тази специфична цел ще се включват и дейности 

по цифровизация на културното наследство за привличане на туристи и учени в 

страната, с което ще се стимулира неговото съхранение и изучаване.  

ПРИОРИТЕТ 1.4.: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия 

живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на 

инфраструктура за обучение.  

От решаващо значение за град Видин е да инвестира в качеството, 

конкурентоспособността и ефективността на образованието, което зависи до голяма 

степен от условията за преподаване – т.е. от съответната инфраструктура. 

Необходимо е образователната (училища и детски градини) инфраструктура да 

бъде развивана, поради директната й връзка с икономическото развитие. Град Видин 

има особено изразена неблагоприятна демографска ситуация спрямо други градове в 

страната. На тази слаба страна трябва да се противодейства за да се осигури бъдещото 

развитие на града. Образователната инфраструктура е важна за по-доброто съчетаване 

на образователния избор с нуждите на пазара на труда и за по-лесното интегриране на 

младите хора на пазара на труда, за предотвратяване на социалните проблеми, които са 

скъпи за обществото, както и за намаляването на отпадащите от общото образование 

ученици и за научаването на основни работни навици. 

 Специфична цел 1.4.1: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от 

училище, чрез инвестиции в образователната инфраструктура на град Видин.  

Направленията на инвестиции ще бъдат разделени в две области:  

 

Предучилищно образование: 

Решаване въпросите свързани с  броя на местата в детските градини  чрез обновяване и 

модернизация на съществуващите градини.  
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Подобряване на политиката на управление и стопанисване на сградния фонд на 

детските градини, включително премахване на практики за разпоредителни действия с 

тях не по предназначение. 

Разработване на разработване на дългосрочна политика за развитие на образователната 

инфраструктура от страна на община Видин, нейното стопанисване, поддръжка и 

модернизация. 

Предприемане на необходимите действия за въвеждането на задължителна 

предучилищна подготовка от 4 годишна възраст. Този норматив трябва да бъде 

реализират най-късно през 2016 г., къето изисква съобразявяне с демографския процес 

в града и региона за планиране при изграждане на образователна инфраструктура. 

 

Училищно образование: 

Основните усилия ще бъдат насочени към реализация на проекти за енергийна 

ефективност, подобряване на материалната база, осигуряване на съвременно 

оборудване и обзавеждане, свързани със създаването на привлекателна образователна 

среда в училищата попадащи в зоните за въздействие.  

Предприемане на мерки за осигуряване на възможност за целодневна организация на 

учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за спорт и отдих, за 

занимания по интереси и др. Това ще увеличи икономиите на време, енергия за 

училищата, както и ще опитимизира работния график на учителите.  

С оглед значението на общинската образователна инфраструктура за политиката 

на градско развитие, обектите общинска собственост ще бъдат финансирани, на база 

приоритизирането им в ИПГВР и в съответствие със Стратегията за развитие на 

образователната инфраструктура за периода 2014-2020 г. Тук са включени общинските 

специални училища, общинските професионални училища, общинските 

общообразователни училища, общински детски градини и ясли, които попадат на 

територията на определените зони за въздействие.   

ПРИОРИТЕТ 1.5.: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която 

допринася за националното, регионалното и местното развитие на град Видин, 

понижаване на неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване 

от служби на инстититуционално равнище към служби на местно равнище.  

Специфична цел 1.5.1: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социалната 

инфраструктура на град Видин.  

По отношение на социална инфраструктура, ИПГВР ще спомогне за постигане 

на целите, заложени в секторните документи за социална политика като Националната 

концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012- 

2030 г.), Националната стратегия за демографско развитие на населението в Р. България 

(2012-2030 г.), Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Р. България“ (2010) и „Националната стратегия за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване 2020”.  

Друг основен проблем който трябва да получи подкрепа е включването на 

маргинализирани групи население, в това число ромите, като ИПГВР и техните зони 

имат имат пряко отношение при изпълнение на приоритет 3 „Жилищни условия“ на 

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020). 
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Дейностите които могат да бъдат реализирани в сферата на социалната политика 

са свързани с: осигуряване на достъпна физическа среда за хората с увреждания и 

развитие; осигуряване на социални жилища за уязвими групи от населението, в това 

число и ромско население.  

Тази група дейности в социалната сфера на град Видин, чрез ИПГВР са 

предназначени именно към застрашените от социално изключване групи от население 

(в това число и роми). Основна мярка, за проактивна социална политика е: осигуряване 

на алтернативно жилищно настаняване на семейства от маргинализирани групи.  

В рамките на ИПГВР на гр. Видин е определена зона със предимно социален 

характер, като тя обхваща най-проблемните за града жилищни квартали. До този 

момент политиката на държавата и общините е била насочена към поддръжка на 

съществуващите социални заведения, без изграждането на нови. През периода 2014-

2020 усилията ще бъдат насочени към реновиране на съществуващите заведения, 

иновации и обновления на техните функции, увеличаване на броя предоставяните 

услуги и изграждането на нови социални заведения.  

Осигуряването на подходяща социална инфраструктура е ключов фактор за 

ефективно социално включване и участие в живота на обществото на уязвимите групи. 

В рамките на интегрираното и устойчиво градско развитие ще се търсят проекти 

интегриращи групите в неравностойно положение и осигуряващи подобряване на 

битовите условия за уязвимите и необлагодетелстваните групи от населението.  

ПРИОРИТЕТ 1.6.: Насърчаване на нисковъглеродна стратегия за развитие на 

град Видин във всички зони за въздействие, включително насърчаване на устройчивата 

градска мобилност.  

Специфична цел 1.6.1: Подобряване на качеството на атмосферния въздух в 

град Видин, чрез развитие на алтернативните форми на личен и обществен транспорт – 

електро и вело. 

Като цяло качеството на атмосферния въздух е сериозен проблем за градовете. В 

частност за град Видин състоянието на въздуха е значително по-добро от средното за 

страната. Причината за това е относително по-малкия трафик и брой превозни средства 

преминаващи през града, както и факта, че предприятията в региона са предимно от 

леката промишленост, търговия и производство на храни. Въпреки това Видин се 

развива като регионален транспортен център, броят на автомобилите непрекъснато се 

увеличава, като основния брой са автомобили втора ръка с възраст от над 5 години, и 

трето, голяма част от домакинствата все още се отоплява с твърди горива, което 

замърсява интензивно въздуха през зимния сезон. Нещо повече, централната градска 

част вече изпитва трудности през определени дни да осигури достатъчен брой 

паркоместа за автомобилите. Тази тенденция би се задълбочила още повече ако 

развитието на туризма се реализира, което ще увеличи броя на необходимите 

паркоместа по улиците на града.  

Проблема има две основни решения екстензивно и интензивно, които по линия 

на ИПГВР трябва да се реализират едновременно като дейности по реализуеми 

проекти.  

В групата на екстензивните решения са проектите за нови паркинги /подземни и 

надземни/ или паркоместа по улиците на града. Втората група решения интензивните, 

включват модернизация на публичния автобусен транспорт и съпътстващата 
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инфраструктура /спирки, шумоизолатори и др./, както и съпътстващата инфраструктура 

– мостове, улична мрежа, подлези, надлези. В тази група са и система за 

компютъризирано единно управление на трафика, сфетофарните уредби, електронни 

информационни табели, видеонаблюдение на трафика, велоалеи, тротоари и  др. Целта 

е да повиши културата на гражданите към използване на по-енергийно, времево и 

пространствено интензивни решения. Да се създаде правилно отношение към 

използването на личните коли и тяхната постепенна замяна от велосипеди в рамките на 

градското пространство. Размерите и формата на град Видин позволяват изграждането 

на ефективна мрежа от велоалеи, съоръжения за велопаркинги, което силно ще намали 

броя на паркираните автомобили, трафика, следователно и замърсяването на въздуха. 

Водещи в тази област трябва да бъдат училищата, където пилотни проекти развиващи 

„велокултурата” трябва да се представят на учениците и младежите. Важен елемент от 

целия процес е възможността велоалетие да подобрят и условията за придвижване на 

хората в неравностойно положение, чрез скосени бордюри, равномерни наклони и 

липса на стъпала.  

Градският транспорт е един от най-големите замърсители на околната среда, 

чрез този приоритет политиката за регионално развитие ще подпомага изпълнението на 

интегрирани стратегии за екологично чист градски транспорт като част от ИПГВР на 

гр. Видин. Развитието на интегриран градски транспорт представлява важна 

инвестиция, необходима за намаляване на емисиите на парникови газове и опазване на 

околната среда като цяло. 

 

Проектите за развитие обединяват усилията на заинтересованите страни в града 

за ефективно използване на местния потенциал. В бъдеще време на база вече 

действащия Закон за публично-частните партньорства ще се  идентифицират проекти, 

които могат да се реализират по схемата на публично-частното партньорство. 

Приоритетните дейности ще са насочени към подпомагането и улесняването на 

изпълнението проекти в които община Видин ще участва с терени, сгради или друга 

собственост. Проектите могат да има както стопанска, така и социална ориентация. 

Целта е общината да увеличи приходите си без да се ангажира с преки разходи по 

изпълнението на проектните дейности, но разполага със собственост, чието ефективно 

управление може да се реализира от частна компания, НПО или др.  

 

 

IX. Анализ и предложения за проекти в зоните на въздействие 

В процеса на работа екипът е приложил следните методи на изследване за 

идентификация на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП за реализация на 

програмата на ИПГВР : 

- интервюта (с участници в дейностите по изпълнението на проекта и с 

представители на заинтересованите страни); 

- фокус групи (с участници в дейностите по изпълнението на проекта,  с 

представители на заинтересованите страни и с независими експерти); 

- анализ на документи; 

- вторичен анализ на вече осъществени изследвания по проекта; 

- експертни оценки и предложения. 
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Работата премина на два етапа: 

I ЕТАП - Обсъждания на експертно ниво 

Още преди окончтелното одобряване на трите зони на въздействие се 

дискутираха потенциални проекти иидеи, провеждаха се детайлни огледи на място и 

проучвания в общинския архив. След получаване писмото за одобряване на зоните от 

Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие, първоначлно бяха 

проведени разговори с експерти на местно ниво – представители на НПО организации, 

бизнеса, и представители на Работната група от страна на Общинската администрация. 

Срещите се провеждаха в сградата на общинската администрация. След това се 

проведоха и индивидуални разговори с браншовите организации относно предложения 

за проекти, които да залегнат в индикативния списък за реализация. Дискутирани бяха  

критериите на които трябва да отговарят предложените проекти. 

 

 II. ETAП – Широко обществено обсъждане 

 На сайта на ИПГВР - гр. Видин е публикувана покана до обществеността на 

града за  свои идеи и предложения. Покани за представяне предложения бяха разлепени 

на много места в зоните за въздействие и в информационния център на Общинската 

администрация.  

Бяха проведени две обществени обсъждания по въпросите на проектите в зоните 

за въздесйтвие – на 15 февруари и на 26 февруари 2013г.. 

Покани за тези обсъждания бяха публикувани в местния вестник и излъчвани 

многократно по местното радио. И на двете обществени обсъждания присъстваха 

журналисти от местната телевизия, на които интервю та даде Главният архитект на гр. 

Видин арх. Ангел Недялков. Екипът на ИПГВР гр. Видин бе приятно изненадан от 

активността на Видинската общественост и интересните предложения, които бяха 

направени. Гражданите на Видин показаха силно чувство на принадлежност към 

общността, в която живеят и желание да допринесат за развитието на своя град. Отново 

бе декларирано, че основен приоритет трябва да бъде разкриването на повече, по-добри 

и разнообразни работни местта. Наред с грижата за околната среда и оптимизирането 

на разходите за живот като приоритети бяха  определени  сигурността и енергийната 

ефективност. За съжаление някои от предложените проекти попадаха извън зоните на 

въздействие и не можаха да залегнат в програмата на ИПГВР. 

          Местната общност очаква процесът на планиране и реализация на ИПГВР – гр. 

Видин да окаже съществено въздействие върху цялостното развитие и облик на града. 

Нагласата на местната общност към възможностите за усвояване на потенциала за 

развитие е силно положителна. Специално внимание обаче трябва да се отдели на 

необходимостта от постигане на баланс между частен и обществен интерес, 

адекватното териториално планиране и благоустрояване, съобразено със строителната 

инициатива, както и поставянето на ясни и осъществими приоритети в условията на 

ограничен финансов ресурс. 

            След като бяха събрани всики проектни предложения и идеи, екипът пристъпи 

към техния анализ и оценка. След разговори и с местната колегия и в съответствие с 

методическите указания на МРРБ  бяха определени следните критерии за 

проиритизиране на проектите: 
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 Връзка на проекта със стратегическите цели на гр.Видин и заложената в ИПГВР 

визия за развитие на града 

 Допустимост по оперативните програми 

 Реалистичност и финансова ефективност – възможност за генериране на приходи 

 Максимална концентрация на ресурсите и синергичен ефект 

 Включени хоризонтални политики на ЕС /устойчиво развитие, равнопоставеност, 

опазване на околната среда/ 

 Наличие на широка обществена подкрепа 

 Изяснена собственост 

 Градоустройствен статут /наличие или необходимост от ПУП/ 

 Проектна готовност /дали вече има изготвен проект или е необходимо изготвяне на 

технико-икономическо задание за инвестиционно проектиране/ 

За всяко едно проектно предложение е изготвена карта с тристепенна скала за 

оценяване. За повечето от тях бе приложен богат снимков материал. Анализирани са 

технико-икономическите параметри – състояние на техн. инфраструктура, състояние на 

сградния фонд, разгъната застроена площ, площ на фасадните стени, на покривите, на 

дограма и т.н. Направени са детайлни огледи на всеки един предложен обект 

придружени от снимков материал илюстриращ настоящето състояние. 

 

КАРНЕТИ ЗА ВСЕКИ ОБЕКТ         

            След направените обсъждания и анализи бяха приоритизирани обектите за всяка 

една от трите зони на въздействие. Беше взето решение за изготвяне на следните 

подробни устройствени планове: 

 Подробен устройствен план на жк. Панония 

 Подробен устройствен план /чл16 ЗУТ/ за Северна промишлена зона – Разширение   

 Подробен устройствен план за територията на старите казарми  

 

X. Идентифициране на заинтересованите страни 

След проведените срещи и дискусии и в резултат на задълбочения анализ екипът 

премина към определяне на заинтересованите страни.  
Идентификацията беше извършена посредством следния анализ:  

1. Характеристики:  

 социални (членове на групата, социален статус, религия, културни аспекти), 

 статус на групата (формален, неформален, друго),(публична, частна, НПО, 

друго) 

 структура на страните (организация, лидери и тнт.) 

2. Основен проблем стоящ пред групата (икономически, екологичен, 

културен, друго) 

3. Основна потребност и изразено желание и интереси (открито изразени, 

неоткрито изразени, законно гарантирани интереси и права),  

 мотиви (очаквания, страхове),  
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 обществени нагласи (приятелски, неутрални, враждебни срещу приложението на 

всякакви политики и намерения),  

 оценка на пасивната съпротива и/или съдействие.  

4. Оценка на потенциала на целевите групи - силни страни и слаби страни, 

как групата допринася или не към проекта; 

5. Оценка на съществуващи връзки между отделните групи заинтересовани 

страни, подходи за сътдурничество или взаимозависимост спрямо другите групи; 

 . Идентификация на поне три категории: активно действащи групи, група  

на бенефициенти, и група на непряко засегнати 

 Придаване на приоритетно значение на онази група, чиито интереси най- 

точно съвпадата с дефинираните проблеми от социално икономическия анализ и 

формулираните цели за развитие. 

             Дефинирани бяха следните заинтересовани страни: 

1.Български Младежки Форум 

Регион: Видин    Тип: Сдружение  

Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на 

дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие 

2.Обществен дарителски фонд Видин 

Регион: Видин      Тип: Фондация  

Сфера на дейност: Местни инициативни групи; Насърчаване на 

дарителството/доброволчеството; Предоставяне на дарения/грантове 

3.Свободен младежки център 

Регион: Видин    Тип: Сдружение  

Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и 

изследвания 

4.Сдружение "Усмихни се с нас" 

Регион: Видин  

Тип: Сдружение  

Сфера на дейност: Култура и изкуство; Насърчаване на 

дарителството/доброволчеството; Образование 

5.Туристически клъстър Дунав 

Регион: Видин    Тип: Сдружение  

Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; 

Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на икономическото 

развитие 

6.Фиданките 

Регион: Видин    Тип: Сдружение  

Сфера на дейност: Култура и изкуство; Местни инициативни групи; Развитие на 

местни общности, квартални сдружения 

7.ФОНДАЦИЯ "УНИКАЛНИТЕ ДЕЦА НА ВИДИН" 

Регион: Видин      Тип: Фондация  

Сфера на дейност: Социални услуги 

8.Център за иновации и развитие 

Регион: Видин    Тип: Сдружение  
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Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Околна среда; IT 

развитие 

9.Камара на инженерите в инвестиционното проектиране  

Зам. Председател - Наташка Николова  

Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 3, ет.3, офис 58  

тел. 600 080  

10.Камара на архитектите в България, Регионална колегия  

арх. Христо Милчев Илиев – Председател  

Адрес: 3700 гр. Видин, бул. „Цар Александър ІІ” № 3, ет.3, ап.48  

094/606218; asa_iliev@abv.bg ; vidin@kab.bg  

11.Областно представителство на Българска строителна камара – Видин  

Председател - Орлин Бишков  

Адрес: гр.Видин, ул.Бдин №4  

тел. 600 511  

12.Дружество на инвалидите” -  

Съюз на инвалидите; Съюз на слепите  

Председатели - Д-р Диков; Пенка Иванова  

Адрес: гр.Видин, ул. “Епископ Софроний”  

тел. 606 139; 600 638; 601 394  

13.Сдружение на етническите румънци от България  

Председател - Д-р Иво Георгиев  

Адрес: гр.Видин, ул. “Пазарска”2, ет.2, стая 6  

тел. 607 410  

e-mail: ifg@abv.bg  

14.Сдружение “Организация Дром”  

Председател - Донка Панайотова  

Адрес: к-с “Съединение”,бл.4- партер  

тел. 606 209  

e-mail: organization_drom@lycos.com  

15.Сдружение ”Джанглипе”  

Председател - Петър Филипов  

Адрес: гр.Видин, ул. “Димчо Дебелянов”12  

e-mail: tvroma@abv.bg  

16.Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин  

Изпълнителен директор - Евтим Стефанов  

Адрес: гр.Видин, ул. “Христо Ботев” 77  

тел. 600 017; 600 018; 600 129  

e-mail: office@bcvidin.org  

17.Индустриална стопанска асоциация - Видин  

Председател - Олег Антов  

Адрес: гр.Видин, ул.”Райна Княгиня” 7  

тел. 600 225  

e-mail: visa@abv.bg  

18.Търговско промишлена палата- Видин  

Председател - Красимир Кирилов  
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Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър ІІ” № 19-21, п.к.157  

тел. 600 556  

e-mail: vdcci@mbox.contact.bg  

 

XI. Източници на финансиране на ИПГВР гр. Видин; Бюджет на ИПГВР на 

гр. Видин 

 
1. ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. 

Съгласно източниците за финансиране чрез средства от Структурните фондове и 

Кохезионния фонд на ЕС за новия програмен период 2014-2020г., се очаква броят на 

ОП да бъде седем, заедно с още три териториално-секторни програми.  
• Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г.; 

• Оперативна програма "Транспорт" 2014-2020 г.; 

• Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.; 

• Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.; 

• Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 г.; 

• Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г; 

• Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 -2020 г.; 

• Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.; 

• Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.; 

• Програми по Европейско териториално сътрудничество 2014-2020 г. 

 

  Програмите, включени до 2020г. ще стимулират развитие на човешките 

ресурси, регионално развитие, иновации и предприемачество, околна среда, транспорт. 

Предвижда се около 30% от предоставения ресурс за финансиране да бъде насочен към 

подкрепа на инфраструктурни проекти от Кохезионен Фонд, а останалото финансиране 

от Европа от фонда за регионално развитие и Европейския социален фонд. Следвайки 

анализа на „Национална програма за развитие: България 2020” (НПРБ 2020), ясно са 

конкретизирани целите и приоритетите на страната. Очаква се те да осигурят 

постигането на ускорен икономически растеж и повишаване на жизнения стандарт  на 

Българските граждани в краткосрочен и дългосрочен план. Основната цел на НПРБ 

2020г. е постигането на качествен и балансиран икономически растеж, базиран на 

достиженията на съвременната макроикономическа теория и практика в областта на 

икономическия растеж. В НПРБ 2020 г. са изведени 8 приоритета за развитие, които ще 

определят и основните направления за подкрепа от програмите на Общността; 
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и 

качествените характеристики на работната сила.  

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал.  

4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство 

на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните 

ресурси.  

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 

конкурентоспособността на икономиката.  

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги 

http://www.eufunds.bg/bg/page/931
http://www.eufunds.bg/bg/page/961
http://www.eufunds.bg/bg/page/960
http://www.eufunds.bg/bg/page/956
http://www.eufunds.bg/bg/page/954
http://www.eufunds.bg/bg/page/955
http://www.eufunds.bg/bg/page/962
http://www.eufunds.bg/bg/page/957
http://www.eufunds.bg/bg/page/953
http://www.eufunds.bg/bg/page/952
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за гражданите и бизнеса.  

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.  

8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.  

 

Определените по-горе стратегическа цел и инвестиционни приоритети на ИПГВР 

на гр. Видин напълно съотвестват на приоритетите  на НПРБ.  

 

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ  

 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. се предвижда да бъде 

основният източник за финансиране на идентифицираните проекти, включени в ИПГВР 

на гр. Видин. ОП „Региони в растеж“ пряко ще адресира третия национален приоритет 

„Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал”, а непряко ще допринася за изпълнението на останалите. Програмата ще 

финансира мерки от различните тематични цели, които имат отношение към 

устойчивото и интегрирано градско развитие, Приоритетна Ос 1, инвестиционни 

приоритети от 1 до 6 включително.  

Инвестиционните приоритети за периода 2014-2020г. обхващат енергийна 

ефективност, образованието, социалната и здравна инфраструктура, опазването и 

популяризирането на културното наследство, градската мобилност подобряването на 

околната среда и управлението на риска при природни бедствия. В новата програма ще 

бъдат предвидени средства, насочени към подобряване на спортната инфраструктура и 

археология. С цел избягването на дублиране на финансиране в ИПГВР на гр. Видин, ще 

се допускат само проекти по 6 инвестиционни приоритета на Ос 1 в рамките на 

одобрените зони за въздействие на плана.  

Действието на ИПГВР ще се съобразява с териториалните предвиждания на 

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2014-2025г. Съгласно 

положението на гр. Видин можем да се очаква интензива промяна на неговото 

положение в предстоящия планов период.  
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 В периода на реализация на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 г. ще действат 

следните Оперативни програми:  

 

 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. 

o Ще бъде основният финансов източник по ИПГВР – Ос 1. Тя пряко ще 

адресира третия национален приоритет, а непряко ще допринася за 

изпълнението на останалите. Програмата ще финансира мерки от 

различните тематични цели, които имат отношение към устойчивото и 

интегрирано градско развитие. Инвестиционните приоритети за периода 

2014-2020 г. Предвиждат дейности за подобряване на образованието, 

енергийна ефективност, социалната и здравна инфраструктура, 

опазването и популяризирането на културното и природното наследство, 

градската мобилност подобряването на околната среда и управлението на 

риска при природни бедствия, групирани в пет приоритетни оси. Освен 

това в Оперативна програма „Региони в растеж“ са предвидени и 

дейности, насочени към подобряване на спортната инфраструктура и 

археологията.  

 

 Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020 г. 

o Оперативната програма ще подкрепя модернизацията на управлението, 

въвеждането на унифицирана административна информационна система. 
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Чрез нея ще се повиши ефективността на администрацията, посредством 

модернизация на административния процес и контрол от компетентни 

кадри. Към тази програма ще се подкрепят проекти подобряващи 

качеството и независимостта на съдебната система, както и подобряване 

на ефективността и устойчивостта на системата за управление на 

средствата от ЕС. Важна роля в този процес има нивото на 

информираност и предприемчивост.  

 

 Оперативна програма "Транспорт" 2014-2020 г. 

o Ще бъде насочена към изпълнението на осмия национален приоритет за 

подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари, както и 

ще бъде продължение на ОП „Транспорт“. Очаква се да бъде управлявана 

от МТПТС. В програмата се очаква да се съдържат и инфраструктурни 

мерки, насочени към подобряване качеството на околната среда. 

 

 
 

 Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. 

o Очаква се  да следва мерки за изпълнение на първите два национални 

приоритета – образование, заетост и социално включване. Програмата е 

продължение на настоящата ОПРЧР и ще бъде съфинансирана от ЕСФ с 

70% в МТСП. 
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 Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 2014-2020 г. 

o Ще бъде фокусирана върху МСП. Втори елемент по програмата ще бъдат 

инициативите в научно-изследователската дейност и иновации. По тази 

настоящия ИПГВР биха могли да бъдат финансирани дейности от 

настоящия проект касаещи ПЧП в зоната за икономически растеж. 

 

 Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. 

o Ще продължи дейността си и през новия програмен период. Очаква се 

програмата да бъде финансирана от Кохезионния фонд и ЕФРР. 

Управляващ орган ще бъде МОСВ. Мерките ще бъдат групирани в 

четири основни приоритетни оси: „Води“, „Управление на отпадъци“, 

„Биоразнообразие“ и „Техническа помощ“. В програмата се очаква да 

бъдат включени и други приоритетни области, насочени към ефективното 

използване на ресурсите, адаптация и борба с измененията на климата, 

както и хоризонталните мерки за околната среда. 

 

 Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 2020 

г. 

o Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014-2020” ще има висок синергичен ефект по отношение на постигането 

на целите на другите оперативни програми. Освен пряката връзка с 

инициативите в сферата на труда и социалната политика, икономиката и 

регионалното развитие, новата оперативна програма притежава 

капацитета да повлияе положително върху постигането на приоритетите, 

свързани с развитието на аграрния сектор, институционалната среда и 

подкрепата за овишаване на ресурсната и енергийната ефективност. 

Програмата може да се разглежда като източник на финансиране за 

развитие. 

  

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

o ПРСР няма да има директно приложение върху зоните за въздействие на 

ИПГВР, но чрез новите промени в териториалния обхват на селските 

райони у нас община Видин ще има възможността да получи достъп до 

финансиране по много от мерките на програмата. Очаква се положителен 

синергичен ефект между проектите по зони за въздействие и онези 

финансирани по ПРСР извън зоните за въздействие на ИПГВР.  

 

 Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

o ПМДР няма да има директно приложение върху зоните за въздействие на 

ИПГВР. Очаква се положителен синергичен ефект между проектите по 

зони за въздействие и онези финансирани по ППДР извън зоните за 

въздействие на ИПГВР.  

 

 Програми по Европейско териториално сътрудничество 2014-2020 г. 

o Програма за ТГС между България и Румъния 
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o Програма за ТГС между България и Сърбия 

o ИНТЕРРЕГ IV C, ЕСПОН, УРБАКТ, ИНТЕРАКТ  

 

Изброените в тази група програми няма да участват пряко за подкрепа на 

проекти и дейности включени в програмата за реализация на ИПГВР, но тяхното 

въздействие ще бъде общо върху заинтересовинте страни на плана, а именно: НПО 

сектор, академична общност, граждански организации, администрация и др. Очаква се 

изпълнението на дейности за реализиране проекти по тези програми да имат 

благоприятен допълващ и надграждащ ефект касаещ зоните за въздействие на ИПГВР и 

град Видин като цяло.   

 

 
2. ДЪРЖАВНИ ФОНДОВЕ И ПРОГРАМИ 

 

Основните държавни фондове и програми, финансиращи проекти в публичния 

сектор на страната, са следните: 

 Национален фонд за опазване на околната среда (НФООС), 

 Фонд „Регионални инициативи“ (ФРИ),  

 Национален доверителен екофонд (НДЕФ),  

 Фонд „Републиканска пътна мрежа“,  

 Национална програма за съфинансиране от МОМН, ПУДООС,  

 Програма „Красива България“. 

 
3. СОБСТВЕНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

 

Собствените източници на бюджетно финансиране на проекти са разделени на 

две нива. На централно ниво, приходите, които формират държавния бюджет, са от 

приватизация на държавни предприятия, от данъчни и неданъчни постъпления и се 

разпределят по икономическо предназначение и функции. 

От капиталните разходи се финансират проекти и програми с национално 

значение. Държавните субсидии са важен източник на приходи за общините. 

Републиканският бюджет (съгласно Закона за общинските бюджети), предоставя 

на общините общи субсидии, които допълват общинските бюджети до размер, 

необходим за базисни публични услуги, текущи разходи и издръжка на бюджетни 

организации и дейности. Целевите субсидии осигуряват финансови средства за 

придобиване на дълготрайни активи и за изпълнение на национални проекти и 

програми. 

На местно ниво размерът на бюджетното финансиране, както и направленията на 

финансиране, се определят от Общинския съвет. 

Формирането на собствени приходи, се осигурява от пълния размер на местните 

данъци и такси, преотстъпени държавни приходи, постъпления от управление и 

разпореждане с общинско имущество. 

При управлението на ИПГВР на гр. Видин е необходимо всяка година да бъде 

приемано решение за стартиращите проекти и размера на съфинансиране, което да 

залегне в бюджета на общината за предстоящата година.  
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4. ИЗТОЧНИЦИ НА ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Източниците на външно финансиране са заеми от търговски банки и небанкови 

финансови институции, облигационни заеми, безвъзмездни помощи и т.н. 

Търговските банки са най-популярният източник на финансиране с привлечен 

капитал. Институционалните инвеститори са небанкови финансови институции, 

каквито са: застрахователните и презастрахователни компании, пенсионни фондове, 

инвестиционни компании и взаимни фондове. Роля за финансиране на инвестиционни 

проекти имат и националните и регионални банки за развитие, например: Агенциите за 

регионално развитие, имащи статут на доброволни обществени организации с 

нестопанска цел. 

Групата на Световната банка подпомага икономическото развитие чрез 

предоставяне на финансова помощ и консултации. Международната банка за 

възстановяване и развитие подпомага развиващите се страни и по-конкретно 

преструктурирането на националните стопанства, чрез структурни и секторни програми 

и чрез финансиране на проекти на правителствено и местно ниво. 

Кредитната програма на Международната агенция за инвестиции (МАИ) 

поощрява чуждестранните инвестиции и предлага гаранции срещу нетърговски риск, 

включително и срещу политически. 

На европейско ниво по-значимите финансови институции са: Европейската 

банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, както и 

Европейският инвестиционен фонд. Към ЕИБ от изключителна важност за 

европейските градове и региони са финансовите инструменти ДЖАСПЪРС /JASPERS/ 

– Съвместна помощ за подпомагане на проекти в европейските региони (2007-2013) и 

ДЖЕСИКА /JESSICA/ – Съвместна европейска помощ за устойчиви инвестиции в 

градска среда (2007-2013).  

JASPERS има за цел да оказва помощ по големи инфраструктурни проекти на 

стойност над 50 млн. евро, финансирани по линия на ЕС — например проекти във 

връзка с пътища, железопътни линии, вода, отпадъци, енергия и градски транспорт. 

Когато става въпрос за малки държави, в които няма да се осъществят многобройни 

проекти от подобен мащаб, JASPERS съсредоточава усилията си върху най-големите 

проекти. В тази връзка при една добра съвместна координация на проектите 

предвидени в ИПГВР с други национални инфраструктурни проекти, би могло да се 

постигне финансова подкрепа.  

JESSICA насърчава устойчивото градско развитие, като подкрепя проекти в 

следните области: 

 градска инфраструктура – включително транспорт, вода/отпадъчни води, 

енергия  

 наследство или културни обекти – за туризъм и други устойчиви приложения 

 Повторно разработване на запустели земи – включително разчистване на 

площадките и обеззаразяване 

 създаване на нова търговска площ за секторите МСП, ИТ и/или проучване и 

разработване 

 университетски сгради – медицински, биотехнологични и други специализирани 
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съоръжения 

 подобряване на енергийната ефективност. 

 

Форми на финансиране 

Вноските от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) се отпускат 

на фондове за градско развитие (ФГР), които ги инвестират в публично-частни 

партньорства или в други проекти, включени в интегриран план за устойчиво градско 

развитие. Тези инвестиции могат да приемат формата на собствен капитал, заеми и/или 

гаранции. 

Управляващите органи могат също така да решат да канализират ресурсите към 

ФГР, като използват Холдингови фондове, създадени за инвестиране в няколко фонда 

за градско развитие. 

Това не е задължително, но действително предлага предимство, като позволява 

на управляващите органи да възлагат някои от задачите, необходими за изпълнението 

на JESSICA, на експерти специалисти. 

JEREMIE – Съвместни европейски ресурси за микропредприятия до средни 

предприятия, е инициатива на Европейската комисия, разработена съвместно с 

Европейския инвестиционен фонд. Тя насърчава използването на инструменти за 

финансов инженеринг за подобряване достъпа до финансиране на малките и средни 

предприятия посредством действия по линия на структурните фондове. 

Страните от ЕС могат да използват част от отпуснатите им европейски 

структурни средства, за да инвестират в револвиращи инструменти, като фондове за 

рискови капитали, кредитиране или гаранционни фондове.  

Тези средства могат да подпомогнат: 

 създаването на нов бизнес или разширяването на съществуващи такива; 

 достъпа до инвестиционен капитал от страна на предприятия (най-вече малки и 

средни предприятия) с цел модернизиране и разнообразяване на дейностите им, 

разработване на нови продукти, осигуряване и разширяване на достъпа до 

пазара; 

 ориентирани към бизнеса изследвания и разработки, трансфер на технологии, 

иновации и предприемачество; 

 техническа модернизация на производствени структури, за да се помогне за 

постигането на целите на нисковъглеродната икономика; 

 производствени инвестиции, които създават и поддържат устойчиви работни 

места 

При създаване на необходимите структури, част от тези инструменти могат да 

подпомогнат и проекти попадащи в зоните на ИПГВР.  

 

 

 

 
5. БЮДЖЕТ НА ИПГВР НА ГР. ВИДИН  

 

                         



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

104 

 

 

 

                                       

XII. Структура и организация за реализация на програмата на ИПГВР 

              

 Системата за управление и контрол на Програмата за реализация на ИПГВР на 

гр. Видин е ориентирана към постигане на заложените стратегическа цел, приоритети и 

специфични цели. Целта на създаването на структура и организация за управление и 

контрол при изпълнението на Програмата на  ИПГВР е да бъде проследено спазването 

на сроковете за подготовка на проектните предложения до финансиращия орган, 

съдействие по време на етапа на оценка на проекта, сключване на договор за 

финансиране, изпълнение и отчитане на проекта. Важна съставна част е правилното 

организиране и насочване на усилията на човешките ресурси на общинската 

администрация с цел постигане на балансираност, етапност и приемственост. Също 

така е необходимо спазването от страна на всичките експерти на принципите, 

подходите, методите и техниките за извършване на планираните дейности в обхвата и 

съдържание, дефинирани по-горе в зоната за въздействие.  

Управлението на тази зона за въздействие ще се реализира от управленската 

структура (УС) създадена в рамките на общинска администрация Видин с водеща роля 

на дирекция „Архитектура и градоустройство”. Ръководител на управленския екип ще 

бъде Главния архитект на община Видин. Управленската структура ще ръководи 

цялостния интегриран план за градско развитие и възстановяване и ще се намира в гр. 

Видин 3700, пл. Бдинци 2.  

Управленската структура се педвижда да бъде създадена със заповед на кмета на 

община Видин.  

В срок от три месеца от конституирането си УС ще разработи комуникационна 

стратегия за връзки с обществеността и пакет от мерки за осигуряване на публичност за 

реализацията на проектите. 

УС се състои от шест души - Ръководител и пет броя членове на екипа за 

управление. Всички членове на УС имат право на глас. Те заемат съответно длъжности: 

отговорник и координатор на зона с преобладаващ социален характер, отговорник и 

координатор на зона с публични функции, отговорник и координатор на зона с 

потенциал за икономическо развитие. В рамките на този екип се определят 

счетоводител и технически секретар на ИПГВР на гр. Видин.  

Ръководителят се задължава да провежда ежемесечни съвещания/работни срещи, 

на които присъстват представители на всички бенефициенти и частни инвеститори с 

предварително изпратени покани и дневен ред. Тези съвещания се протоколират и на 

тях се вземат решения с обикновено мнозинство, а при равен брой гласове управителят 

има решаващ глас. Съставът на тези съвещания се оповестява една седмица преди 

провеждането им с писма до участниците. В съвещанията по право присъства 

представител на регионалната структура на управителния орган на Оперативната 

програма „Региони в растеж”. 

Заедно с УС в срок от 6 /шест/ месеца след одобрението на ИПГВР от МРРБ се 

създава независим орган за мониторинг и контрол – Обществен съвет по ИПГВР на гр. 

Видин. В обществения съвет участват представители на общината, представители на 
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обществеността чрез обществени организации, НПО, бизнес организации и сдружения, 

изтъкнати граждани и експерти от гр. Видин. Обществения съвет провежда свое 

заседание по ИПГВР най-малко веднъж годишно, което се протоколира и предоставя на 

УС по ИПГВР.    

УС освен задълженията си по координиране на проектните работи и отчета, има 

задължение да организира разписването на проектните документации /апликационна 

форма и др./, осигурява необходимите разрешителни за инвестиционните проекти, 

както и да подготвя документално необходимите договори, съпътстващи строителните 

работи, приемателни протоколи и т.н. За тази цел УС се упълномощава от кмета, а УС 

от своя страна осигурява фирми по строителния контрол по реда на ЗОП. 

УС работи координирано с ръководителите на проекти, части от ИПГВР, обект 

на финансиране по финансовите инструменти на ЕС. Ръководителите на тези проекти 

по право участват в съвещанията на УС. 

Вътрешният контрол ще се осъществява в хода на изпълнение на проекта и ще се 

състои от изготвянето на редовни проверки и доклади за текущото изпълнение на 

проекта, които да бъдат представяни на кмета на общината, който на свой ред да 

докладва пред Общинския съвет за напредъка.  

 

Схема на структура, управление и мониторинг на ИПГВР Видин 

 

 
Оперативно ръководство Ръководител на проект Мониторинг и контрол 

Дирекция „Архитектура и 

градоустройство” 

- Ресорни отдели 

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

Изготвя годишни доклади 

 

Сесия на общинския съвет на 

община Видин  

 

Общинска комисия по „ТСУ, 

транспорт и екология” 

 

Контрол от кмета на 

общината  

 

Вътрешен административен 

контрол 

- Контрол от ресорните 

административни 

дирекции и отдели 

Отговорник и координатор на 

зона  

Изготвяне на шестмесечни 

доклади 

Граждански контрол – НПО, 

граждански сдружения 

Обещствен съвет на 

заинтересованите страни – 

НПО, бизнес, браншови 

организации, граждански 

лидери и др. 

 

 

 

Това включва няколко типа дейности – систематичен мониторинг в 
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управляващата структура на проекта в общинската администрация, анализ на прогреса 

и ефективността на проекта, както и редовна обмяна на информация. Мониторингът ще 

се осъществи на две нива, като за всяка отделна зона директорът на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство” назначава Отговорник и Координатор. 

На оперативно ниво – мониторингът на отговорниците и координаторите ще се 

осъществява регулярно и систематично от Ръководителя на ИПГВР /главен архитект – 

директор Евроинтеграция/ на базата на проверки за напредъка по изпълнението на план 

графика на ИПГВР. В допълнение всички проектни дейности ще се наблюдават и от 

административните структури на общината.  

На стратегическо ниво - мониторингът ще се осъществява от специално 

създадения УС, на чийто заседания ще могат да присъстват представители на 

ръководствата на идентифицираните заинтересовани страни по проекта – НПО, 

граждански сдружения, бизнес, неформални лидери на социални групи, браншови 

организации и др., както и на заседанията на обществения съвет.  

Неключови и външни експерти по проектите ще могат да предоставят редовно 

обратна връзка и отчети на административния екип на проекта. 

Взаимодействието между заинтересованите страни и административния екип от 

страна на общината ще се осъществява от Ръководителя на екипа, а по 

административни въпроси от административния директор на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство”.  

Това взаимодействие се осъществява на две нива: 

 чрез регулярни планирани работни срещи на представители на общината 

с правомощия релевантни на проектното предложение, както и по 

предварително определени проблеми и въпроси. Срещите ще се 

протоколират и възприетите препоръки и насоки ще се отразяват в 

проектната документация към всеки проект за да бъдат взети под 

внимание при изготвянето на техническата документация.   

 Чрез изготвяне на Доклади касаещи всички възлови моменти от 

развитието на проекта, както следва: 

o Шестмесечни доклади за прогреса по изпълнението на план 

графика; 

o Годишни доклади за прогреса по изпълнението на план графика; 

 

Шестмесечни доклади  

Шестмесечните доклади ще съдържат информация относно: 

 изпълнение на задълженията на консултанта, съгласно ТС; 

 администрирането на проектите изготвянето на техническите задания - 

срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

 финансовото състояние на общината и нейните текущи възможности за 

съфинансиране за проекти за които е необходимо; 

 организацията и обезпечеността на екипа за управление от страна на 

община Видин; 

 проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на план графика, в 

т.ч. предложените и / или предприетите действия за решаване им; 

 друга информация при необходимост. 
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Шестмесечните доклади ще съдържат приложения, подкрепящи изложената в 

него информацията. Докладите ще бъдат представяни на кмета на Община Видин до 

изтичане на двадесето (20) число на месеците юли и януари на текущата година, през 

целия период на изпълнение на плана до края на 2020г. като се отнасят за предходните 

шест месеца.  

 

Годишни доклади 

 

Годишните доклади ще съдържат минимум следната информация: 

 степента на изпълнение на задълженията на управленския екип от страна 

на общината;  

 степента на изпълнение на задълженията на външни консултанти 

привлечени по конкретен проект /изготвяне на проектно предложение, 

проектиране, мониторинг, управление и др./, в случай че такива са 

привлечени;  

 администрирането на документи, свързани с проекти на ИПГВР на гр. 

Видин - срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

 кратък анализ на финансовото състояние на общината и източниците на 

финансиране на проектите; 

 анализ на екипа на общината – кадрови и организационни промени; 

 анализ на степента на изпълнение на план графика на ИПГВР и 

проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на плана и 

предприетите действия за решаването им; 

 анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на проектите 

по ИПГВР, оценка на постигнатите резултати по утвърдените критерии в 

ИПГВР; 

 оценка на размера на съфинасирането, което община Видин е заложила в 

общинския бюджет съгласно бюджета на ИПГВР за предстоящата година.  

 друга информация при необходимост; 

 приложения. 

 

Всички доклади ще бъдат изготвяни на български език в три (3) еднообразни 

екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (CD). 

Годишните доклади за изпълнението и напредъка ще бъдат внасяни за обсъждане и 

приемане на редовна сесия на Общинския съвет на община Видин. Годишните доклади 

следва да бъдат публикувани на страницата на община Видин след тяхното приемане от 

Общинския съвет.  

УС на ИПГВР осъществява контрол по реализацията на тази група проекти по 

общите правила за монторинг и отчетност. Освен това УС осъществява наблюдение и 

отчет на следните индикатори за изпълнение на плана извън отчетите по бюджетите и 

по графика за изпълнение: 

 брой жилища с подобрена енергоефективност; 

 брой многофамилни сгради с подобрени общи части като 

инфраструктурни комуникации и хидроизолации; 
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 брой публични сгради с подобрена енергоефективност; 

 брой публични сгради с подобрени общи части като инфраструктурни 

комуникации и хидроизолации; 

 брой обекти с подобрена достъпност за хора в неравностойно положение; 

 площ за обществени функции за хора в неравностойно положение; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на образователната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на културната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на социалната 

инфраструктура; 

 брой на лицата получили социални услуги в новосъздадените или 

обновени социални центрове и институции; 

 брой на обновените или новосъздадени паркове, алеи и др; 

 дължина на обновената или новосъздадена инфраструктура в зоните за 

икономическо развитие; 

 брой на обновените или новосъздадени обекти на спортната 

инфраструктура; 

 брой на културните и природни обекти получили финансиране по 

ИПГВР; 

 брой реализирани инициативи в подкрепа на устойчивия градски 

транспорт; 

 реализиран ефект от изпълнението на паралелни действия, резултат от 

цялостния план за организация на строителството, използване на 

споделени трудови и други ресурси и икономии на време.  

 относителен дял на територията спрямо общата територия на града, 

придобила  повишено качество на публичната физическа среда 

 

Индикаторите за изпълнение на плана са непосредствено свързани с очакваните 

резултати. При оценка индикаторите се съпоставят с данни за състоянието на града 

преди започване на реализацията на интегрирания план на гр. Видин.            

 

XIII. Процедури за обществено гражданско участие при разработването на 

ИПГВР и мерки за осигуряване на публичност и прозрачност при 

изпълнение 

                

            Екипът на обединението включи заинтересованите страни на гр. Видин в 

процеса на работа по ИПВГР, като бяха използвани различни средства и канали за 

комуникация. По време на всички етапи от реализирането на проекта, се проведоха 

обществени обсъждания с гражданите на Видин, представители на различни браншови 

организации, неправителствен сектор.  

В процеса на подготовка и реализация на различните етапи на ИПВГР, екипът ни 

предоставя възможност за обратна връзка, споделяне на мнения, коментари и 

препоръки от страна на всички граждани, чрез електронната страница на проекта, както 
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и чрез сайта на община Видин, където има специално създадена секция за целта. 

Всяка от проведените  публични дискусии, включва широк кръг от граждани, 

партньори и заинтересовани страни. Всяко обществено събитие се провежда на всеки 

етап от разработването на Плана. То обхваща както работната експертна група 

(сформирана за целите на проекта между екипа на Обединението и представители от 

Общината), заинтересованите страни, всички граждани, институции, организации и 

фирми, които проявяват интерес. 

Процес на изпълнение: 

С цел ефективност на проведените обществени обсъждания, екипът ни приложи 

моделът „Обществен форум“, обединяващ всички групи граждани, организации и 

институции в обсъждането на ИПВГР. В обществените обсъждания присъстват 

представители на  всички заинтересовани във Видин – гражданите, бизнес средите, 

местната власт. Екипът ни проведе серия от дискусии, по време на които бяха обсъдени  

потенциалните зони за въздействие, които да попаднат в ИПВГР, както и предложения 

за проекти, с важност за града, които да бъдат включени за финансиране чрез 

програмите на Европейския съюз или реализирани чрез публично-частни партньорства. 

С цел активна комуникация с обществеността на Видин, ефективност и пълна 

прозрачност на публичните обсъждания, екипът ни извърши следните стъпки и 

дейности: 

• Предварителна подготовка за всяко обществено обсъждане; 

• Изготвяне и публикуване на сайта на проекта и Общината, както и в местните и 

регионални медии на информация за предстоящите публични обсъждания; 

• Структуриране на участниците в обсъжданията и приемане на програма и 

дневен ред за предстоящите дискусии; 

• Изготвяне и публикуване на сайта на проекта и на Общината, както и в 

местните и регионални медии на информация за предстоящите дискусии; 

• Изготвяне и публикуване на сайта на Общината протоколите  от всяка 

публична дискусия (форум, сесия), съдържащи информация за проекта; 

• Периодично информиране на заинтересованите страни и широката 

общественост за напредъка на работата по ИПГВР. 

 

XIV.  Очаквани резултати от прилагането на плана 

 

Очакваните резултати от прилагането на плана могат да се опишат посредством 

стратегическите цели и приоритети на ИПГВР на гр. Видин:  

1. Подобряване на степента на икономическо сближаване и развитие в европейски, 

национален и вътрешнорегионален план на град Видин. По-добре активизиран 

потенциал на зоните за въздействие и съхранена околната среда на 

вътреградското пространство. 

2. Развити устойчиви форми на туризъм на база богатото културно-историческо 

наследство на града; 

3. Оптимизирано използване на невъзобновяемите ресурси; 

4. Подобрено състояние на социалната, образователната, здравната, културната и 

спортната инфраструктури. Подобрена градска и жизнена среда за живот.  

5. Подобрена ежедневна трудова мобилност чрез алтернативен вело транспорт.  
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6. Подобрен капацитет на местната администрация в управлението на проекти за 

интегрирано градско развитие;  

7. Подобрено ниво на трансгранично сътрудничество съвместно с по-пълно 

въвличане на пазарния потенциал на Видин.  

8. Подобрени условия за социално включване на уязвими групи в социално-

икономическия живот на града.  

9. Постигане на стратегическите приоритети на Плана за развитие на Югозападния 

район по отношение на гр. Видин и неговите околности. Подобрено ниво на 

комуникация и сътрудничество в областта на регионалните изследвания и 

инициативи в трансграничния район.  

10. Интегриране на съвременни транспортни политики и включването в пазарния 

модел на града на публично-частните партньорства.   

11. Подобрена енергийна ефективност на публичните и частните сгради в зоните за 

въздействие и постигавето на целите на Европа 2020 за парниковите газове и 

енергийна ефективност.  

12. Подобрени общи социално-икономически показатели на гр. Видин – заетост, 

доходи, качество на живот.   

 

 

XV. Преценка необходимостта от изготвяне на ЕО и ОС 

 

Необходимо условие за успешното реализиране на разработения интегриран 

план  за градско възстановяване и развитие на Видин е да се изготви своевременно 

преценка от необходимостта от екологична оценка (ЕО), съгласно Закона за опазване 

на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършването 

на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР, ако е преценено като 

необходимо от компетентния орган. 

Целта на Доклада на екологичната оценка /ДЕО/ е да отчете екологичните 

проблеми на най-ранен етап на вземане на решение в Предварителен проект и да 

направи процеса на оценяване на екологичните последствия от предложения план по – 

голяма прозрачност посредством консултации и участие на широката общественост. На 

база на резултатите, получени при разработването на ДЕО, ще се направят съответните 

препоръки, които е необходимо да се вземат предвид при следващите действия и 

стъпки при последващо реализиране на плана. 

ДЕО ще допринесе за интегриране на въпросите на околната среда в 

реализацията на ИПГВР на гр. Видин,  с което да се осигури по-високо ниво на защита 

на околната среда и устойчиво развитие на района.  

Докладът за екологична оценка /ДЕО/ и Докладът за оценка за съвместимост 

/ДОС/ на ИПГВР/ПУП ще отговарят на нормативните изисквания описани в Закона за 

опазване на околната среда /ЗООС/ и Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/, както 

и в подзаконовите нормативни актове - Наредбата за условията и реда за извършване на 

екологична оценка на планове и програми и Наредбата за условията и реда за 

извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 

инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.  
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Реализирането на настоящия проект включва следните основни дейности, които 

са свързани с разработването на ЕО и ОС на ИПГВР: 

1.1 Изготвяне на искане за преценка необходимостта от екологична оценка и оценка 

на съвместимостта на ИПГВР. 

1.2 Изготвяне на обхват и съдържание на ЕО на ИПГВР и Схема за провеждане на 

консултации. 

1.3 Провеждане на консултации по обхвата на ЕО на ИПГВР. 

1.4 Изготвяне на Доклад за ЕО и Изготвяне на Оценка за съвместимостта с предмета 

и целите на защитените зони на проекта на ИПГВР. 

1.5 Провеждане на консултации във връзка с разработването на ЕО на ИПГВР. 

1.6 Отразяване на резултатите от консултациите и оформяне на докладите за ЕО и 

ОС на ИПГВР. 

1.7 Внасяне на документацията по Екологичната оценка на ИПГВР в РИОСВ - 

Видин за издаване на становище. 

1.8 Постановяване на Становище по Доклада за ЕО от Директора на РИОСВ – 

Видин.  

Качествено изготвените Доклади за екологична оценка и оценка за съвместимост 

са предпоставка и за доброто изработване на плановете, тъй като всички становища, 

мнения и коментари на обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, 

отразени в Докладите за ЕО, ще се отразят и в ИПГВР. 

 

ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ИПГВР НА гр.ВИДИН 

 

Настоящото Задание за обхват и съдържание на ЕО се разработва в съответствие 

с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредба за условията и реда 

за извършване на Екологична оценка на планове и програми (ПМС №139/24.06.2004г. 

обн.ДВ. бр.57/02.07.2004 г., изм.ДВ. бр.3/10.01.2006 г. изм.ДВ. бр.29/16.04.2010 г, 

изм.ДВ. бр.3/11.01.2011 г.  

Основните цели на заданието: 

• да определи значимостта на въздействията, които ИПГРВ може да окаже върху 

околната среда; 

• да определи кое от тези въздействия е съществено и се нуждае от подробно 

разглеждане в ЕО; 

• да подпомогне процеса на взимане на решения по ЕО и стимулира на ранен етап  

компетентните органи за определяне на приоритетите при изработването на 

етапните планове и програми.     

Заданието за определяне обхвата и съдържанието на ЕО се извършва в 

съответствие с изискванията на деистващите Закони и Наредби за опазване на околната 

среда и Методическите насоки за  разработване и прилагане на интегрирани планове за 

градско възстанавяване и развитие на МРРБ.  

Заданието за обхвата и съдържанието на ЕО на ИПГРВ изисква още:   

 

 оценка на цялостното въздействие на плана за постигне на трайно подобряване на 

облика на града, икономическата му жизненост, социалната активност и 

екологична устойчивост, в съответствие със съвременните изисквания за стандарт 
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на живот на европейските градове. 

 Оценка на риска от замърсяване на водите по време на строителството и 

експлоатацията на предвидените обекти, както и набелязване на мерки за 

намаляване отрицателното въздействие върху водите в границите на района на 

гр.Видин  при  пеализацията на ИПГРВ; 

 определяне обема, количеството и влиянието на технеческата и транспортната 

инфраструктура; 

 конкретизиране начина на водоснабдяване, отвеждане и пречестване на 

формираните отпадъчните води; 

 да се отчете общественият интерес към реализацията на ИПГРВ и определените 

зони на въздействие.  

В процеса на подготовка на Заданието са извършени всички присъщи по чл.95, 

ал.2 от ЗООС консултации със специализирани ведомства, организации и 

представители на обществеността. Провеждането на обществените обсъждания е 

извършено за всеки етап от разработката на ИПГРВ. Резултатите от проведените 

консултации са коментирани в настоящето Задание, а копия от получените отговори са 

представени в отделен доклад по обособена позиция 2 на обществената поръчка.  

 

1. Информация за възложителя на плана/програмата (орган или оправомощено 

по закон трето лице): 

~ Инвеститор: ............................................... 

     - Пълен пощенски адрес: гр.Видин ............... 

     - Телефон, факс, e-mail: ................................ 

~ Лице за контакти: ........................................... 

     - Телефон, факс, e-mail: ................................ 

 

2. Основание за изготвяне на план/програмата – нормативен или      

административен акт.   

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр.Видин, 

идентифицира и анализира положителните и слаби страни в развитието на града и 

предлага визия за развитието му до 2020 г. в посока на трайно подобрение на 

икономическото, физическото, социално и екологично състояние на градските зони и 

на града като цяло.  С предложения план се определят реалистични цели за приетите 

зони за въздействие, както и система от взаимосвързани дейности за изпълнението им. 

„Интегриран план за градско възстановяване и развитие”, е план за 

икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място – град или 

част от него, разработен за прилагането на оперативна програма „Регионално 

развитие”, както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете 

(Закон за регионално развитие (обн. ДВ, бр.50/2009 г.).  

Интегрираният план-програма за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на 

гр.Видин”, представлява вид средносрочна стратегическа програма, която дава 

зъзможност за устойчиво градско развитие, вследствие на прилагане на координирани и 

съгласувани намеси в градската среда . 

ИПГВР на гр.Видин, е изготвен в съответствие с $ 1. т.6 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за регионално развитие (обн. ДВ, бр.50/2009 г.) и ще се прилага 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

113 

 

през следващия програмен период 2014-2020г. 

Проектът се изпълнява в съответствие с приетите приоритети на схемата за 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие”, а предвижданията в него са съобразени 

с основния приоритет на ОПРР „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Операция 

1.4. „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”. 

3. Характеристика на околната среда на ИПГРВ и прогноза за потенциално 

въздействие върху околната среда и значимост на въздействието: 

Териториите, попадащи в обхвата на одобрените основни и допълнителни зони 

за въздействие по ИПГРВ на гр.Видин, са с благоприятни условия за развитие на 

функции обитаване, обществено обслужване и отдих.   

Целевият и проблемен анализ на града в ИПГВР (2012 г.) очертава състоянието 

на околната среда, на нейните компоненти и фактори и част от критериите за 

определяне на зоните за въздействие са свързани именно с наличието на проблеми от 

подобен характер, а представените проекти са насочени към преодоляването им. С 

реализацията на предложените планове се очаква  да се подобри жизнената среда в 

града, да се решат основни социални проблеми и да се подобрят екологичните 

параметри в градската среда. Във връзка с това пректите предлагат подопряване и 

увеличаване на озелените площи, благоустрояване на публичните пространства, 

създаване на условия за намаляване на транспортното движение и увеличаване дела на 

велосипедния транспорт, който да доведат до подобряване на условията за живот и 

опазване на човешкото здраве.  

Здравно-хигиенните условия на средата са резултат от множество фактори, 

между които: качествата на атмосферния въздух, качеството на питейните води, 

наличието на вредни физични фактори влияещи върху човешкото здраве и наличието 

на рискове от различен характер. С предвижданията на ИПГРВ се цели подобряване на 

тези условия и създаване на среда за преодоляване на рисковете от екологичен, 

здравен, хигиеннен , социален и икономически характер. Природните фактори и 

микроклиматът, като цяло за гр.Видин се характеризират със следните по-важни 

особености:  

3.1. Местоположение на ИПГРВ - Описание на ИПГРВ – обхват, граници, територия 

(площи), население и др..собственост на територията – държавна, общинска, 

частна)  

3.2. Въздействие върху хората и тяхното здраве - съществуващо състояте и прогноза 

        В обхвата на проучваната територия няма източници на шум. Наредбата за 

хигиенно-защитни зони на селищната среда не поставя изисквания за отстояния 

спрямо предвидените за изграждане обекти.  

В ЕО на анализ и оценка трябва да бъдат поставени следните аспекти на този 

компонент: 

• определяне на територии, зони и/или обекти със специален хигиенно – охранителен 

статут; 

• идентифициране на рискови фактори за увреждане на човешкото здраве; 

• възможности за комплексно, комбинирано и кумулативно въздействие; 

• мерки за здравна защита и управление на риска.  

3.3.Въздействие върхе флората и фауната -  съществуващо състояте и прогноза 
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Територията предмет на проекта е силно урбанизирана, с постоянно човешкото 

присъствие, където няма установени защитени растителни и животински видове, както 

и защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Реализирането 

на ИПГРВ няма да се отрази на местообитанията на животинските видове, тъй като е 

разположен в урбанизирана територия. Предвидените дейности не са в състояние да 

засегнат, а още по-малко да унищожат местообитанията на редки и застрашени от 

изчезване животински видове.  

В обхвата на проекта и в близост до него няма чувствителни, уязвими и 

санитарно-охранителни зони.  

С реализацията на плана не се очаква да се засегнат както пряко, така и косвено 

територии и представители на флората и фауната под защита по смисъла на Закона за 

защитените територии и защитени зони съгласно Закона за биологичното разнообразие. 

Проектът ИПГРВ на гр.Видин и определените зони за въздействие, не засяга 

ценна и уязвима територия, възникнала вследствие на особени естествени 

характеристики, както и няма да доведе до въздействие върху райони или ландшафти, 

които имат признат национален, или международен статут за защита.  

В границите на ИПГВР на гр.Видин и в близост до него няма чувствителни, 

уязвими, защитени и санитарно-охранителни зони и обекти на културно историческото 

наследство. В гр.Видин и съседните му земи няма редки и застрашени видове 

растителност и обекти на Националната екологична мрежа.  

Реализацията на плана не се очаква да се засегне както пряко, така и косвено 

елементи от Националната екологична мрежа. Обхватът на ИПГВР, както и характерът 

на неговите предвиждания не предполагат преки или коствени негативни въздействия и 

несъвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони. 

Реализирането на предвижданията на ИПГВР дава възможност съществуващите 

условия на средата да бъдат подобрени вследствие на допълнително благоустрояване и 

поддържане.  

Предвид местоположението на територията предмет на разработката и при така 

заложените параметри на застрояване, не се очаква реализирането на ИПГРВ да 

предизвика или да засегне пряко природни местообитания и местообитания на видове 

от флората и фауната, представляващи предмет на опазване в защитените зони или да 

доведе до промени в биологичното разнообразие на района. 

Обхватът на ИПГВР, както и характерът на неговите предвиждания не 

предполагат негативни преки или коствени въздействия и несъвместимост с предмета и 

целите на опазване на защитените зони и природната среда в района. 

Местоположението и характерът на предвидената за реализиране дейност - 

жилищни и обществено-обслужващи обекти, обекти за чисто производство и паркови 

площи не предполага наличие на трансгранично въздействие. 

В ЕО трябва да бъдат разгледани следните аспекти на компонента “растителност 

и животински свят”: 

• съществуващи растителни съобщества, в т.ч. значими съобщества или видове; 

• наличие и численост на застрашени и/или защитени растителни видове и 

възможността от нарушаване на местообитанията им и хранителната им база;  

• тенденции в съществуващата околна среда, развитие, вероятни последици; 

• промени във видовото разнообразие; 
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• възможност за взаимодействие с други въздействия; 

• мерки за защита на местообитанията.  

 

3.4. Въздействието върху хидрологията и качеството на водите– съществуващо 

състояте и прогноза.  

Основен природен фактор в територията се явява близостта на р.Динав и 

неините притоци в обхвата и в близост на гр.Видин. Тя спомага за овлажняване на 

въздуха, улаянето на прахови частици и разсейване на шумовите вълни. С ИПГРВ се 

дава възможност територията да се благоустрои и би следвало с реализирането на 

плана да не се нарушат качествата им на природен ресурс. В ИПГРВ и по-специално в 

определените зони за въздействие, се отделя специално внимание на подобряване на 

качествата на подаваната питейна вода, чрез реконструкция на водопроводната мрежа и 

отвеждането на повърхностните води.  

Установените подземни води и свързаните с ИПГВРП проекти няма да окажат 

вредно въздействие върху общото състояние на подземните води в района. 

 

3.5. Въздействия върху почвите и геоложката основа – съществуващо състояние и 

прогноза.  

На територията на гр.Видин преобладават антропогенните почви. В зависимост 

от типа на антропогенното въздействие, те се характеризират с влошени в различна 

степен аерация, хранителен режим, със занижени качества и се различават от 

естествените почви, като продуктивна среда за растенията.  

Територията на гр.Видин, попадаща в обхвата на ИПГРВ, в геоложко отношение 

е изградена от алувиално чакълесто-песъчливи и песъчливо-глинести отложения на 

кватернера, които лежат на плиоцински глини. В обхвата ИПГРВ и на одобрените зони 

за въздействие – основни и второстепенни няма данни за наличие на подземни 

богатства. 

На преценка в доклада за ЕО трябва да се постави: 

• състояние на почвената покривка, в това число, преовлажняване и замърсени земи; 

• продуктивен капацитет на почвите; 

• физическа стабилност и наличност като краен ресурс; 

• роля на почвите като естествена среда за съществуване на растителността, органичен 

филтър, регулатор на хидроложки цикъл; 

• мерки за ограничаване на неблагоприятните въздействия  

• характерът и състоянието на земните недра, геоложката среда и подземните води; 

• вероятност от въздействие върху сеизмичността на района; 

• мерки за защита и ограничаване на вероятни негативни последици. 

 

3.6. Въздействия върху качествата на въздуха – съществуващо състояте и прогноза 

Условията на средата в обхвата на ИПГРВ са много благоприятни за развитие на 

функции обитаване, обществено обслужване, търговия, рекреация и зелени площи. не 

се извършват производствени дейности, които биха замърсили въздуха. Районът е без 

промишлено замърсяване. Източниците са с локално влияние и без съществено 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух. Като замърсители на 

атмосферния въздух се явяват основно моторните превозни средства. Има и прахово 
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замърсяване в приземният въздушен слой, където вентилацията е по-слаба, но то е в 

допустимите граници.  

Очаква се временно повишаване нивата на праховите частици в атмосферния 

въздух при строителството на бъдещите сгради и инфраструктурни обекти, но в 

рамките на допустимите стойности. На 2 км от града е разположен фериботния 

комплекс и изграденият вече „Дунав мост 2 - Видин-Калафат”. 

Дунавската равнина е открита на север и североизток, което благоприятства 

нахлуване на студени континентални въздушни маси. Климатът в района е с ясно 

изразен умерено-континентален характер - студена зима без температурни инверсии, 

прохладно лято и продължителна мека есен. Водното пространство на р.Дунав играе 

значителна роля при формирането на микроклимата в района на гр.Видин. 

Преобладаващи ветрове за ройона са западните и северозападните ветрове.  

Средната надморска височина в гр.Видин е в границите 30-37 м. Теренът е 

равнинен, с лек наклон (0,5 до 3-4 %) с посока север и североизток. Климатът в района 

е с ясно изразен умерено-континентален характер - студена зима без температурни 

инверсии и продължителна мека есен. Средногодишната температура е около 11,2 

градуса. Най-студен е м.януари (-1,7О С), а най-топъл м.юли (23,1 О С).  

Валежите имат неравномерно годишно разпределение, с минимум през лятото и 

максимум през зимата. Средногодишната валежна сума възлиза на около 550-600 

мм/кв.м. За разглежданата територия е характерен сравнително висок относителен дял 

на тихо време. В 60% от дните на месеците юни, юли и август е характерно 

безветрието.  

В района няма антропогенни източници, които да предизвикват замърсяване на 

въздуха. Влияние от реализиране на плана върху качествата на атмосферния въздух в 

разглежданата територия не се очакват, с изключение на временно повишаване нивата 

на праховите частици в атмосферния въздух при строителството на бъдещите сгради и 

инфраструктурни обекти, но в рамките на допустимите стойности. По време на новото 

строителство на сградите и другите обекти, праховите емисии ще бъдат с локален 

характер, в незначителни количества и не се очаква промяна в качеството на 

атмосферния въздух в района.  

 

3.7. Въздействие върху ландшафта.   

Територията в обхвата на ИПГРВ е включена в строителните граници на град 

Видин, което я предопределя за урбанизиране. Има изградена инфраструктурата, 

комуникационна мрежа и голяма част е застроена със жилищни сгради и 

общественообслужващи обекти.  

С предвижданията на ИПГРВ в зоните за въздействие се дава възможност да се 

продължи урбанизирането на територията при новите условия за застрояване, както и 

възможности за доизграждане на инженерната и транспортната инфраструктура и 

публичните пространства и обекти за отдих. Условията поставени с проекта,  

осигуряват запазване на природните характеристики на територията и подобряване на 

екологичните условия в прилежащите й територии. 

В ЕО на анализ и оценка следва да бъдат поставени следните аспекти на 

компонента “Ландшафт”: 

• възможни промени в структурата на ландшафта; 
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• видове и характеристики на вероятни замърсители; 

• потенциал за самоочистване и самовъзстановяване; 

• прогноза и оценка за очаквани нарушения; 

• визуални въздействия; 

• мерки за намаляване на неблагоприятните последици.  

 

3.8. Въздействие върхе историческите и културните паметници 

В границите на ИПГРВ, не е документирано наличие на археологически, 

исторически и/или архитектурни паметници, но в близост до територията, се намират 

редица обекти на културноисторическото наследство, като: Крепстта „Баба Вида” (едно 

от най-запазените средновековни отбранителни съоръжения в България), останки от 

крепостните стени на антична Бонония, крепостната стена „Калето” , Джамията и 

Библиотеката на Осман Пазвантоглу ,Църквата”Св.Пантелеймон”, Църквата 

„Св.В.М.Димитър, Синагогата  и др. значими обекти с национално значение. 

Ако при огледите на място или по време на строителството на обекти се 

установи, че в границите на територията обест на ИПГРВ има наличности на 

паметници на културата, в ЕО ще бъде извършена съответна оценка и ще бъдат 

предложени конкретни мерки за опазването им.  

 

3.9. Въздействие от шума и вибрациите - съществуващо състояте и прогноза 

В обхвата на проучваната територия няма източници на шум над допустимите. 

По проектите не се предвиждат дейности, които водят до наднормени шум и вибрации, 

светлинни, топлинни или електромагнитни лъчения. Не се очакват вредни въздействия 

върху компонентите на околната среда. Развитието на транспортно-комуникационната 

мрежа в гр.Видин, подмяната на настилките, озеленяването на обществените 

пространства и изграждането на пешеходни зони и алейна мрежа имат за цел да 

редуцират шумовите натоварвания.  

 

В ЕО е необходимо да се анализират и оценят: 

• съществуващите акустични условия; 

• вероятни промени в цялостния режим на шум, както и евентуални последствия, 

свързани с преки, вторични и кумулативни въздействия; 

• начини и форми за минимизиране на шума; 

• други вредни физични явления. 

 

3.10. Въздействие на отпадъците и опасните вещества - съществуващо състояте и 

прогноза 

Отпадъци  

При огледа на терена не е установено наличие на нерегламентирани места за 

отпадъци. В обхвата на територия обект на ИПГРВ не е установено наличие на опасни 

вещества. 

Очакваните отпадъци при новото строителството и експлоатацията на обектите 

съгласно изискванията на Наредба №3/2005 г. за класификация на отпадъците са: 

Отпадъци по време на строителството: 

 Код 17 05 04 – Земни маси от изкопни дейности – събиране и извозване на 
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площадка за земни маси определена от община Видин; 

 Код 20 03 01 – смесени битови отпадъци, неопасни. Събиране в контейнери и 

кофи последващо извозване на депо за битови отпадъци от лицензиран оператор 

 Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали, неопасни. Тези 

отпадъци, които е възможно да се получат по време на изграждане на обектите, 

не са опасни и ще се събират, временно сахраняват и извозват на определени от 

общинските власти места. 

Отпадъци при експлоатацията на подобектите: 

 Код 20 03 01 - смесени битови отпадъци, неопасни. Отпадъците ще се събират 

разделно в предназначените за това контейнери и ще се извозват по договор с 

фирма по чистотата на  община Видин.  

 Код 15 01 01 – хартиени и картонени опаковки, неопасни.  

 Код 15 01 02 – пластмасови опаковки,неопасни;  

Хартиените, картонените и пластмасовите опаковки са с неопасни свойства. Ще 

се събират разделно и ще се предават на вторични суровини. свойства, които ще се 

събират и извозват от лицензирани фирми съгласно сключен договор.            

Не се предвижда допълнителна преработка (обезвреждане и/или 

оползотворяване) на посочените отпадъци.  

Изграждането на регионалното депо за твърди битови отпадъци, което ще 

обслужва 11 общини от област Видин ще реши трайно въпроса зе опазване на околната 

среда 

 

3.11. Мерки, включени в ИПГРВ за предотвратяване, намаляване или компенсиране на 

значителните въздействия. 

Проектът предвижда следните мерки за предотвратяване, намаляване или 

компенсиране на въздействия върху околната среда ...................: 

 

3.12. Списък на необходимите приложения 

 

4.  Значимост на въздействията върху околната среда          

Интегрераният план за градско възстановяване и развитие на гр.Видин, 

идентифицира и анализира положителните и слаби страни в развитието на града и 

предлага визия за развитието му до 2020 г. в посока на трайно подобрение на 

икономическото, физическото, социално и екологично състояние на градските зони и 

на града като цяло.  С предложения план се определят реалистични цели за приетите 

зони за въздействие, както и система от взаимосвързани дейности за изпълнението им. 

Възможните въздействия от реализацията на проекта са положителни и 

отрицателни. 

Положителните въздействия от реализирането на ИПГРВ се отнасят до 

предлаганата  визия за развитието на гр.Видин до 2020 г. в посока на трайно 

подобрение на икономическото, физическото, социално и екологично състояние на 

градските зони и на града като цяло.  Разкриване на работни места при строителството 

на обектите. 

 

Отрицателни въздействия: 
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• преки, краткотрайни /в рамките на строителния период/ и временни по време на 

строителството са въздействията върху компонентите атмосферен въздух, води, 

отпадъци, шум, здравен фактор на работната среда.  

• преки, дълготрайни и постоянни, обективно необходими през експлоатационния 

период са въздействията на компонентите води, геоложка среда, почви,  ландшафт. 

 

Въздействието по време на експлоатацията се изразява в промяна функцията на 

терена, формиране на техногенен ландшафт. Няма трайни и недопустими въздействия 

върху околната среда. 

 

Обобщената оценка за характера на въздействие по компоненти на околната 

среда показва следното: 

 

Компоненти  Строителство Експлоатация  

Атмосферен въздух Незначително Няма 

Повърхностни води Приемливо Приемливо 

Подпочвени води Незначително Незначително 

Шум Приемливо Незначително 

Отпадъци Приемливо Незначително 

Опасни вещества Няма Незначително 

Земи и почви Приемливо Постоянно 

Земни недра Незначително Няма 

Ландшафт Пряко Постоянно 

Културно наследство Не се очаква Не се очаква 

   

6. Проведени консултации 

Изпълнителят на настоящето задание проведе серия от съгласувания с общински 

ръководства, специализирани институции и звена и др. Копия от получените мнения и 

становища са приложени към настоящото задание.  

В следващата таблица, за удобство при ползването, показваме в синтезиран вид 

изразените мнения, становища и препоръки, получени в резултат от проведените 

консултации, както и мотивите за приетите и непирети бележки и препоръки: 

 

Организация, Ведомство Становище 
Мотиви за приети и 

неприети бележки 

   

   

   

   

   

 

7. Структура на ЕО, описание на очакваното съдържание 

 

Предложение за обхват и съдържание на ЕО: 
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Въведение – съдържа информация относно Възложителя и Изпълнителя на ЕО, 

законовите и нормативни актове, които ЕО съобразява и респектира и други, по 

преценка на ръководителя на екипа експерти, разработващи ЕО. 

 

1. Обща информация – описват се наименованието на обекта, предмет на ЕО, 

лицата за контакти, целта, предназначението, мотивацията и необходимостта от 

реализация на инвестиционното предложение, програма за прилагане. 

 

2. Анотация на ИПГРВ – този раздел от ЕО съдържа следните аспекти: 

- Описание на физическите характеристики на проекта т.ч. 

 местоположение с точни координати, гранични територии, характер на 

прилежащите територии на проекта; 

 инфраструктурни връзки и земеползване; 

 връзки с други дейности; 

 транспортни схеми и връзки; 

 баланс на територията; 

 

-  Описание на технологичните характеристики на проекта, което трябва да 

включва:    

 население; 

 използвани суровини, материали, енергийни източници и природни ресурси; 

 възможни рискове, свързани с реализирането на проекта; 

 социален ефект, работни места; осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд. 

 

-  Алтернативи за осъществяване на проекта – в този раздел се анализира и 

оценява нулевата алтернатива като цяло и алтернативите за териториална организация 

и изграждане на инженерната и транспортна инфраструктури. 

   

-  Описание и анализ компонентите и факторите на околната среда, които могат 

да бъдат засегнати при реализацията на проекта, предмет на ЕО. Очаквани въздействия  

Описанието и анализът в този раздел се извършва по отделно за всеки компонент 

и фактор на околната среда по отделно, с последователност, както следва:          

~  Атмосферен въздух: 

 кратка характеристика на  климатичните и метеорологични фактори; 

 оценка на качеството на атмосферния въздух-съществуващо състояние; 

 емисии от реализацията на инвестиционното предложение – по време на 

изграждането и при експлоатацията на обекта; 

 характер и значимост на въздействията; прогноза и оценка на очакваните 

изменения в качествата на атмосферния въздух след реализирането на 

инвестиционното намерение. 

 

~ Повърхностни води – анализът и оценката на този компонент обхваща 

следните аспекти: 
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 характеристика на хидроложките условия и фактори, влияещи върху 

количеството и качествата на повърхностните води; 

 количествена и качествена характеристика на водните ресурси на територията на 

обекта и категория на водоприемниците; 

 водопотребление,  водоизточници, алтернативи за водоснабдяване; 

 количество и качества на отпадъчните води и методи за пречистване; 

 водоприемник, количество и състав на заустваните отпадъчни води, емисионни 

норми; 

 влияние върху други компоненти на околната среда; 

 прогноза и оценка на очакваните изменение в режима и качествата на водите. 

 

~  Земи и почви – анализът на този компонент обхваща следните аспекти: 

 характеристика на състоянието на почвите; съществуващо земеползване; 

 нарушаване или промяна на категорията на земята в зависимост от степента на 

замърсяване или увреждане на почвата. Промяна на почвеното плодородие; 

 прогноза и оценка за нарушаване или промяна на категорията на земята и 

почвеното плодородие от експлоатацията на обекта. 

 

~  Земни недра – предмет на анализ в този раздел са: 

 геоложка основа – състояние, характеристики; 

 физикогеоложки условия и особености, сеизмичност; 

 подземни богатства; 

 подземни води; състояние, характеристики, ограничителни условия, 

експлоатационни ресурси; 

 прогноза и оценка на очакваните изменения от реализирането на обекта. 

 

~ Ландшафт – предвид обстоятелството, че при промяна на функционалното 

предназначение на територията е неизбежно изменение в характеристиките на 

ландшафта, в настоящият раздел на оценка подлежат следните аспекти: 

 съществуващо състояние и структура на ландшафта; 

 описание на ландшафта – характерни черти, функциониране; 

 възможности за осъществяване на инвестиционното предложение; 

 анализ и оценка на миграцията на замърсителите; 

 потенциал за самоочистване и самовъзстановяване; 

 оценка за очаквани нарушения на ландшафта, ограничителни условия и 

изисквания. 

 

~ Биологично разнообразие–флора, фауна, защитени природни обекти– в този 

раздел от ЕО се анализират и оценяват растителният и животински свят и наличието на 

защитени обекти в следната последователност: 

 характеристика на състоянието и прогноза и оценка на въздействието на обекта 

върху растителността; 

 характеристика на състоянието и прогноза и оценка на въздействието на обекта 

върху животинския свят; 
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 защитени природни територии и природни обекти. 

  

~ Културно наследство – в този раздел се анализират наличието на 

археологически, исторически и архитектурни паметници и евентуалното влияние, което 

реализацията на инвестиционното предложение може да окаже върху тях.  

 

~  Фактори, които замърсяват или увреждат околната среда: 

        -  Отпадъци – обект на анализ и оценка в този раздел от ЕО са:  

 вид, количество и състав на генерираните отпадъци – битови  и строителни 

отпадъци, земни маси, производствени и опасни отпадъци; 

 начини на събиране, транспортиране и третиране, вкл. възможности за  

обезвреждане на място; 

 оползотворяване и окончателно обезвреждане на отпадъците. 

 

        -  Опасни вещества 

 вид, количество и състав на опасните вещества, които ще се употребяват при 

експлоатацията на обекта; 

 начин на съхранение на опасните вещества на обекта; 

 прогноза за въздействие и оценка на риска от аварии при съхранение на 

опасните вещества. 

       -  Вредни физични фактори  

 съществуващи и предвидени с проекта източници на вредни физични фактори 

на територията на обекта; 

 прогноза и оценка на предполагаемото въздействие. 

3. Значимост на въздействията. Определяне на неизбежните и трайни 

въздействия върху околната среда в резултат от реализацията на инвестиционното 

предложение 

В този раздел се анализира и оценява значимостта на въздействията, които 

реализацията на инвестиционното предложение може да предизвика, като на особено 

внимание се поставят тези въздействия, които имат неизбежен или траен характер. 

Анализът и оценката на въздействията се извършва поотделно за периода на 

строителството и за етапа на експлоатация на обекта. 

 4. Здравно-хигиенни аспекти на околната среда – в този раздел се анализират и 

оценяват: 

 потенциално засегнатото население и на обектите със специфичен хигиенно-

охранителен статут; 

 идентифициране на рисковите фактори за здравето на работниците; 

 вредни физични и токсикохимични фактори на работната среда; 

 преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и 

отдалечено въздействие на установените фактори; 

 оценка на здравния риск, мерки за здравна защита и управление на риска.  

 

5. Предложения за мерки и мероприятия за намаляване, предотвратяване или 

препятстване на отрицателните последици и план за прилагането им 
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За да се постигне необходимият коефициент на оперативност и контрол, мерките 

трябва да бъдат представени за всеки компонент по отделно, обвързани с план за 

прилагане, съответстващ на основните процеси от реализацията на инвестиционното 

предложение – планиране и проектиране, строителство, експлоатация, експлоатационен 

контрол. 

 

Мерките трябва да се разположат в табличен вид по образец, както следва: 

№ Мерки Период/фаза на изпълнение Резултат 

    

    

     

6. Предложение за собствен мониторинг 

 

7. Методики, използвани при разработването на ЕО и описание на трудностите, 

които са били срещнати при събирането на информацията или при разработването на 

ЕО. 

8. Заключение на експертите 

 

9. Приложения 

 местоположението и характеристики на територията, приемник на 

инвестиционното предложение; 

 карти и схеми в подходящ мащаб; 

 териториално-устройствените характеристики на проекта; 

 снимков и илюстративен материал; 

 таблици и графики; 

 списък на източниците на информация, използвани в ЕО; 

 справка за извършените консултации и мотиви за приетите и неприети бележки 

и препоръки; 

 Задание за определяне обхвата и съдържанието на ЕО като самостоятелно 

приложение към ЕО. 

 

9. Етапи, срокове, фази на разработване на ЕО 

Възложителят предвижда изготвяне на проекта на ЕО да се изготви съгласто 

подписаният договор за всяка обособена позиция, проект или ПУП.  

Изискване на инвеститора е “при изработване и комплектоване на 

документациите по отделните етапи да се спазва нормативната уредба на РБългария, 

както и постановеното във всички нормативни актове, влизащи в сила по време на 

разработването и процедирането на проектната документация”.  
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XVI. Програма за реализация на ИПГВР- Видин 

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР  
 

1. Анотация  

Одобрената зона с преобладаващ социален характер в рамките на ИПГВР на гр. Видин е 

определена на база изготвения ЦПА и в съответствие с  указанията на МН на МРРБ, но преди 

всичко на база обективните обществените социални потребности. 

Съгласно указанията в Методическите насоки (МН) на МРРБ, за изработване и 

прилагане на ИПГВР - Зоната с преобладаващ социален характер е градска 

територия с преобладаващи жилищни функции, с концентрация на социално-

икономически проблеми и лошо състояние на техническата инфраструктура, сградния 

фонд и жилищната среда.  

Индивидуалните жилищни сгради са поддържани. Най-лошо е физическото 

състояние на първопостроените панелни блокове. Многофамилните жилищни сгради 

доминират в трите квартала попадащи в социалната зона. Средата на тези жилищни 

комплекси е зле поддържана през последните десетилетия и се нуждае от 

благоустрояване. Междублоковите пространства са подходящи за развитие на зелена 

система и места за отдих с детски площадки. 

В града са определени три начина на  застрояване в жилищните квартали : 

• малка височина, плътност и интензивност  

• средна височина, плътност и интензивност 

• комплексно застрояване – висока етажност 

     В  градската структура в зависимост от характера на собствеността могат да 

се разграничат два типа жилищни квартали: 

• квартали с преобладаващо парцелно застрояване /частна собственост/ 

• квартали с комплексно застрояване /общинска собственост на земята и частни 

жилища. 

Основен проблем в централната градска част е наличието на голям брой стари и 

неподдържани сгради, които в някои случаи са опасни за населението и се нуждаят от 

спешна реконструкция. Подобни дейности обаче, са затруднени от предимно частната 

собственост, липсата на финансови средства или динамичната смяна на собствениците. 

В зоните с комплексно застрояване живее голяма част от населението на гр. 

Видин.  Сградният фонд от средноетажни и високо етажни  панелни сгради, както и 

сгради построени по системата ЕПК от втората половина на миналия век е в лошо 

функционално състояние: зле поддържани общи идеали части, нисък клас на енергийна 

ефективност, неподдържани зелени площи и вътрешноквартални пространства. 

Наблюдават се форми на вандализъм по детските площадки и съоръженията за игра. 

Техническата инфраструктура е недостатъчна, силно амортизирана и на много места се 

нуждае от обновяване. Голям проблем е и липсата на достъпна среда за хората в 

неравностойно положение.  

Преструктурирането на жилищните комплекси се разбира като съществена 
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градоустройствена операция, целяща да направи тези комплекси адекватни на 

съвременните пазарни условия. Това означава нова пространствена регулация, 

създаваща система от публични, публично - частни и частни пространства, 

организиране на инфраструктурата в съответствие с новото регулационно деление; 

довършване на недоизградената инфраструктура, в това число и социалната. Тези 

дейности в краен резултат трябва да обхванат жилищните комплекси в пространствена 

мрежа и система от взаимоотношения, аналогични на тези в традиционната градска 

среда, т.е да бъдат преодолени техните недостатъци като монофункционална територия  

и превърнати в полифункционална градска среда. 

Видът собственост и начина на застрояване са определящи при преценка на 

възможностите за въздействие върху дадена жилищна територия. Oсновен приоритет 

трябва да бъде санирането на съществуващите сгради и повишаване класа на енергийна 

ефективност. От съществено значение за постигане на резултати в тази насока е и 

предвиждане на газификация на районите. Този енергоносител, съчетан с инсталации с 

голямо КПД, гарантира екологично и икономично топлозахранване . 

Санирането на кварталите  трябва да включва не само сградите , но и  вътрешно 

кварталните пространства, спортни терени и зеленина, обществено обслужване и 

уплътняване на зоната, където е възможно. 

С оглед демографската структура на гр. Видин е необходимо да се обърне 

особено внимание на кризисните квартали в съответствие с Националната стратегия за 

интегриране на ромите в България 2012-2020г. С оглед десегрегацията  на ромското 

население и интегрирането им като равноправни граждани на българското общество е 

необходимо да се работи върху постепенното премахване на ромските гета и тяхното 

преобразяване в квартали съгласно разпоредбите на ЗУТ.  

 

Зоната с преобладаващ социален характер в град Видин има следните основни 

характеристики:  

 

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР:  

Зона включваща ж.к.“Гео Милев“, ж.к.„Кр. Бъчваров“ и ж.к. „Панония“ 

Граници: ул.“Широка“ (от ул.“Христо Ботев“ до бул. “Панония“); 

бул.“Панония“ (от ул.“Широка“ до ул.“Гео Милев“); ул.“Гео Милев“(от 

бул.“Панония“ до ул.“Редута“); ул.“Редута“(от ул.“Гео Милев“ до ул.“Цар Симеон 

Велики“); ул.“Цар Симеон Велики“ (от ул.“Редута“ до ул.““Христо Ботев“); 

ул.“Христо Ботев“ до ул.“Широка“ 

            Количествени показатели: 

• ПЛОЩ- 70.43ха 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩАТА ПЛОЩ НА гр. Видин  -  9.78% 

• БРОЙ ЖИТЕЛИ -  16673 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ – 31.72% 

• ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 42% 

• ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ – 58% 

 

Така избраната зона с преобладаващ социален характер отговаря на следните критерии 

съгласно методическите указания на МРРБ: 
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I група критерии: Състояние на техническата инфраструктура и околната среда  

1. Липсващи или лошо състояние на същестуващи системи на техническата 

инфраструктура, улични, тротоарни и алейни настилки; 

2. Липсващи или лошо развити елементи на МОПТ  

3. Неизградени, неблагоустроени, необзаведени елементи на градската среда 

II група критерии: Социално-икономически  

1. Ниско ниво на икономически дейности 

2. Част от населението са от ромската етническа група  

3. Ниска енергийна ефективност на сградния фонд 

III група критерии: Физически и икономически параметри на жилищния фонд  

1. Жилищни сгради построени преди повече от 20 години 

2. Незадоволително състояние на сградния фонд 

3. Ниски цени на недвижимата собственост  

 

Така определената зона с преобладаващ социален характер обхваща жилищните 

квартали, находящи се в западната половина на града. В нея всички критерии от 

методическите указания на МРРБ са изпълнени в много по-висока степен. 

Концентрирани са по-острите и неотложни социални проблеми на града, а жилищните 

квартали, които са обхванати, са в най-тежко състояние. 

В рамките на тази част от града бяха идентифицирани редица проблеми, които 

са резултат от дългогодишни процеси в градското развитие на града. За тяхното 

преодоляване стратегическата част на плана предвижда да се случи чрез реализирането 

следните специфични цели от общата стратегическа част на ИПГВР: 

Специфична цел 1.1.1.: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. 

 Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради.  

Специфична цел 1.2.1.: Повишаване на качеството на живот, социалното 

включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата 

среда на град Видин.  

Специфична цел 1.2.3.: Подобряване на градската околна среда, чрез 

инвестиции в спортна инфраструктура.  

Специфична цел 1.4.1: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от 

училище, чрез инвестиции в образователната инфраструктура на град Видин 

Специфична цел 1.5.1: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социалната 

инфраструктура на град Видин.  
 В обхвата на тази зона попадат 22 многофамилни жилищни сгради изградени по 

системата ЕПЖС, всички от които изградени преди 1990 г., заедно с прилежащите им 

територии съгласно схема на зона с преобладаващ социален характер на ИПГВР, илюстрираща 

обхвата на зоната.  

1.2. Специфичната цел за тази зона е постигане на по-добри показатели относно интегрираната 

жилищна среда с повишаване качеството на функциите на сградите, тяхната привлекателност, 

функционалност и комфорт. Очаква се да се подобрят условията за живот около блоковите 

пространства, тяхната функционалност, социалност, подобряване на достъпа на хора с 

увреждания, озеленяване, обезопасяване и комфорт на обитание. Ще се постигне преход към 
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устойчиво развитие посредством повишаване на енергийната ефективност на жилищните 

сгради, което ще доведе до икономия на енергия и средства, както и до намаляване на емисиите 

на парникови газове.  

1.3. За постигането на специфичните цели са предложени и представени проекти, разделени в 5 

групи. Всяка група третира съответно проблемите с обновяването на жилищните сгради, чрез 

саниране, обновяване на междублоковите пространства, чрез рехабилитация на тротоари, алеи 

и зелени площи, подобряване на средата за децата и младежите, чрез изграждане детски и 

спортни площадки и подобряване на условията за живота на семействата, чрез саниране и 

рехабилитация на училища и детски градини.  

1.1.1. Предмет на програмата за реализация са следните групи проекти в Зоната с 

преобладаващ социален характер:  

1.1.1.1. Група проекти ЗВІ-1.                                                                                                                                                                                                       

"Социална инфраструктура"                                                 

        За всеки един обект:                                                                               

- изготвяне на технически паспорти                                                                                                                                                                        

- енергийно обследване на сградите                                                                                                                                                      

- изготвяне на проектна и тръжна документация 

Проекти: 

Проект ЗВІ-1.1. "кв. Крум Бъчваров - саниране на 106 бр. жил. входа" 

 Проект ЗВІ-1.2. "кв. Гео Милев - саниране на 102 бр. жил. входа" 

Проект ЗВІ-1.3. "кв. Панония - саниране на 51 бр. жил. входа" 

Проект ЗВІ-1.4. "Ремонт и преустройство на 25 бр. общински жилища в жилища 

за групи от населението в неравностойно положение" 

 
1.1.1.2. Група проекти ЗВІ-2.                                                                                                                                                                                  

"Рехалибитация на тротоари, алеи и зелени площи"      

Проекти: 

Проект ЗВІ-2.1. "кв. Крум Бъчваров" 

Проект ЗВІ-2.2. "кв. Гео Милев" 

Проект ЗВІ-2.3. "кв. Панония" 

 

1.1.1.3. Група проекти ЗВІ-3.                                                               

"Зелена система и спортна инфраструктура"      

Проекти:  

Проект ЗВІ-3.1. "кв. Крум Бъчваров - изграждане на 3 бр. детски и спортни 

площадки" 

Проект ЗВІ-3.2. "кв. Гео Милев - изграждане на 2 бр. детски и спортни площадки" 

Проект ЗВІ-3.3. "кв. Панония - изграждане на 1 бр. детски и спортни площадки" 

 

 

1.1.1.4.      Група проекти ЗВІ-4.                                                               

"Образователна инфраструктура"                                                                                                                                 

За всеки един обект:                                                                               



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

128 

 

- изготвяне на технически паспорти                                                                                                                                                                            

- енергийно обследване на сградите                                                                                                                                                      

- изготвяне на проектна и тръжна документация        

      Проекти: 

Проект ЗВІ-4.1. "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо 

дворно пространство в СОУ Любен Каравелов" 

Проект ЗВІ-4.2. "Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо 

дворно пространство в 17та ЦДГ Синчец" 

                                                                                                                                                        

1.4. Очакваните резултати от реализацията на тази група проекти по интегрирания план 

са, както следва:  

 Рехабилитирани минимум 259 броя жилищни входа на многофамилни сгради; 

 Минимум 10% икономия на енергия спрямо предпроектните нива на консумация и 

повишаване на нивото на енергийна ефективност на около 1900 броя жилища; 

 Подобрен достъп на хора с увреждания и социализиране на средата за обитание, 

повишаване на нейния комфорт, безопасност и привлекателност; 

 Рехабилитирани минимум 3500 м² площи тротоари, алеи и зелени площи; 

 Рехабилитирани  минимум 6 детски междублокови детски и спортни площадки; 

 Обновенаобразователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в СОУ 

Любен Каравелов  

 Обновена образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в 17-та 

ЦДГ Синчец 

 
2. Индикативен списък на програмата – Виж матрица на индикативен списък на проектите и 

дейностите, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Видин за ЗВ-I. 

 

3. Оперативен план – Виж Оперативен план на ИПГВР на гр. Видин за ВЗ-I. 

 

4. Бюджет – Виж бюджет на ИПГВР на гр. Видин за ЗВ-I. 

 

5. План-график за реализацията проектите в зоната за въздействие – Виж план-график за 

реализация на проектите за ВЗ-I на ИПГВР на гр. Видин 

 

6. Управление и контрол  

Системата за управление и контрол е ориентирана към постигане на 

определените стратегическа цел, приоритети и специфични цели. Целта на създаването 

на структура и организация по ИПГВР е да бъде проследено спазването на сроковете за 

изготвяне на проектните предложения до Управляващия орган, проектиране, 

строителство и въвеждане в експлоатация. Важна съставна част е правилното 

изразходване на усилията на човешките ресурси на общинската администрация с цел 

постигане на балансираност, етапност и приемственост. Също така е необходимо 

спазването от страна на всичките експерти на принципите, подходите, методите и 
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техниките за извършване на планираните дейности в обхвата и съдържание, 

дефинирани по-горе в зоната за въздействие.  

Управлението на тази зона за въздействие ще се реализира от управленската 

структура (УС) създадена в рамките на общинска администрация Видин с водеща роля 

на дирекция „Архитектура и градоустройство”. Ръководител на управленския екип ще 

бъде Главния архитект на община Видин. Управленската структура ще ръководи 

цялостния интегриран план за градско развитие и възстановяване и ще се намира в гр. 

Видин 3700, пл. Бдинци 2.  

Управленската структура се предвижда да бъде създадена със заповед на кмета 

на община Видин.  

В срок от три месеца от конституирането си УС ще разработи комуникационна 

стратегия за връзки с обществеността и пакет мерки за осигуряване на публичност за 

реализацията на проектите. 

УС се състои от шест души освен Ръководителя, които са екип на ръководителя 

и имат право на глас. Те заемат съответно длъжности: отговорник и координатор на 

зона с преобладаващ социален характер, отговорник и координатор на зона с публични 

функции, отговорник и координатор на зона с потенциал за икономическо развитие. В 

рамките на този екип се определят счетоводител и технически секретар на ИПГВР на 

гр. Видин.  

Ръководителят се задължава да провежда ежемесечни съвещания/работни срещи, 

на които присъстват представители на всички бенефициенти и частни инвеститори с 

предварително изпратени покани и дневен ред. Тези съвещания се протоколират и на 

тях се вземат решения с обикновено мнозинство, а при равен брой гласове управителят 

има решаващ глас. Съставът на тези съвещания се оповестява една седмица преди 

провеждането им с писма до участниците. В съвещанията по право присъства 

представител на регионалната структура на управителния орган на Оперативната 

програма „Региони в растеж”. 

Заедно с УС в срок от 6 /шест/ месеца след одобрението на ИПГВР от МРРБ се 

създава независим орган за мониторинг и контрол – Обществен съвет по ИПГВР на гр. 

Видин. В обществения съвет участват представители на общината, представители на 

обществеността чрез обществени организации, НПО, бизнес организации и сдружения, 

изтъкнати граждани и експерти от гр. Видин. Обществения съвет провежда свое 

заседание по ИПГВР най-малко веднъж годишно, което се протоколира и предоставя на 

УС по ИПГВР.    

УС освен задълженията си по координиране на проектните работи и отчета, има 

задължение да организира разписването на проектните документации /апликационна 

форма и др./, осигурява необходимите разрешителни за инвестиционните проекти, 

както и да подготвя документално необходимите договори, съпътстващи строителните 

работи, приемателни протоколи и т.н. За тази цел УС се упълномощава от кмета, а УС 

от своя страна осигурява фирми по строителния контрол по реда на ЗОП. 

УС работи координирано с ръководителите на проекти, части от ИПГВР, обект 

на финансиране по финансовите инструменти на ЕС. Ръководителите на тези проекти 

по право участват в съвещанията на УС. 

Вътрешният контрол ще се осъществява в хода на изпълнение на проекта и ще се 

състои от изготвянето на редовни проверки и доклади за текущото изпълнение на 
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проекта, които да бъдат представяни на кмета на общината, който на свой ред да 

докладва пред Общинския съвет за напредъка.  

 

Схема на структура, управление и мониторинг на ИПГВР Видин 

 

 
Оперативно ръководство Ръководител на проект Мониторинг и контрол 

Дирекция „Архитектура и 

градоустройство” 

- Ресорни отдели 

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

Изготвя годишни доклади 

 

Сесия на общинския съвет на 

община Видин  

Общинска комисия по „ТСУ, 

транспорт и екология” 

Контрол от кмета на 

общината  

Вътрешен административен 

контрол 

- Контрол от ресорните 

административни 

дирекции и отдели 

Отговорник и координатор на 

зона  

Изготвяне на шестмесечни 

доклади 

Граждански контрол – НПО, 

граждански сдружения 

Обещствен съвет на 

заинтересованите страни – 

НПО, бизнес, браншови 

организации, граждански 

лидери и др. 

 

 

 

Това включва няколко типа дейности – систематичен мониторинг в 

управляващата структура на проекта в общинската администрация, анализ на прогреса 

и ефективността на проекта, както и редовна обмяна на информация. Мониторингът ще 

се осъществи на две нива, като за всяка отделна зона директорът на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство” назначава Отговорник и Координатор. 

На оперативно ниво – мониторингът на отговорниците и координаторите ще се 

осъществява регулярно и систематично от Ръководителя на ИПГВР /главен архитект – 

директор Евроинтеграция/ на базата на проверки за напредъка по изпълнението на план 

графика на ИПГВР. В допълнение всички проектни дейности ще се наблюдават и от 

административните структури на общината.  

На стратегическо ниво - мониторингът ще се осъществява от специално 

създадения УС, на чийто заседания ще могат да присъстват представители на 

ръководствата на идентифицираните заинтересовани страни по проекта – НПО, 

граждански сдружения, бизнес, неформални лидери на социални групи, браншови 

организации и др., както и на заседанията на обществения съвет.  

Неключови и външни експерти по проектите ще могат да предоставят редовно 

обратна връзка и отчети на административния екип на проекта. 

Взаимодействието между заинтересованите страни и административния екип от 

страна на общината ще се осъществява от Ръководителя на екипа, а по 
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административни въпроси от административния директор на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство”.  

Това взаимодействие се осъществява на две нива: 

 чрез регулярни планирани работни срещи на представители на общината 

с правомощия релевантни на проектното предложение, както и по 

предварително определени проблеми и въпроси. Срещите ще се 

протоколират и възприетите препоръки и насоки ще се отразяват в 

проектната документация към всеки проект за да бъдат взети под 

внимание при изготвянето на техническата документация.   

 Чрез изготвяне на Доклади касаещи всички възлови моменти от 

развитието на проекта, както следва: 

o Шестмесечни доклади за прогреса по изпълнението на план 

графика; 

o Годишни доклади за прогреса по изпълнението на план графика; 

 

Шестмесечни доклади  

Шестмесечните доклади ще съдържат информация относно: 

 изпълнение на задълженията на консултанта, съгласно ТС; 

 администрирането на проектите изготвянето на техническите задания - 

срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

 финансовото състояние на общината и нейните текущи възможности за 

съфинансиране за проекти за които е необходимо; 

 организацията и обезпечеността на екипа за управление от страна на 

община Видин; 

 проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на план графика, в 

т.ч. предложените и / или предприетите действия за решаване им; 

 друга информация при необходимост. 

 

Шестмесечните доклади ще съдържат приложения, подкрепящи изложената в 

него информацията. Докладите ще бъдат представяни на кмета на Община Видин до 

изтичане на двадесето (20) число на месеците юли и януари на текущата година, през 

целия период на изпълнение на плана до края на 2020г. като се отнасят за предходните 

шест месеца.  

 

Годишни доклади 

 

Годишните доклади ще съдържат минимум следната информация: 

 степента на изпълнение на задълженията на управленския екип от страна 

на общината;  

 степента на изпълнение на задълженията на външни консултанти 

привлечени по конкретен проект /изготвяне на проектно предложение, 

проектиране, мониторинг, управление и др./, в случай че такива са 

привлечени;  

 администрирането на документи, свързани с проекти на ИПГВР на гр. 

Видин - срещи, протоколи, кореспонденция и други; 
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 кратък анализ на финансовото състояние на общината и източниците на 

финансиране на проектите; 

 анализ на екипа на общината – кадрови и организационни промени; 

 анализ на степента на изпълнение на план графика на ИПГВР и 

проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на плана и 

предприетите действия за решаването им; 

 анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на проектите 

по ИПГВР, оценка на постигнатите резултати по утвърдените критерии в 

ИПГВР; 

 оценка на размера на съфинасирането, което община Видин е заложила в 

общинския бюджет съгласно бюджета на ИПГВР за предстоящата година.  

 друга информация при необходимост; 

 приложения. 

 

Всички доклади ще бъдат изготвяни на български език в три (3) еднообразни 

екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (CD). 

Годишните доклади за изпълнението и напредъка ще бъдат внасяни за обсъждане и 

приемане на редовна сесия на Общинския съвет на община Видин. Годишните доклади 

следва да бъдат публикувани на страницата на община Видин след тяхното приемане от 

Общинския съвет.  

УС на ИПГВР осъществява контрол по реализацията на тази група проекти по 

общите правила за монторинг и отчетност. Освен това УС осъществява наблюдение и 

отчет на следните индикатори за изпълнение на плана извън отчетите по бюджетите и 

по графика за изпълнение: 

 брой жилища с подобрена енергоефективност; 

 брой многофамилни сгради с подобрени общи части като 

инфраструктурни комуникации и хидроизолации; 

 брой публични сгради с подобрена енергоефективност; 

 брой публични сгради с подобрени общи части като инфраструктурни 

комуникации и хидроизолации; 

 брой обекти с подобрена достъпност за хора в неравностойно положение; 

 площ за обществени функции за хора в неравностойно положение; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на образователната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на културната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на социалната 

инфраструктура; 

 брой на лицата получили социални услуги в новосъздадените или 

обновени социални центрове и институции; 

 брой на обновените или новосъздадени паркове, алеи и др; 

 дължина на обновената или новосъздадена инфраструктура в зоните за 

икономическо развитие; 

 брой на обновените или новосъздадени обекти на спортната 
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инфраструктура; 

 брой на културните и природни обекти получили финансиране по 

ИПГВР; 

 брой реализирани инициативи в подкрепа на устойчивия градски 

транспорт; 

 реализиран ефект от изпълнението на паралелни действия, резултат от 

цялостния план за организация на строителството, използване на 

споделени трудови и други ресурси и икономии на време.  

 относителен дял на територията спрямо общата територия на града, 

придобила  повишено качество на публичната физическа среда 

 

Индикаторите за изпълнение на плана са непосредствено свързани с очакваните 

резултати. При оценка индикаторите се съпоставят с данни за състоянието на града 

преди започване на реализацията на интегрирания план на гр. Видин.            
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР- Видин 

ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 
 

1. Анотация  

При  определянето на  тази  зона  експертният екип се ръководеше от  

критериите дефинирани в Методическите указания на МРРБ. Целта бе да се обхванат 

широк набор от проблеми, свързани със състоянието на публичната среда и тяхното 

отстраняване – техническа инфраструктура, благоустрояване, озеленяване, елементи на 

градския дизайн и др. Търсеше се зоната, при която бъдещите интервенции ще засегнат 

цялото или значителна част от градското население по отношение на подобряване 

качеството на живот, екологичните и естетическите качества на жизнената среда, 

привлекателността на града, както и условията за стимулиране на икономическия 

растеж.  

Критериите, които бяха взети под внимание са: 

1. Концентрация на сгради с административни и обществени функции 

2. Лошо състояние на техническа инфраструктура /алеи, тротоари, осветление/ 

3. Концентрация на недвижими паметници на културата 

4. Озеленени площи за широко обществено ползване 

5. Незадоволително състояние на елементите на градската среда /ниско ниво на 

градски дизайн/ 

6. Незадоволително състояние на сградния фонд с обществени функции 

7. Ниска степен на енергийна ефективност на сградите 

8. Потенциал за икономически растеж – развитие на туризъм/конгресен, 

културен, поклоннически; развитие на спортни дейности) 

 

Въз основа на задълбочения проблемен и целеви анализ, както и в резултат на 

обществените дискусии единодушно се стигна до решението да бъде 

предложена: 

 

Зоната има следните характеристики: 

ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ 
„Централна градска част – Крайдунавски парк”, обхващаща - кв. Калето, 

„Крайдунавски парк”(от Южна промишлена зона до Дунав мост II) , Централната 

пешеходна зона(от Крайдунавски парк до ул“Широка“, парк „Рова”, парк Владикина 

бахча и комплексите „Христо Ботев“, „Възраждане“ и „Г.Бенковски“.  

Граници: Крайдунавски парк (от Южна промишлена зона до Дунав мост II); 

ул.“Момчил войвода“ (от р.Дунав до ул.“Цар Михаил Шишман“); ул.“Цар Михаил 

Шишман“ (от ул.“Момчил Войвода“ до ул.“Цар Симеон Велики“); ул.“Цар Симеон 

Велики“ (от ул.“Цар Михаил Шишман до ул.“Академик Стефан Младенов“); 

ул.“Академик Стефан Младенов“ (от ул.“Цар Симеон Велики“ до бул.“Панония“); 

бул.“Панония“ (от ул.“Академик Стефан Младенов“ до ул.“Екзарх Йосиф“); ул.“Екзарх 
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Йосиф“ (от бул.“Панония“ до ул.“Митрополит Кирил“); ул.“Митрополит Кирил“ (от 

ул.“Екзарх Йосиф“ до ул.“Железничарска“); ул.“Железничарска“ (от ул.“Митрополит 

Кирил“ до Крайдунавски парк) 

  Количествени показатели: 

• ПЛОЩ- 168.67ха 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩАТА ПЛОЩ НА гр. Видин  -  23.42% 

• БРОЙ ЖИТЕЛИ -  11698 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩОТО НАСЕЛЕНИЕ – 22,25% 

• ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 44% 

• ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ – 27% 

• РЕЛИГИОЗНА СОБСТВЕНОСТ – 1% 

• ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ – 28 % 

 
Тази зона отговаря на всички критерии заложени в методологията на МРРБ, а именно: 

• Концентрация на сгради с административни и обществени функции/ Тук са 

съсредоточени сградите на областната  и общинската администрация, съдебната власт, 

културни институции – театър, художествена галерия,музей/ 

• Концентрация на недвижими паметници на културата /В обхвата на зоната са 

разположени голям брой недвижими културно исторически паметници от национално и 

местно значение – общо 168 бр. Голяма част от жилищните сгради също са 

индивидуални или ансамблови паметници на културата/ 

• Озеленени площи за широко обществено ползване /Крайдунавски парк, парк „Рова“ и 

парк „Владикина бахча“ ; потенциал за цялостно обвързване на зелената система на 

града/  

• Лошо състояние на техническата инфраструктура /алеи, тротоари, осветление/ 

• Незадоволително състояние на елементите на градската среда /ниско ниво на градски 

дизайн/ 

• Ниска степен на енергийна ефективност на сградите – общински и частни 

• Потенциал за икономически растеж – развитие на търизъм (СПА, конгресен, речен, 

културен на мястото на старите казарми )  

• Потенциал за развитие на спортни дейности (колодрум, яхтено пристанище, гребна база 

и система от велоалеи до Дунав мост II) 

Идентифицираната и одобрена зона представлява територия много богата на 

паметници на културата, сгради с публични функции, паркове, алеи, площади 

значителна концентрация на публична инфраструктура. 

Особеното за тази зона е незадоволителното състояние на сградите с публични 

функции, тяхната ниска енергийна ефективност, респективно високи публични разходи 

за експлоатация и поддръжка, незадоволително състояние на публичните паркове, 

градини, алеи, площади по отношение на технически параметри и градски дизайн.  

Описаната зона е най-представителната част на града и може да бъде определена 

като икономическо ядро и административно ядро. Тук се намират най-скъпите и най-

представителни имоти за гр. Видин, публичните сгради на местната власт и повечето от 
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деконцентрираните институции. В така обособената зона попадат пешеходната зона на 

града, паркове и елементи на зелената система, детски площадки, паметници, 

основните магазини и зони за покупки на дребно на облекла и храни, банките, фирмите 

предлагащи бизнес услуги, услуги за личността, заведения за обществено хранене, и др. 

Над 60% от площта на тази зона попада по поречието на р. Дунав и Крайдунавския 

парк. Бъдещото развитие на града като културен и туристически център в тази зона ще 

се реализират по-голямата част от туристическите пътувания, посещения и приходи от 

дейности и услуги свързани с туризма. Тук е локализирана и „Речна гара-Видин” ГКПП 

за посещения на туристи.   

              Така описаната зона и нейното съдържание и обхват, ни позволяват да я 

определим като комплексна. Причината за това е, че едновременно отговаря и на 

критериите за зони със социален характери и зони с потенциал за икономически 

растеж. Така можем да допуснем, че най-интензивен синергичен ефект ще възникне 

именно в тази зона. 

За да се преодолее незадоволителното състояние на зоната стратегическата част 

на плана за тази зона предвижда постигането на следните специфични цели:  

Специфична цел 1.1.1.: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. 

Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

Специфична цел 1.2.1.: Повишаване на качеството на живот, социалното 

включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата 

среда на град Видин.  

 Специфична цел 1.2.3.: Подобряване на градската околна среда, чрез 

инвестиции в спортна инфраструктура.  

 Специфична цел 1.3.1.: Насърчаване на културния живот в град Видин 

 Специфична цел 1.5.1: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социалната 

инфраструктура на град Видин.  

Специфична цел 1.6.1: Подобряване на качеството на атмосферния въздух в 

град Видин, чрез развитие на алтернативните форми на личен и обществен транспорт – 

електро и вело. 
 В обхвата на тази зона попадат недвижими културно-исторически паметници (168 

броя), както и много публични сгради заедно с прилежащите им територии съгласно схема на 

зона с публични функции с висока обществена значимост на ИПГВР, илюстрираща обхвата на 

зоната.  

1.2. Специфичната цел за тази зона е подобряване на естетическия и архитектурния дизайн на 

зоната, подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори, 

повишаване на нейната привлекателност за туризъм, развлечения и образование, подобряване с 

минимум 10% на показателите за енергийна ефективност на публичните сгради, създаване на 

нови работни места в секторите услуги и туризъм, подобряване на достъпа до всички публични 

сгради и съоръжения на хора в неравностойно положение.   

Мерките за енергийна ефективност на сградите и ВЕИ ще осигури преход към устойчиво 

развитие, което ще доведе до икономия на енергия и публични средства, както и до намаляване 

на емисиите на парникови газове.  
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1.3. За постигането на специфичните цели са предложени и представени проекти, разделени в 8 

групи. Всяка група третира основни групи проблеми на публичната зона. 

Предмет на програмата за реализация са следните групи проекти "Зона с публични функции с 

висока обществена значимост":  

 Група проекти ЗВІІ-1.                                                                                                                                                                       

"Здравна инфраструктура" 

 Група проекти ЗВІІ-2.                                                                                                                                                                      

"Образователна инфраструктура"  

 Група проекти ЗВІІ-3.                                                                                                                        

"Социална инфраструктура"       

 Група проекти ЗВІІ-4.                                                                                                                                                                       

"Културна инфраструктура"  

 Група проекти ЗВІІ-5.                                                                                                                                                                       

"Административна инфраструктура"  

 Група проекти ЗВІІ-6.   

"Спортна инфраструктура и Зелена система"                                                                                                                                                                        

 Група проекти ЗВІІ-7.  

"Други"                                                                                                                                                                                           

 Група проекти ЗВІІ-8.   

"Транспортна инфраструктура"                                                                                                                                                                        

 

Към група проекти Група проекти ЗВІІ-1.                                                                                                                                                                       

"Здравна инфраструктура" спадат следните проекти:  
• Проект ЗВІІ-1.1. "Медико-диагностичен център" 

 

Към група Група проекти ЗВІІ-2.                                                                                                                                                                       

"Образователна инфраструктура"  
• Проект ЗВІІ-2.1. "Обновяване на образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в СОУ „Цар Симеон Велики" 

• Проект ЗВІІ-2.2. "Обновяване на образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в ПГ по облекло и хранене                        

•  Михалаки Георгиев" 

• Проект ЗВІІ-2.3. "Обновяване на образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в ПТГ Васил Левски" 

• Проект ЗВІІ-2.4. "Обновяване на образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в ПМГ Екзарх Антим І" 

• Проект ЗВІІ-2.5. "Обновяване на образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в ЦДГ №1 Желязко Попниколов" 

• Проект ЗВІІ-2.6. "Обновяване на образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в ЦДГ Детелина" 

 

Към група проекти Група проекти ЗВІІ-3.                                                                                                                                                                       

"Социална инфраструктура"    

• Проект ЗВІІ-3.1. "Интеркултурен учебно-възпитателен и социален 

център, включващ център за обществена подкрепа, център за социална 

рехалибитация и интеграция /бивша детска градина в кв. 00/" 
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• Проект ЗВІІ-3.2. "Център за преквалификация на трайно безработни /в 

сградата на Промкомбината/" 

• Проект ЗВІІ-3.3. "Сграда на социално подпомагане" 

• Проект ЗВІІ-3.4. "Създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) в 

гр. Видин" 

• Проект ЗВІІ-3.5. "Създаване на Дневен център за възрастни хора с 

увреждания (ДЦВХУ) в гр. Видин" 

• Проект ЗВІІ-3.6. "Създаване на Дом за възрастни хора в гр. Видин" 

 

Към група Група проекти ЗВІІ-4.                                                                                                                                                                       

"Културна инфраструктура"                                                                                                          
• Проект ЗВІІ-4.1. Музей "Конака" 

• Проект ЗВІІ-4.2. Художествена галерия "Никола Петров" 

• Проект ЗВІІ-4.3. Общински драматичен театър "Вида" 

• Проект ЗВІІ-4.4. Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" (заема 

част от бившия партиен дом) 

• Проект ЗВІІ-4.5. Читалище "Цвят" 

• Проект ЗВІІ-4.6. "Младежки дом" 

• Проект ЗВІІ-4.7. "Мемориален паметник в Крайдунавски парк" 

• Проект ЗВІІ-4.8. "Обновяване на околното пространство около крепостта 

"Баба Вида" 

• Проект ЗВІІ-4.9. "Изготвяне на рекламни туристически продукти" 

• Проект ЗВІІ-4.10. "Маркетинг на туристическия пазар" 

• Проект ЗВІІ-4.11."Програми за обучение" 

 

Към група Група проекти ЗВІІ-5.                                                                                                                                                                       

"Административна инфраструктура"                                                                                            
• Проект ЗВІІ-5.1. "Сграда на областната администрация" 

• Проект ЗВІІ-5.2. "Сграда на общинската администрация" 

 

Към група Група проекти ЗВІІ-6.                                                                                                                                                                       

"Спортна инфраструктура и Зелена система"                                                                                                                                                                        
• Проект ЗВІІ-6.1. "Спортно-тренировъчен комплекс Гребна база" 

• Проект ЗВІІ-6.2. "Спортен комплекс Колодрума" 

• Проект ЗВІІ-6.3. "Спортна зала Фестивална" 

• Проект ЗВІІ-6.4. "Спортна площадка" 

• Проект ЗВІІ-6.5. Площад "Бдинци" 

• Проект ЗВІІ-6.6. Парк "Владикина бахча" 

• Проект ЗВІІ-6.7. Парк "Рова" 

 

Към група проекти ЗВІІ-7.                                                                                                                                                                       

"Други"      
• Проект ЗВІІ-7.1. "Фермерски пазар за биопродукти" 

• Проект ЗВІІ-7.2. "Реконструкция и естетизация на общински пазар" 

• Проект ЗВІІ-7.3. "Целогодишен експозиционен център" 

Към Група проекти ЗВІІ-8.                                                                                                                                                                       
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"Транспортна инфраструктура" 
• Проект ЗВІІ-8.1. "Рехабилинация на прилежащи улици в зоната на 

Колодрума и осигуряване на безконфликтен подход - кръстовища, 

паркинги и др." 

• Проект ЗВІІ-8.2. "Рехалибитация на съществуващата и доизграждане на 

нова улична и алейна мрежа, паркинги в зоната на Целогодишен 

експозиционен център" 

• Проект ЗВІІ-8.3. "Велоалеи" 

• Проект ЗВІІ-8.4.  "Интегриран градски транспорт" 

• Проект ЗВІІ-8.5. "Рехалибитация на улици: 

 

1.4. Очакваните резултати от реализацията на тази група проекти по интегрирания план 

са, както следва:  

 Саниране и обновяване на 1 брой „Медико-диагностичен център”; 

 Саниране и обновление на 4 училища и 2 ЦДГ. 

 Изграден 1 брой "Интеркултурен учебно-възпитателен детски център" 

 Изграден 1 брой "Център за преквалификация на трайно безработни /в сградата на 

Промкомбината/" 

 Реновирана "Сграда на социално подпомагане" 

 Създаден 1 брой Център за обществена подкрепа (ЦОП) в гр. Видин 

 Създаден на 1 брой Дневен център за възрастни хора с увреждания (ДЦВХУ) в гр. 

Видин 

 Създаден 1 брой Дом за възрастни хора в гр. Видин 

 Реновиран Музей "Конака" 

 Реновирана Художествена галерия "Никола Петров" 

 Реновиран Общински драматичен театър "Вида" 

 Реновирана Регионална библиотека "Михалаки Георгиев" (заема част от бившия 

партиен дом) 

 Реновирано Читалище "Цвят" 

 Реновиран "Младежки дом" 

 Реновиран "Мемориален паметник в Крайдунавски парк" 

 Обновено околно пространство около крепостта "Баба Вида" 

 Реализиран проект за "Изготвяне на рекламни туристически продукти" – минимум 3 

продукта 

 Реализиран проект за "Маркетинг на туристическия пазар" – минимум 3 маркетингови 

кампании 

 Реализиран проект за „Програми за обучение" – обучени минимум 200 души.  

 Санирана и обновена сграда на областната администрация; 

 Санирана и обновена сграда на общинската администрация; 

 Обновен и/или реконструиран комплекс „Гребна база”,  

 Обновен и/или реконструиран комплекс „Колодрума”,  

 Обновена и/или реконструирана Зала „Фестивална”,  

 Обновена и/или реконструирана Спортна площадка; 

 Обновен и/или реконструиран Площад "Бдинци" 

 Обновен и/или реконструиран Парк "Владикина бахча" 

 Обновен и/или реконструиран Парк "Рова" 
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 Саниран, изграден и/или обновен "Фермерски пазар за биопродукти",  

 Обновен и/или реконструиран общински пазар,  

 Изграден 1 брой Целогодишен експозиционен център,  

 Рехабилитирани прилежащи улици в зоната на Колодрума и осигуряване на 

безконфликтен подход - кръстовища, паркинги и др. 

 Рехалибитирани на съществуващите и доизграждане на нова улична и алейна мрежа, 

паркинги в зоната на Целогодишен експозиционен център 

 Изградени "Велоалеи" – минимум 3 километра 

 Реализиран проект за "Интегриран градски транспорт" 

 Рехабилитирани минимум 5 км обслужващи улици.  

 

2. Индикативен списък на програмата – Виж матрица на индикативен списък на проектите 

и дейностите, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 

гр. Видин за ЗВ-II. 

 

3. Оперативен план – Виж Оперативен план на ИПГВР на гр. Видин за ЗВ-II. 

 

4. Бюджет – Виж бюджет на ИПГВР на гр. Видин за ЗВ-II. 

 

5. План-график за реализацията проектите в зоната за въздействие – Виж план-график за 

реализация на проектите за ЗВ-II на ИПГВР на гр. Видин 

 

6. Управление и контрол  

Системата за управление и контрол е ориентирана към постигане на 

определените стратегическа цел, приоритети и специфични цели. Целта на създаването 

на структура и организация по ИПГВР е да бъде проследено спазването на сроковете за 

изготвяне на проектните предложения до Управляващия орган, проектиране, 

строителство и въвеждане в експлоатация. Важна съставна част е правилното 

изразходване на усилията на човешките ресурси на общинската администрация с цел 

постигане на балансираност, етапност и приемственост. Също така е необходимо 

спазването от страна на всичките експерти на принципите, подходите, методите и 

техниките за извършване на планираните дейности в обхвата и съдържание, 

дефинирани по-горе в зоната за въздействие.  

Управлението на тази зона за въздействие ще се реализира от управленската 

структура (УС) създадена в рамките на общинска администрация Видин с водеща роля 

на дирекция „Архитектура и градоустройство”. Ръководител на управленския екип ще 

бъде Главния архитект на община Видин. Управленската структура ще ръководи 

цялостния интегриран план за градско развитие и възстановяване и ще се намира в гр. 

Видин 3700, пл. Бдинци 2.  

Управленската структура се предвижда да бъде създадена със заповед на кмета 

на община Видин.  

В срок от три месеца от конституирането си УС ще разработи комуникационна 

стратегия за връзки с обществеността и пакет мерки за осигуряване на публичност за 

реализацията на проектите. 
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УС се състои от шест души освен Ръководителя, които са екип на ръководителя 

и имат право на глас. Те заемат съответно длъжности: отговорник и координатор на 

зона с преобладаващ социален характер, отговорник и координатор на зона с публични 

функции, отговорник и координатор на зона с потенциал за икономическо развитие. В 

рамките на този екип се определят счетоводител и технически секретар на ИПГВР на 

гр. Видин.  

Ръководителят се задължава да провежда ежемесечни съвещания/работни срещи, 

на които присъстват представители на всички бенефициенти и частни инвеститори с 

предварително изпратени покани и дневен ред. Тези съвещания се протоколират и на 

тях се вземат решения с обикновено мнозинство, а при равен брой гласове управителят 

има решаващ глас. Съставът на тези съвещания се оповестява една седмица преди 

провеждането им с писма до участниците. В съвещанията по право присъства 

представител на регионалната структура на управителния орган на Оперативната 

програма „Региони в растеж”. 

Заедно с УС в срок от 6 /шест/ месеца след одобрението на ИПГВР от МРРБ се 

създава независим орган за мониторинг и контрол – Обществен съвет по ИПГВР на гр. 

Видин. В обществения съвет участват представители на общината, представители на 

обществеността чрез обществени организации, НПО, бизнес организации и сдружения, 

изтъкнати граждани и експерти от гр. Видин. Обществения съвет провежда свое 

заседание по ИПГВР най-малко веднъж годишно, което се протоколира и предоставя на 

УС по ИПГВР.    

УС освен задълженията си по координиране на проектните работи и отчета, има 

задължение да организира разписването на проектните документации /апликационна 

форма и др./, осигурява необходимите разрешителни за инвестиционните проекти, 

както и да подготвя документално необходимите договори, съпътстващи строителните 

работи, приемателни протоколи и т.н. За тази цел УС се упълномощава от кмета, а УС 

от своя страна осигурява фирми по строителния контрол по реда на ЗОП. 

УС работи координирано с ръководителите на проекти, части от ИПГВР, обект 

на финансиране по финансовите инструменти на ЕС. Ръководителите на тези проекти 

по право участват в съвещанията на УС. 

Вътрешният контрол ще се осъществява в хода на изпълнение на проекта и ще се 

състои от изготвянето на редовни проверки и доклади за текущото изпълнение на 

проекта, които да бъдат представяни на кмета на общината, който на свой ред да 

докладва пред Общинския съвет за напредъка.  
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Схема на структура, управление и мониторинг на ИПГВР Видин 

 

 
Оперативно ръководство Ръководител на проект Мониторинг и контрол 

Дирекция „Архитектура и 

градоустройство” 

- Ресорни отдели 

 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

Изготвя годишни доклади 

 

Сесия на общинския съвет на 

община Видин  

 

Общинска комисия по „ТСУ, 

транспорт и екология” 

 

Контрол от кмета на 

общината  

 

Вътрешен административен 

контрол 

- Контрол от ресорните 

административни 

дирекции и отдели 

Отговорник и координатор на 

зона  

Изготвяне на шестмесечни 

доклади 

Граждански контрол – НПО, 

граждански сдружения 

Обещствен съвет на 

заинтересованите страни – 

НПО, бизнес, браншови 

организации, граждански 

лидери и др. 

 

 

 

Това включва няколко типа дейности – систематичен мониторинг в 

управляващата структура на проекта в общинската администрация, анализ на прогреса 

и ефективността на проекта, както и редовна обмяна на информация. Мониторингът ще 

се осъществи на две нива, като за всяка отделна зона директорът на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство” назначава Отговорник и Координатор. 

На оперативно ниво – мониторингът на отговорниците и координаторите ще се 

осъществява регулярно и систематично от Ръководителя на ИПГВР /главен архитект – 

директор Евроинтеграция/ на базата на проверки за напредъка по изпълнението на план 

графика на ИПГВР. В допълнение всички проектни дейности ще се наблюдават и от 

административните структури на общината.  

На стратегическо ниво - мониторингът ще се осъществява от специално 

създадения УС, на чийто заседания ще могат да присъстват представители на 

ръководствата на идентифицираните заинтересовани страни по проекта – НПО, 

граждански сдружения, бизнес, неформални лидери на социални групи, браншови 

организации и др., както и на заседанията на обществения съвет.  

Неключови и външни експерти по проектите ще могат да предоставят редовно 

обратна връзка и отчети на административния екип на проекта. 

Взаимодействието между заинтересованите страни и административния екип от 
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страна на общината ще се осъществява от Ръководителя на екипа, а по 

административни въпроси от административния директор на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство”.  

Това взаимодействие се осъществява на две нива: 

 чрез регулярни планирани работни срещи на представители на общината 

с правомощия релевантни на проектното предложение, както и по 

предварително определени проблеми и въпроси. Срещите ще се 

протоколират и възприетите препоръки и насоки ще се отразяват в 

проектната документация към всеки проект за да бъдат взети под 

внимание при изготвянето на техническата документация.   

 Чрез изготвяне на Доклади касаещи всички възлови моменти от 

развитието на проекта, както следва: 

o Шестмесечни доклади за прогреса по изпълнението на план 

графика; 

o Годишни доклади за прогреса по изпълнението на план графика; 

 

Шестмесечни доклади  

Шестмесечните доклади ще съдържат информация относно: 

 изпълнение на задълженията на консултанта, съгласно ТС; 

 администрирането на проектите изготвянето на техническите задания - 

срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

 финансовото състояние на общината и нейните текущи възможности за 

съфинансиране за проекти за които е необходимо; 

 организацията и обезпечеността на екипа за управление от страна на 

община Видин; 

 проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на план графика, в 

т.ч. предложените и / или предприетите действия за решаване им; 

 друга информация при необходимост. 

 

Шестмесечните доклади ще съдържат приложения, подкрепящи изложената в 

него информацията. Докладите ще бъдат представяни на кмета на Община Видин до 

изтичане на двадесето (20) число на месеците юли и януари на текущата година, през 

целия период на изпълнение на плана до края на 2020г. като се отнасят за предходните 

шест месеца.  

 

Годишни доклади 

 

Годишните доклади ще съдържат минимум следната информация: 

 

 степента на изпълнение на задълженията на управленския екип от страна 

на общината;  

 степента на изпълнение на задълженията на външни консултанти 

привлечени по конкретен проект /изготвяне на проектно предложение, 

проектиране, мониторинг, управление и др./, в случай че такива са 

привлечени;  
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 администрирането на документи, свързани с проекти на ИПГВР на гр. 

Видин - срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

 кратък анализ на финансовото състояние на общината и източниците на 

финансиране на проектите; 

 анализ на екипа на общината – кадрови и организационни промени; 

 анализ на степента на изпълнение на план графика на ИПГВР и 

проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на плана и 

предприетите действия за решаването им; 

 анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на проектите 

по ИПГВР, оценка на постигнатите резултати по утвърдените критерии в 

ИПГВР; 

 оценка на размера на съфинасирането, което община Видин е заложила в 

общинския бюджет съгласно бюджета на ИПГВР за предстоящата година.  

 друга информация при необходимост; 

 приложения. 

 

Всички доклади ще бъдат изготвяни на български език в три (3) еднообразни 

екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (CD). 

Годишните доклади за изпълнението и напредъка ще бъдат внасяни за обсъждане и 

приемане на редовна сесия на Общинския съвет на община Видин. Годишните доклади 

следва да бъдат публикувани на страницата на община Видин след тяхното приемане от 

Общинския съвет.  

УС на ИПГВР осъществява контрол по реализацията на тази група проекти по 

общите правила за монторинг и отчетност. Освен това УС осъществява наблюдение и 

отчет на следните индикатори за изпълнение на плана извън отчетите по бюджетите и 

по графика за изпълнение: 

 брой жилища с подобрена енергоефективност; 

 брой многофамилни сгради с подобрени общи части като 

инфраструктурни комуникации и хидроизолации; 

 брой публични сгради с подобрена енергоефективност; 

 брой публични сгради с подобрени общи части като инфраструктурни 

комуникации и хидроизолации; 

 брой обекти с подобрена достъпност за хора в неравностойно положение; 

 площ за обществени функции за хора в неравностойно положение; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на образователната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на културната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на социалната 

инфраструктура; 

 брой на лицата получили социални услуги в новосъздадените или 

обновени социални центрове и институции; 

 брой на обновените или новосъздадени паркове, алеи и др; 

 дължина на обновената или новосъздадена инфраструктура в зоните за 
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икономическо развитие; 

 брой на обновените или новосъздадени обекти на спортната 

инфраструктура; 

 брой на културните и природни обекти получили финансиране по 

ИПГВР; 

 брой реализирани инициативи в подкрепа на устойчивия градски 

транспорт; 

 реализиран ефект от изпълнението на паралелни действия, резултат от 

цялостния план за организация на строителството, използване на 

споделени трудови и други ресурси и икономии на време.  

 относителен дял на територията спрямо общата територия на града, 

придобила  повишено качество на публичната физическа среда 

 

Индикаторите за изпълнение на плана са непосредствено свързани с очакваните 

резултати. При оценка индикаторите се съпоставят с данни за състоянието на града 

преди започване на реализацията на интегрирания план на гр. Видин.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие – град Видин”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Видин и при 

никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 

146 

 

 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР - Видин 

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
Зона: „Северна промишлена зона“ 

 
1. Анотация  

   Обхвата на Зоната с потенциал за икономическо развитие е определен в  резултат на 

направения подробен Целеви и проблемен анализ на съществуващите промишлени зони във гр. 

Видин. Всички те са ясно обособени в цялостната структура на града. 

   Методът на оценка бе съобразен с указанията дадени от МРРБ  за този тип зони, а 

именно: 

 Концентрация на икономически дейности 

 Наличие на инвестиционен интерес 

 Наличие на свободни терени в границите на зоната 

 Наличие на техническа инфраструктура,нуждаеща се от обновяване 

 Необходимост от изграждане на довеждаща инфраструктура 

 Среда с нарушени икономически показатели 

Детайлно анализирани и оценени бяха три броя промишлени урбанистични  

единици – индустриални зони в рамките на дефинираните по ОУП на гр. Видин. Най-

общо тези територии са заети от промишлено-производствени и складови сгради и 

съоръжения. 

При оценката е използвана отново тристепенна скала на оценяване на всяка една 

от потенциално възможните зони – ниска, средна и висока, като по високата оценка 

означава по-голям брой изпълнени критерии. 

Представени са изготвените оценъчни карнети за всяка една промишлена 

структурна единица, на базата на които е предложена зоната с най голям потенциал за 

икономическо развитие. 
    Въз основа на направения проблемен и целеви анализ, на база на оценките на 

промишлените структурни единици и след проведените обшествени обсъждания и дискусии с 

експерти и представители на бизнеса в града е предложена и приета: 

Зоната с потенциал за икономическо развитие в град Видин има следните основни 

характеристики:  

Граници:  Европейски път Е79; път водещ към терминала на ферибота 

Видин-Калафат и стар железопътен път водещ към терминала на ферибота 

Видин-Калафат. 

      Количествени показатели: 

• ПЛОЩ-  112,57ха 

• ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩАТА ПЛОЩ НА гр. Видин  - 15.63% 

• БРОЙ ЖИТЕЛИ -   0 

• ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ – 25% 

• ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ – 75% 

• ЗАСТРОЕНИ ТЕРЕНИ – 40% 
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• СВОБОДНИ ТЕРЕНИ – 60% 

 

Зоната отговаря на следните критерии съгласно методическите указания на МРРБ: 

• Стратегическо местоположение /Дунав мост 2, товарно пристанище, 

безмитна зона, наличие на жп. транспорт/ 

• Възможност за разширение – наличие на качествени свободни терени 60% 

от цялата зона 

• Наличие на голям инвестиционен интерес от страната и от чужбина 

• Възможности за ПЧП 

• Концентрация на разнообразни икономически дейности  

• Възможности за високотехнологични производства 

• Потенциал за нови, квалифицирани работни места 

• Липса на пътна инфраструктура за обслужване на всички имоти 

• Липса на техническа инфраструктура  
 

Така определената зона с потенциал за икономическо развитие ще осигури по-

бързо нарастване на заетостта, инвестиционен интерес, осигуряване на повече приходи 

за местната икономика, нарастване на приходите в бюджета на общината по отношение 

на данъци. Изтъкнатите предимства в така определената зона притежават потенциал за 

най-съществен синергичен ефект при бъдещото развитие на града.  

В рамките на тази част от града бяха идентифицирани редица проблеми, които 

са резултат от дългогодишни процеси в градското развитие на града. Като цяло 

идентифицираната и одобрена зона представлява територия с много незастроени терени 

с добра локация спрямо важни инфраструктурни обекти. Икономиката на град Видин 

се характеризира с недобра структурираност, липсват добре изразени специализирани 

икономически дейности. Доминират малки и средни предприятия с ниска степен на 

иновации в производството си и респективно малка добавена стойност. Друг фактор 

усложняващ обстановката е големият брой малки поземлени имоти, невъзможност за 

инвестиции от страна на собствениците или други фактори от икономически или 

юридически характер, липсата на качествена пътна инфраструктура до тях, технически 

комуникации – ВиК, ел. енергия, IT комуникации и др.  

За да се преодолеят стратегическата част на плана предвижда реализирането на 

следните специфични цели:  

Специфична цел 1.1.1.: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. 

Специфична цел 1.2.1.: Повишаване на качеството на живот, социалното 

включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата 

среда на град Видин.  

Специфична цел 1.2.2.: Подобряване на икономическата активност в градовете, 

чрез възстановяване на градски територии в лошо физическо състояние. 

Специфична цел 1.6.1: Подобряване на качеството на атмосферния въздух в 

град Видин, чрез развитие на алтернативните форми на личен и обществен транспорт – 

електро и вело. 
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 В обхвата на тази зона попадат гомял брой поземлени имоти заедно с прилежащите им 

територии съгласно схема на зона с потенциал за икономическо развитие на ИПГВР, 

илюстрираща обхвата на зоната.  

1.2. Специфичната цел за тази зона е постигане на по-добри икономически показатели 

посредством инвестиции в пътна и техническа инфраструктура, която да бъде от полза и в 

интерес на предприятия от преработвателните сектори, търговия и ремонт, както и 

предложения за конкретни инвестиции в предприятия. Очаква се да се създадат минимум 500 

нови работни места, да се подобрят условията за бизнес, производство, транспорт, складиране и 

спедиция, подобряване на достъпа на работната сила, озеленяване, създававане на базова 

инфраструктура – пътища, тротоари, ВиК. Ще се постигне преход към устойчиво развитие 

посредством изграждане на нови високо енергийни производствени сгради, което ще доведе до 

икономия на енергия и средства, както и до намаляване на емисиите на парникови газове.  

1.3. За постигането на специфичните цели са предложени и представени проекти, разделени в 2 

групи. Всяка група третира двете основни групи проблеми, първата публичната 

инфраструктура, втората инвестициите.  

Предмет на програмата за реализация са следните групи проекти:  

 

Група проекти ЗВІІI-1. "Публична инфраструктура"                                                                                                                                                                                     

Група проекти ЗВІІI-2.   "Инвестиционни"        

Група проекти ЗВІІІ-3 "Други" 

 

Група проекти ЗВІІI-1. "Публична инфраструктура" спадат следните проекти: 
• Проект ЗВІІI-1.1. "Проект за създаване на общите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура чрез ПУП по чл. 16 от ЗУТ - ВиК, Ел. инсталации, 

газ, улици и тротоари, зелена система - община Видин" 

• Проект ЗВІІI-1.2. "Проект на станция за съхранение на компресиран газ за 

индустриални нужди чрез ПЧП" 

 

Към група Група проекти ЗВІІI-2. "Инвестиционни" спадат следните проекти: 
• Проект ЗВІІI-2.1. "Проект на предприятие за преработка на технически и 

автомобилни гуми в продукти с широко приложение - зелени технологии - ПЧП, 

частна инвестиция" 

• Проект ЗВІІI-2.2. "Проект на предприятие за демонтаж на стари автомобили и 

сортиране на ценните компоненти за рециклиране - ПЧП, частна инвестиция" 

• Проект ЗВІІI-2.3. "Проект на предприятие за производство на енергия от 

биомаса, частна инвестиция" 

• Проект ЗВІІI-2.4. "Проект на предприятие за производство на автоаксесоари и 

автокозметика - ПЧП, частна инвестиция" 

• Проект ЗВІІI-2.5. "Проект на сервиз за обслужване и ремонт на тежкотоварни 

автомобили и корабни двигатели, частна инвестиция" 

• Проект ЗВІІI-2.6. "Проект на предприятие за системи за иригация и управление 

на водопотреблението в аграрния сектор - ПЧП, частна инвестиция 

• Проект ЗВІІI-2.7. "Проект на изследователско предприятие в областта на 

инженерната химия и системите за интензивно земеделие - ПЧП, частна 

инвестиция" 
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• Проект ЗВІІI-2.8. "Проект на индустриална реконверсия на съществуващи 

съоръжения в сгради със социални, образователни или спортни функции - ПЧП, 

частна инвестиция" 

  

Към група Група проекти ЗВІІI-3. "Други" спадат следните проекти: 
• Проект ЗВІІI-3.1. "Обучение и повишаване квалификацията на работниците и 

административния персонал" 

• Проект ЗВІІI-3.2. "Обучение на работодателите" 

• Проект ЗВІІI-3.3. "Информация за иновативни и по-производителни начини на 

организация на труда" 

• Проект ЗВІІI-3.4. "Ефективно третиране на отпадъците, екоиновации" 

 

1.4. Очакваните резултати от реализацията на тази група проекти по интегрирания план 

са, както следва:  
• Изготвен и реализиран Проект за създаване на общите мрежи и съоръжения на 

техническата инфраструктура чрез ПУП по чл. 16 от ЗУТ - ВиК, Ел. инсталации, 

газ, улици и тротоари, зелена система - община Видин 

• Изградена 1 брой станция за съхранение на компресиран газ за индустриални 

нужди чрез ПЧП 

• Изградено1 брой предприятие за преработка на технически и автомобилни гуми 

в продукти с широко приложение - зелени технологии - ПЧП, частна инвестиция 

• Изградено1 брой предприятие за демонтаж на стари автомобили и сортиране на 

ценните компоненти за рециклиране - ПЧП, частна инвестиция 

• Изградено1 брой предприятие за производство на енергия от биомаса, частна 

инвестиция 

• Изградено1 брой предприятие за производство на автоаксесоари и 

автокозметика - ПЧП, частна инвестиция 

• Изграден 1 брой сервиз за обслужване и ремонт на тежкотоварни автомобили и 

корабни двигатели, частна инвестиция 

• Изградено1 брой предприятие за системи за иригация и управление на 

водопотреблението в аграрния сектор - ПЧП, частна инвестиция 

• Изградено1 брой изследователско предприятие в областта на инженерната 

химия и системите за интензивно земеделие - ПЧП, частна инвестиция 

• Реализирана индустриална реконверсия на съществуващи съоръжения в сгради 

със социални, образователни или спортни функции - ПЧП, частна инвестиция – 

минимум 2 броя.  

• Реализиран 1 брой проект за обучение и повишаване квалификацията на 

работниците и административния персонал 

• Реализиран 1 брой проект за Обучение на работодателите 

• Реализиран 1 брой проект за информация за иновативни и по-производителни 

начини на организация на труда 

• Реализиран 1 брой проект ефективно третиране на отпадъците, екоиновации.  

 

2. Индикативен списък на програмата – Виж матрица на индикативен списък на 

проектите и дейностите, включени в интегрирания план за градско възстановяване и 

развитие на гр. Видин за ЗВ-III. 
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3. Оперативен план – Виж Оперативен план на ИПГВР на гр. Видин за ЗВ-III. 

 

4. Бюджет – Виж бюджет на ИПГВР на гр. Видин за ЗВ-III. 

 

5. План-график за реализацията проектите в зоната за въздействие – Виж план-график 

за реализация на проектите за ЗВ-III на ИПГВР на гр. Видин 

 

6. Управление и контрол  

 

Системата за управление и контрол е ориентирана към постигане на 

определените стратегическа цел, приоритети и специфични цели. Целта на създаването 

на структура и организация по ИПГВР е да бъде проследено спазването на сроковете за 

изготвяне на проектните предложения до Управляващия орган, проектиране, 

строителство и въвеждане в експлоатация. Важна съставна част е правилното 

изразходване на усилията на човешките ресурси на общинската администрация с цел 

постигане на балансираност, етапност и приемственост. Също така е необходимо 

спазването от страна на всичките експерти на принципите, подходите, методите и 

техниките за извършване на планираните дейности в обхвата и съдържание, 

дефинирани по-горе в зоната за въздействие.  

Управлението на тази зона за въздействие ще се реализира от управленската 

структура (УС) създадена в рамките на общинска администрация Видин с водеща роля 

на дирекция „Архитектура и градоустройство”. Ръководител на управленския екип ще 

бъде Главния архитект на община Видин. Управленската структура ще ръководи 

цялостния интегриран план за градско развитие и възстановяване и ще се намира в гр. 

Видин 3700, пл. Бдинци 2.  

Управленската структура се предвижда да бъде създадена със заповед на кмета 

на община Видин.  

В срок от три месеца от конституирането си УС ще разработи комуникационна 

стратегия за връзки с обществеността и пакет мерки за осигуряване на публичност за 

реализацията на проектите. 

УС се състои от шест души освен Ръководителя, които са екип на ръководителя 

и имат право на глас. Те заемат съответно длъжности: отговорник и координатор на 

зона с преобладаващ социален характер, отговорник и координатор на зона с публични 

функции, отговорник и координатор на зона с потенциал за икономическо развитие. В 

рамките на този екип се определят счетоводител и технически секретар на ИПГВР на 

гр. Видин.  

Ръководителят се задължава да провежда ежемесечни съвещания/работни срещи, 

на които присъстват представители на всички бенефициенти и частни инвеститори с 

предварително изпратени покани и дневен ред. Тези съвещания се протоколират и на 

тях се вземат решения с обикновено мнозинство, а при равен брой гласове управителят 

има решаващ глас. Съставът на тези съвещания се оповестява една седмица преди 

провеждането им с писма до участниците. В съвещанията по право присъства 

представител на регионалната структура на управителния орган на Оперативната 

програма „Региони в растеж”. 
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Заедно с УС в срок от 6 /шест/ месеца след одобрението на ИПГВР от МРРБ се 

създава независим орган за мониторинг и контрол – Обществен съвет по ИПГВР на гр. 

Видин. В обществения съвет участват представители на общината, представители на 

обществеността чрез обществени организации, НПО, бизнес организации и сдружения, 

изтъкнати граждани и експерти от гр. Видин. Обществения съвет провежда свое 

заседание по ИПГВР най-малко веднъж годишно, което се протоколира и предоставя на 

УС по ИПГВР.    

УС освен задълженията си по координиране на проектните работи и отчета, има 

задължение да организира разписването на проектните документации /апликационна 

форма и др./, осигурява необходимите разрешителни за инвестиционните проекти, 

както и да подготвя документално необходимите договори, съпътстващи строителните 

работи, приемателни протоколи и т.н. За тази цел УС се упълномощава от кмета, а УС 

от своя страна осигурява фирми по строителния контрол по реда на ЗОП. 

УС работи координирано с ръководителите на проекти, части от ИПГВР, обект 

на финансиране по финансовите инструменти на ЕС. Ръководителите на тези проекти 

по право участват в съвещанията на УС. 

Вътрешният контрол ще се осъществява в хода на изпълнение на проекта и ще се 

състои от изготвянето на редовни проверки и доклади за текущото изпълнение на 

проекта, които да бъдат представяни на кмета на общината, който на свой ред да 

докладва пред Общинския съвет за напредъка.  

 

Схема на структура, управление и мониторинг на ИПГВР Видин 

 

 
Оперативно ръководство Ръководител на проект Мониторинг и контрол 

Дирекция „Архитектура и 

градоустройство” 

- Ресорни отдели 

ГЛАВЕН АРХИТЕКТ 

Изготвя годишни доклади 

 

Сесия на общинския съвет на 

община Видин  

Общинска комисия по „ТСУ, 

транспорт и екология” 

Контрол от кмета на общината  

Вътрешен административен 

контрол 

- Контрол от ресорните 

административни 

дирекции и отдели 

Отговорник и координатор на 

зона  

Изготвяне на шестмесечни 

доклади 

Граждански контрол – НПО, 

граждански сдружения 

Обещствен съвет на 

заинтересованите страни – НПО, 

бизнес, браншови организации, 

граждански лидери и др. 

 

 

Това включва няколко типа дейности – систематичен мониторинг в 

управляващата структура на проекта в общинската администрация, анализ на прогреса 

и ефективността на проекта, както и редовна обмяна на информация. Мониторингът ще 

се осъществи на две нива, като за всяка отделна зона директорът на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство” назначава Отговорник и Координатор. 
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На оперативно ниво – мониторингът на отговорниците и координаторите ще се 

осъществява регулярно и систематично от Ръководителя на ИПГВР /главен архитект – 

директор Евроинтеграция/ на базата на проверки за напредъка по изпълнението на план 

графика на ИПГВР. В допълнение всички проектни дейности ще се наблюдават и от 

административните структури на общината.  

На стратегическо ниво - мониторингът ще се осъществява от специално 

създадения УС, на чийто заседания ще могат да присъстват представители на 

ръководствата на идентифицираните заинтересовани страни по проекта – НПО, 

граждански сдружения, бизнес, неформални лидери на социални групи, браншови 

организации и др., както и на заседанията на обществения съвет.  

Неключови и външни експерти по проектите ще могат да предоставят редовно 

обратна връзка и отчети на административния екип на проекта. 

Взаимодействието между заинтересованите страни и административния екип от 

страна на общината ще се осъществява от Ръководителя на екипа, а по 

административни въпроси от административния директор на Дирекция 

„Благоустрояване и строителство”.  

Това взаимодействие се осъществява на две нива: 

 чрез регулярни планирани работни срещи на представители на общината 

с правомощия релевантни на проектното предложение, както и по 

предварително определени проблеми и въпроси. Срещите ще се 

протоколират и възприетите препоръки и насоки ще се отразяват в 

проектната документация към всеки проект за да бъдат взети под 

внимание при изготвянето на техническата документация.   

 Чрез изготвяне на Доклади касаещи всички възлови моменти от 

развитието на проекта, както следва: 

o Шестмесечни доклади за прогреса по изпълнението на план 

графика; 

o Годишни доклади за прогреса по изпълнението на план графика; 

 

Шестмесечни доклади  

Шестмесечните доклади ще съдържат информация относно: 

 изпълнение на задълженията на консултанта, съгласно ТС; 

 администрирането на проектите изготвянето на техническите задания - 

срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

 финансовото състояние на общината и нейните текущи възможности за 

съфинансиране за проекти за които е необходимо; 

 организацията и обезпечеността на екипа за управление от страна на 

община Видин; 

 проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на план графика, в 

т.ч. предложените и / или предприетите действия за решаване им; 

 друга информация при необходимост. 

 

Шестмесечните доклади ще съдържат приложения, подкрепящи изложената в 

него информацията. Докладите ще бъдат представяни на кмета на Община Видин до 

изтичане на двадесето (20) число на месеците юли и януари на текущата година, през 
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целия период на изпълнение на плана до края на 2020г. като се отнасят за предходните 

шест месеца.  

 

Годишни доклади 

 

Годишните доклади ще съдържат минимум следната информация: 

 

 степента на изпълнение на задълженията на управленския екип от страна 

на общината;  

 степента на изпълнение на задълженията на външни консултанти 

привлечени по конкретен проект /изготвяне на проектно предложение, 

проектиране, мониторинг, управление и др./, в случай че такива са 

привлечени;  

 администрирането на документи, свързани с проекти на ИПГВР на гр. 

Видин - срещи, протоколи, кореспонденция и други; 

 кратък анализ на финансовото състояние на общината и източниците на 

финансиране на проектите; 

 анализ на екипа на общината – кадрови и организационни промени; 

 анализ на степента на изпълнение на план графика на ИПГВР и 

проблемите, възникнали във връзка с изпълнението на плана и 

предприетите действия за решаването им; 

 анализ на постигнатите резултати по време на изпълнението на проектите 

по ИПГВР, оценка на постигнатите резултати по утвърдените критерии в 

ИПГВР; 

 оценка на размера на съфинасирането, което община Видин е заложила в 

общинския бюджет съгласно бюджета на ИПГВР за предстоящата година.  

 друга информация при необходимост; 

 приложения. 

 

Всички доклади ще бъдат изготвяни на български език в три (3) еднообразни 

екземпляра на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител (CD). 

Годишните доклади за изпълнението и напредъка ще бъдат внасяни за обсъждане и 

приемане на редовна сесия на Общинския съвет на община Видин. Годишните доклади 

следва да бъдат публикувани на страницата на община Видин след тяхното приемане от 

Общинския съвет.  

УС на ИПГВР осъществява контрол по реализацията на тази група проекти по 

общите правила за монторинг и отчетност. Освен това УС осъществява наблюдение и 

отчет на следните индикатори за изпълнение на плана извън отчетите по бюджетите и 

по графика за изпълнение: 

 брой жилища с подобрена енергоефективност; 

 брой многофамилни сгради с подобрени общи части като 

инфраструктурни комуникации и хидроизолации; 

 брой публични сгради с подобрена енергоефективност; 

 брой публични сгради с подобрени общи части като инфраструктурни 
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комуникации и хидроизолации; 

 брой обекти с подобрена достъпност за хора в неравностойно положение; 

 площ за обществени функции за хора в неравностойно положение; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на образователната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на културната 

инфраструктура; 

 брой на реновирани или новоизградени обекти на социалната 

инфраструктура; 

 брой на лицата получили социални услуги в новосъздадените или 

обновени социални центрове и институции; 

 брой на обновените или новосъздадени паркове, алеи и др; 

 дължина на обновената или новосъздадена инфраструктура в зоните за 

икономическо развитие; 

 брой на обновените или новосъздадени обекти на спортната 

инфраструктура; 

 брой на културните и природни обекти получили финансиране по 

ИПГВР; 

 брой реализирани инициативи в подкрепа на устойчивия градски 

транспорт; 

 реализиран ефект от изпълнението на паралелни действия, резултат от 

цялостния план за организация на строителството, използване на 

споделени трудови и други ресурси и икономии на време.  

 относителен дял на територията спрямо общата територия на града, 

придобила  повишено качество на публичната физическа среда 

 

Индикаторите за изпълнение на плана са непосредствено свързани с очакваните 

резултати. При оценка индикаторите се съпоставят с данни за състоянието на града 

преди започване на реализацията на интегрирания план на гр. Видин.            

Настоящата Програма за реализация на ИПГВР на гр. Видин е приета с Решение 

№........................................................... на Общински съвет –Видин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Този документ е създаден в рамките на договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за 
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XVII. ТРИ БРОЯ ЗАДАНИЯ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП 
 

XVIII. СХЕМИ НА ПУП 
 


