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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Областната стратегия за развитие на Област Видин за периода 2014 – 2020 год. е 

разработен в съответствие с изискванията, заложени в Закона за регионално развитие и 

Методическите указания за разработване на Национална стратегия за регионално развитие на 

Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 

(2014-2020),  Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие 

(2014-2020) одобрени със одобрени със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра 

на регионалното развитие и благоустройството. 

Стратегията определя средносрочните цели и приоритети за развитие на област Видин 

и е в съответствие с Националната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие на 

Северозападния район за планиране и др. При нейното разработване са взети в предвид 

целите, приоритетите и финансовите условия на политиката за сближаване на Европейския 

съюз през периода 2014-2020г., както и предвижданията на оперативните програми. 

Стратегията на област Видин е тясно свързана и с Общинските планове за развитие, за които 

тя е основен ориентир, източник на идеи и стратегически документ за разработване на цели и 

приоритети.   

Стратегията за развитие на област Видин представя виждането на ръководители и 

специалисти от местните структури на управление и широк кръг местни институции за 

развитието на обществената сфера и икономиката в областта през следващите години.  

Тя  включва: 

 Анализ на социално – икономическото състояние на областта; 

 SWOT анализ; 

 Стратегическа част, която регламентира целите и приоритетите за развитие на Област 

Видин за периода 2014- 2020г. 

 Обща оценка на необходимите ресурси; 

 Териториален обхват на районите за целенасочена подкрепа; 

 Критерии за оценка изпълнението на стратегията; 

 Стратегически насоки за разработване целите и приоритетите на общинските планове за 

развитие; 

 Описание на необходимите действия за прилагане на принципа на партньорство и 

осигуряване на информация и публичност. 

При разработването на Аналитичната част на стратегията е направен адекватен анализ 

за областта. Използвани са актуални данни, получени от Териториално статистическо бюро – 

Видин, 11-те общини, РЦЗ, Дирекциите “Бюро по труда“ Видин и “Бюро по труда“ 

Белоградчик, ОД “Земеделие” и др. институции и организации.  Стратегическата част е 

изготвена на база направените изводи от аналитичната част, SWOT анализа и предложенията 

на общините, бизнеса и неправителствения сектор от област Видин.  

В процеса на разработването са отчетени и хоризонталните приоритети на 

регионалната политика – устойчиво развитие, равни възможности и социално включване. 

Областната стратегия за развитие е предпоставка за: 

 Създаване на разбиране в общността за тенденциите на бъдещото развитие на област 

Видин; 

 Изграждане на обща визия и консенсус на общността, чрез съгласуване инициативите 

на различните нива; 

 Укрепване на партньорствата между органите на управление, бизнеса и 

неправителствения сектор за решаване на важни регионални проблеми.  

Областната стратегия за развитие на област Видин има характер на отворен документ, 

който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично 

променящите се условия. 
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A) АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

1. ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ 

 

 Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 

3 032.9 кв. км., което представлява 2.73% от територията на Република България.  

Размерит 90 km в направление север-юг и 50 km в направление изток-запад. 

Географското положение на областта векове наред е благоприятства развитието й като 

транспортен, търговски, културен и политически център. Област Видин е входно-изходната 

врата на Република България за Европа и света.  

На север областта граничи с Република Румъния, на запад е в съседство с Република 

Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с област Монтана. 

Естествената северна граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички 

страни от Дунавския басейн.  

През областта преминават и два Транс-европейски коридора:  

- Европейски кроидор No IV  (Дрезден - Прага - Братислава - Гьор - Будапеща - Арад 

- Крайова – Видин - София - Пловдив - Истанбул, с разклонение София - Кулата – Солун) 

свързващ страните от Централна Европа с Егейско море (пристанище Солун)  

- Европейски транспортен коридор No VII  речeн маршрут "Рейн - Майн - Дунав".  
Областта включва обширни площи с разнообразен релеф. В посока от североизток към  

северозапад се редуват части от следните морфографски единици: Дунавска хълмиста 

равнина, Предбалкан и Главна старопланинска верига, които обуслаявт постепенно 

увеличаване на надморската височина на релефа в същата посока. Обширните крайбрежни 

низини – Видинска и Арчаро-Орсойска, са едни от най-плодородните земи, превърнати в 

обработваеми площи.  

 Територията на област Видин включва 140 населени места, обединени в 11 общини - 

Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци 

и Чупрене. В областта преобладава градското население, което е 63.38 % от общото 

население. 

 

 

2. ПРИРОДНИ РЕСУРСИ 

 

Географското положение обуславя умерено-континентален климат със сравнително 

студена зима и горещо лято. Средногодишната температура е 11,2 С. Най-топъл е месец юли 

със средна температура 23.1 С, а най-студен месец януари с 1,7 С. Валежите са сравнително 

добре разпределени по сезони, като в ниската част на областта са около 550-600 мм/м
2
, а в по-

високите райони достигат до 750 мм/м
2
.  

Наличните водни ресурси на територията на областта са формирани от повърхностни и 

подземни води. Реките Тимок и Дунав са естествената ни граница с Република Сърбия и 

Република Румъния. През територията на областта преминават и по-малки реки с изразено 

пролетно пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие: Тополовец, Арчар, Лом, Чичилска, 

Видбол, Коматица, Грамадска, Стакевска, Скомля, Белщица и Ясова бара. Подземните водни 

ресурси имат предимно карстов произход. Най-голям воден басейн е Рабишкото езеро, 

намиращо се непосредствено да пещерата “Магура”, с площ 3250 дка и 45 мил.куб.м вода. 

Подхранва се от подземен карстов извор, както и от реките Арчар и Видбол.  

На територията на област Видин в участъка Видин - Сланотрън - Кошава има 

находище на високоминерализирани термални води. Водата има високи стойности на 

минерални компоненти /йод,бром и др./ в състава си и е ценен природен ресурс, който може 

да се използва за добив на химически компоненти, йод и луга за фармацевтичната 

промишленост, добив на геотермална енергия и за балнеолечебни нужди. Водата е с доказани 

изключителни свойства при лечението на болести на опорно-двигателния апарат, периферната 
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нервна система, кожни заболявания и инфекции. Прогнозните експлоатационни ресурси на 

водоизточника С-3 в близост до с. Сланотрън в категория ЕР1 са 5.00 л/сек. или                    

158 680 m
3
/год. при температура 41°С.  

Област Видин е една от най-бедните на полезни изкопаеми в България. На територията 

й са разкрити полезни изкопаеми главно от седиментен (утаечен) произход във връзка с 

геоложката структура на региона. Най-перспективно и с най-голям икономически ефект е 

находището на гипс, единствено по рода си на Балканския полуостров, край село Кошава 

(община Видин). В община Белоградчик се срещат различни по състав скали – варовик, 

мраморизиран варовик, пясъчник и гранит. В село Гранитово (община Белоградчик) са 

съществували три кариери:  

- за гранит - неразработена; 

- за облицовъчен камък “перла” - разработена, но понастоящем не се използва; 

- за инертни материали, камък -  все още работи усилено. 

Разкрити са и значителни количества варовик и глина, използвани в строителството. 

Край село Чупрене (община Чупрене) се намира находище на мрамор, но всички те не са в 

процес на експлоатация.  

 

Природни забележителности: 

 Пещера “Магура” – намира се на територията на с. Рабиша, община Белоградчик и заема 

площ от 83 хектара; 

 “Белоградчишки скали” - намират се на територията на гр. Белоградчик и заемат площ 

от 598,70 хектара; 

 “Боров камък” намира се на територията на с. Боровица, община Белоградчик и заема 

площ от 1,30 хектара; 

 Пещерите Леви и Десни Сухи Печ - - намират се на територията на с. Долни лом, 

община Чупрене и заемат площ от 20 хектара; 

 Водопад „Петков церак” - намира се на територията на с.Тополовец, община Кула и 

заема площ от 20 хектара; 

 Пещера “Венец” в м. Чукара - намира се на територията на с. Орешец, община Димово и 

заема площ от 1,00 хектар; 

 Водопад “Бялата вода” – намира се на територията на с.Стакевци, община Белоградчик и 

заема площ от 1.00 хектар;  

 

Защитени местности: 

 Връшка чука -  намира се  на територията на с.Извор махала, община Кула и заема площ 

от 20 хектара; 

 Раковишки манастир – намира се на територията на с. Раковица, община Макреш и 

заема площ от 50.00 хектара;  

 Липака – намира се на територията на с. Милчина лъка, община Грамада и заема площ от 

17.60 хектара. 

 

Резервати: 

 Резерват Чупрене - намира се на територията на с.Чупрене, община  Чупрене, област 

Видин и заема площ от 1439, 20  хектара. Тук се намира единственото в света находище на 

растенията – български ерантис и тъмнопурпурна метличина, а така също и на балканския 

ендемит, томасиниев минзухар. През 1977г. Световната организация за възпитание, наука 

и култура към ООН – ЮНЕСКО, го включва в своите списъци на защитените природни 

територии като "неделима част от международната мрежа на биосферни резервати, 

съставена от територии за оценка на човешкото въздействие върху околната среда", с 

което резерватът получава международен статут. 
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3. ДЕМОГРАФИЯ 

 

 Населението на област Видин представлява 11,89% от населението на Северозападния 

район за планиране /Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен/ и около 1,36 % от това на 

страната към 31.12.2011г. 

 През последните години се установяват неблагоприятни тенденции в демографското 

състояние на областта – ежегодно намаляване на населението, застаряване и влошаване на 

възрастовата му структура, намаление на раждаемостта и увеличение на смъртността, както и 

задълбочаващата се депопулация. 

В периода от 2004 год. до 2011 год. населението е намаляло с 20 771 човека или 

17,23%, като от 120 192 души през 2004г. става - 99 481 души през 2011г. Отчетената трайна 

тенденция на намаляване е резултат, както на естественото му движение, така и на развилите 

се през последното десетилетие миграционни процеси и икономическа обстановка. 

   

 

Населени по общини, пол и населено място към 31.12.2011 год. 

Таблица 1 

 
Области Общо В градовете В селата 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо за 

страната 7327224 3566767 3760457 5324900 2572980 2751920 2002324 993787 1008537 

СЗРП 836601 410804 425797 529030 259134 269896 307571 151670 155901 

Област Видин 

спрямо РБ 1,36% 1,36% 1,35% 1,18% 1,20% 1,17% 1,82% 1,79% 1,85% 

Област Видин 

спрямо СЗРП 11,89% 11,82% 11,96% 11,92% 11,89% 11,95% 11,84% 11,71% 11,97% 

Видин 99481 48568 50913 63054 30809 32245 36427 17759 18668 

Белоградчик 6520 3208 3312 5140 2549 2591 1380 659 721 

Бойница 1293 589 704 - - - 1293 589 704 

Брегово 5471 2750 2721 2497 1197 1300 2974 1553 1421 

Видин 62348 30406 31942 49633 24212 25421 12715 6194 6521 

Грамада 1975 971 1004 1433 713 720 542 258 284 

Димово 6440 3170 3270 1193 605 588 5247 2565 2682 

Кула 4615 2227 2388 3158 1533 1625 1457 694 763 

Макреш 1575 776 799 - - - 1575 776 799 

Ново село 2908 1384 1524 - - - 2908 1384 1524 

Ружинци 4313 2101 2212 - - - 4313 2101 2212 

Чупрене 2023 986 1037 - - - 2023 986 1037 
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Графика 1 

 

 
 

В края на 2011г. в градовете на областта живеят 63,38% от населението, а в селата – 36,62%. 

Броят на градското население, продължава да бележи ръст за сметка на живеещите в селата. 

Населението е концентрирано в най-голямата в областта община – Община Видин. Тук 

живеят 62 348човека, което представлява 62,67% от населението в областта към 31.12.2011г.  

 

 

Население на област Видин по години и местоживеене 

 

Таблица 2 

Обаст Видин 

Години Всичко В градове Относителен дял 

градско % 

В села Относителен 

дял селско % 

2004 120 192 71 966 59,88% 48 226 40,12% 

2005 117 809 70 661 59,98% 47 148 40,02% 

2006 114 769 69 424 60,49% 45 345 39,51% 

2007 112 604 67 984 60,37% 44 620 39,63% 

2008 110 310 67 336 61,04% 42 974 38,96% 

2009 108 067 66 285 61,34% 41 782 38,66% 

2010 105 837 65 371 61,77% 40 466 38,23% 

2011 99 481 63 054 63,38% 36 427 36,62% 
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Графика 2 

 

 
 

 

Извод: За периода 2004 – 2011 год., относителния дял  на градското население в област 

Видин  се покачва от 59,88% през 2004 до 63.38% през 2011г. Забелязва се спад при селското 

население с 11 799 души за посочения период. Като цяло преобладаващо е градското 

население, въпреки че в пет от общините на областта – Чупрене, Ружинци, Ново село, 

Макреш и Бойница, населението е 100% селско. Най – голямо е процентното съотношение на 

градското население в общините Белоградчик и Видин.  

Към края на 2011 година изчисленото постоянно население на област Видин възлиза на 

99 481души.  

В общия брой население през 2011 г. жените са повече - 51,18%. На 1 000 мъже се 

падат 1 048 жени, докато през 2004 г. броят на жените в това съотношение е бил 1 053, през 

2003 г. – 1 069.  

През периода 2004 – 2011 г. се наблюдават съществени изменения и във възрастовата 

структура на населението, свързани с неблагоприятните тенденции в развитието на 

демографските процеси. Задълбочава се процеса на застаряване на населението, дължащ се на 

непрекъснато намаляване на относителния дял на лицата до 14 години и увеличаване делът на 

населението над 60-годишна възраст.  

 

Население на област видин към 31.12.2011 г. по възраст, местоживеене и пол 

Таблица 3 

Възраст 

  
Общо  мъже жени В градовете  В селата  

Видин 99481 48568 50913 63054 36427 

0 682 344 338 495 187 

1 - 4 3077 1572 1505 2218 859 

5 - 9 4044 2115 1929 2906 1138 

10 - 14 4100 2082 2018 3054 1046 

15 - 19 4706 2447 2259 3519 1187 

20 - 24 4191 2232 1959 2962 1229 

25 - 29 4826 2561 2265 3624 1202 

30 - 34 5431 2809 2622 4130 1301 

35 - 39 6609 3490 3119 5034 1575 
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40 - 44 6964 3686 3278 5256 1708 

45 - 49 6024 3229 2795 4400 1624 

50 - 54 6346 3350 2996 4480 1866 

55 - 59 7478 3711 3767 4967 2511 

60 - 64 9229 4274 4955 5320 3909 

65 - 69 8003 3591 4412 3915 4088 

70 - 74 5950 2539 3411 2486 3464 

75 - 79 5660 2233 3427 2168 3492 

80 - 84 3766 1466 2300 1325 2441 

85 - 89 1950 680 1270 647 1303 

90 - 94 398 138 260 135 263 

95 - 99 44 17 27 12 32 

100 + 3 2 1 1 2 

 

Тенденцията на влошаване на демографската ситуация през последните години е забавена, 

но достигнатото равнище на естестествено възпроизводство на населението е силно 

ограничено. Това равнище ще влияе върху бъдещото развитие на броя и структурите на 

населението.  

 

ПРОГНОЗА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВИДИН ПО ПОЛ И ГОДИНИ 

Таблица 4 

Области Видин 

I вариант (при хипотеза за конвергентност)
1
 

Години 

пол 2015 2020 

Общо Видин 93037 86054 

Мъже 45460 42154 

Жени 47577 43900 

   

Области Видин 

II вариант (относително ускоряване)
2
 

Години 

пол 2015 2020 

Общо Видин 93271 86868 

Мъже 45584 42588 

Жени 47687 44280 

   

Области Видин 

III вариант (относително забавяне)
3
 

Години 

пол 2015 2020 

Общо Видин 92936 85666 

Мъже 45406 41948 

Жени 47530 43718 

 
1 I вариант (при хипотеза за конвергентност): Този вариант се определя като реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на 

Европейския съюз за  демографското и социално-икономическото развитие на страните членки.  

 2  II вариант (относително ускоряване): При този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятн социално-

икономически процеси в страната.
 

 3 III вариант (относително забавяне): При този вариант развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни 

социално-икономически процеси в страната.
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Етническа структура на населението от Област Видин 

 

В област Видин преобладава населението от българската етническа група, представляващо 

91,25% от населението на областта и 1.53% от българското население на страната.  

 Втора по големина е ромската етническа група с 7.66% от общото население. Тя 

представлява 2.24% от ромите в страната. Незначителен е процентът на турската етническа 

група -  0,09%. 

 Важно е да се отбележи, че всички горепосочени етнически групи са в мирно 

съжителство и в областта липсват етнически конфликти и напрежение. 

 

Населението на област Видин по етнически групи към 01.02.2011 год.
1 

Таблица 5 

Етническа 

група 

Област 

Видин  

(бр.) 

% спрямо общото за 

областта  

Общо за 

страната 

% спрямо 

общото за 

страната 

% население от 

област Видин 

спрямо общото 

за страната 

българска 86802 91,25% 5664624 84,79% 1,53% 

турска 85 0,09% 588318 8,81% 0,01% 

ромска 7282 7,66% 325343 4,87% 2,24% 

други 466 0,49% 49304 0,74% 0,95% 

не се 

определят 491 0,52% 53391 0,80% 0,92% 

непоказано 5892  683590   0,86% 

Общо 101 018  7364570   
1
 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по 

етническа група от последното преброяване. 

.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката 
 

    

  

 Структура на населението от Област Видин по образование и професионална 

квалификация 

 

Население на седем и повече години, по степен на образование в област Видин* 

Таблица 6 

Степен на образование Област Видин % спрямо 

областта 

СЗРП 

висше  7 252 5,873% 30 500 

полу висше 5 722 4,634% 23 819 

средно 45 695 37,007% 196 504 

основно 37 755 30,577% 165 153 

начално 16 666 13,497% 66 536 

незавършено начално 6 556 5,309% 31 331 

неграмотен 2 032 1,646% 6 864 

дете  326 0,264% 1 325 

непоказано 473 0,383% 1916 

ОБЩО 123 477 100%  523 948 

*Данни от последното преброяване 
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Население на 7 и повече години по образование към 01.02.2011 год.*  

 

Таблица 7 
 Общо Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

образован

ие 

Начално  

образова

ние 

Незавър

шено 

начално 

Никога 

не 

посещав

али 

училище 

Дете 

Общо за 

страната 

6 891 

177 1 348 650 2 990 424 1 591 348 536 686 328 803 80 963 14 303 

% за страната 

 

19,57% 43,39% 23,09% 7,79% 4,77% 1,17% 0,21% 

% за  областта 

 

13,86% 45,40% 27,55% 7,40% 4,63% 0,92% 0,24% 

ВИДИН 95587 13247 43397 26332 7078 4422 881 230 

В градовете 59957 11025 29826 12315 3348 2799 497 147 

В селата 35630 2222 13571 14017 3730 1623 384 83 

*Данни от последното преброяване 

 

Извод: В област Видин, по данни от последното преброяване, най-голяма е групата на 

лицата със средно образование – 45.4%, при среднно за страната 43,39%. На второ място е 

групата на лицата с основно – 27.55%. Видно от таблицата не малък е процента на лицата с 

начално и по-ниско образование. Висшистите представляват едва 13.86%. 

 

За 2011 год. механичният прираст
1
 в област Видин като цяло е отрицателен (-192). В 6 от 

11-те общини на областта (Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Макреш и Ново село) 

прираста е положителен, а в останалите 5 общини - отрицателен. С най-голяма отрицателна 

стойност е община Видин – (-357).    

 

 

Механично движение на населението в област Видин през 2011 г. по общини 

 

Таблица 8 

 

Общини Заселени Изселени Механичен прираст 

Област Видин 1 734 1 926 -192 

Белоградчик 111 134 -23 

Бойница 36 25 11 

Брегово 185 91 94 

Видин 896 1 253 -357 

Грамада 58 26 32 

Димово 148 119 29 

Кула 74 83 -9 

Макреш 41 29 12 

Ново село 65 39 26 

Ружинци 79 83 -4 

Чупрене 41 44 -3 

 

 

 

                                                 
1
 Механичен прираст – разлика между заселени и изселени за определен период от време 
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Таблица 9 

Области Заселени Изселени Механичен прираст 

Общини всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

СЗРП 12449 6071 6378 14950 7413 7537 -2501 -1342 -998 

% спрямо СЗРП 13,93% 14,33% 13,55% 12,88% 12,99% 12,78% 7,68% 6,93% 9,92% 

Видин 1734 870 864 1926 963 963 -192 -93 -99 

 

От общия брой на заселилите се в СЗРП, 13.93%  или 1734 човека са се заселили в област 

Видин. От тях 870 са мъже и 864 са жени. От общият брой на изселилите се от СЗРП
2
, 12.88% 

или 1926 са се изселили от област Видин, като бройката на мъжете и жените е еднаква – 963 

човека. Общата стойност на механичния прираст за 2011г. за област Видин спрямо СЗРП е 

7.68%. 

 

 4. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН 

  

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Област Видин в националната икономика 

 

По данни на статистиката по БВП
3i

 на човек от населението за 2004-2009 г. областта се 

нарежда на последно място между областите в Северозападния район за планиране. Най-

близки стойности до област Видин са стойностите на област Монтана.  

 

Графика 2 

 

 
 

                                                 
2
 СЗРП – Северозападен район за планиране (включва областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен)  

3
 БВП – Брутен Вътрешен продукт, последните актуални дани наниво област са към 2009г. 
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Произведеният БВП в областта през 2009 г., изчислен по текущи цени е 532,7 млн. лв.  или 

10.47% от БВП произведена в СЗРП и 0.78% от БВП произведен в страната при стойност  за 

Северозападния район за планиране  5087,4 млн. лв., и  68321,6 млн. лв. за страната. 

През 2009г. БВП на човек от населението за областта е 4879 лв. от БВП, при стойност  за 

Северозападния район за планиране  5595 лв.,  и за страната 9007 лв.  

 През 2007г. БВП на човек от населението в област Видин е 4 335лв., при 5 003лв. за 

Северозападния район и 7 379лв. за страната.  

Това нарежда област Видин на последно място, в сравнение с останалите области от 

Северозападния район за планиране, следвана от област Монтана с БВП за човек от 

населението -  5006 лв. за 2009г. и 4 419лв. за 2007г.  

С най-висок БВП на човек от населението през 2009г. е област Враца с 5784 лв. и 

съответно за 2007г.- 5 950лв. 

През 2009г. стопанските субекти в областта са реализирали БДС
4
 в размер на 457,6 млн. 

лв. по текущи цени, което представлява 10.47% от БДС за Северозападния район за планиране  

(4 370,6 млн. лв) и 0.78% от БДС създадена в страната (58 695,5 млн. лв.).  С най-голяма 

стойност на БДС през 2009г. от всички области вСЗРП е област Плевен с 1291.8 млн. лв. (или 

29.56%) следвана от област Враца – 1188.7 млн. лв. (27.2%) 

През 2007г. БДС за област Видин възлиза на 385,91 млн. лв.,  за Северозападния район за 

планиране и 46 400728 хил. лв. за страната. С най-голям стойност на БДС през 2007г. от 

всички области в ройона отново е област Плевен с 1169,55 млн.лв. следвана от област Враца с 

1031,38 млн. лв. 

 

Таблица 10 

Съотношение на БДС по икономически сектори  за 2009 год. 

Статистически район и област 
Селско 

стопанство 
Индустрия Услуги 

 България 4,84% 31,34% 63,82% 

 Северозападен 11,72% 31,14% 57,14% 

 Видин 18,16% 14,95% 66,89% 

 

БДС по икономически сектори за 2009 г. е както следва: с най-голям дял е секторът  на 

услугите с 66.89% от БДС произведена в областта, селското стопанство произвежда – 18.16%, 

а индустрията само 14.95%.  

От 23,65 % през 2004 г. делът на добавената стойност създадена в селското стопанство 

намалява с 5,5%, секторът на услуги също търпи спад с повече от 3%. 

През 2009г. в област Видин индустриалният сектор създава 14,95 % от добавената 

стойност на икономиката в областта, в сравнение с 2004, когато делът е бил 12,63%.  

 

Извод: Делът на БДС в сектора селско стопанство е 3 пъти по-висок, отколкото делът за 

страната (4,84% от БДС) и почити два пъти по-голям от този за Северозападния район за 

планиране (11,72%). Стойността на относителният дял на индустрията във структурата на 

БДС за област Видин, показва невъзможността да се достигне равнището на този показател за 

страната, което за 2009 г. е 31,34 %, т.е. с над 16 пункта повече. Такова съотношение между 

създаваната добавена стойност в селското стопанство, индустрията и услугите е характерно за 

най-изостаналите в икономическо отношение области на страната. 

 

 

 

 

                                                 
4
 БДС – Брутна добавена стойност 
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БВП и БДС по икономически сектори и години (2009г. и 2007г.) 

Таблица 11 

2009 година 
Статистически 

район и област 

БДС по икономически сектори - 

хил.лв. БДС - хил. 

лв. 

БВП - хил. 

лв. 

БВП на 

човек - лв. Селско 

стопанство 
Индустрия Услуги 

България 2 841 300 18 394 500 37 459 700 58 695 500 68 321 600 9007,00 

Северозападен 512 200 1 361 100 2 497 300 4 370 600 5 087 400 5595,00 

Видин 83 100 68 400 306 100 457 600 532 700 4879,00 

Враца 114 500 539 500 534 700 1 188 700 1 383 700 6979,00 

Ловеч 76 300 243 800 436 800 756 800 880 900 5784,00 

Монтана 106 700 159 000 409 900 675 600 786 400 5006,00 

Плевен 131 700 350 300 809 800 1 291 800 1 503 700 5142,00 

 

 

2007 година 
Статистически 

райони и 

области 

БДС по икономически сектори - 

хил.лв. 
БДС - 

хил.лв. 

БВП - 

хил.лв. 

БВП 

на 

човек 

- лв. 
селско 

стопанство 
индустрия услуги 

България 2 897 646 14 985 498 28 517 584 46 400 728 56 377 316 7 379 

Северозападен 473 281 1 382 867 1 991 374 3 847 522 4 652 150 5 003 

Видин 72 844 63 020 250 046 385 911 488 138 4 335 

Враца 100 936 508 436 422 011 1 031 382 1 206 130 5 950 

Ловеч 75 567 268 972 343 034 687 573 856 893 4 419 

Монтана 98 256 155 209 319 639 573 104 687 013 5 317 

Плевен 125 673 387 230 656 644 1 169 547 1 420 223 4 767 

 

В икономическата структура на областта доминиращо място заема секторът на услугите. 

За периода 2007-2009 год. БДС създадена в сектора услуги увеличава своя относителен дял от 

64,79% през 2007г. на  66,89% през 2009 г., което представлява увеличение с над  56 хил. лв. 

Сектора Селско стопанство създава 18,16% от БДС, а сектора индустрия 14.95%. Това 

определя и искономичексото състояние на областта. 

По данни от статистика в област Видин през 2011г. относителният дял на наетите лица в 

селското, ловното, горското и рибно стопанств е около 4,3%, при средно за страната 3,01% 

Делът на заетите в добивната и преработваща промишленост е 17,48% за област Видин при 

средно за страната 23,47%. В сектора строителство в област Видин относителният дял на 

заетите е 3,54 %, при средно за страната 6,32%.  

Като цяло основните икономически показатели за Видинска област са с по-малък 

относителен дял спрямо страната. Отрицателната тенденция към намаляване на относителния 

дял се отнася за всички основни демографски и икономически показатели въпреки 

регистрираните колебания през 2010г. -  население, наети лица, ДМА и брой предприятия. 

Ниската инвестиционна активност в областта очевидно е причина за нейното изоставане  в 

икономическото й развитие. Тревожен е и факта, че част от чуждите инвеститори са 

пререгистрирали фирмите си в град София въпреки, че основната им дейност е на територията 

на областта.  
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Графика 3 

 
 

 Същите икономически показатели спрямо СЗРП за разглеждания период отчита 

незначително намаление на относителния дял на населението, бр. наетите лица и бр. на 

предпиятията. През 2010 г. се отчитат колебания, изразяващи се в повишаване на 

относителния дял на приходите от дейността с повече от 2,2%, като през 2011г, отново се 

наблюдава спад.  

През 2010г. се отчита лек спад на показателите за ДМА и бр. предприятия, които през 

следващата година имат слабо нарастване съответно от 11.33% на11.37% за бр. на 

предприятията и от 6.01% до 6.55% за ДМА. 
 

Графика 4 

 
 

Фирмена организация 

Към 31.12.2011 г. броят на предприятията в областта  е 3183, което представлява около 

0,86% % от тези в страната и 11,37% от тези регистрирани в СЗРП. Спроед броя на заетите 

93,56% са микро предприятия, 5,50% са малки, 0,82% са средни и 0,13% са големи преприятия 

с персонал над  250 човека. За периода 2009-2011 год. в област Видин се отчита намаление на 

предприятията с 250 бр., което представлява над 7,3%.  
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Отрасловото им разпределение е следното: “Търговия, ремонт на автомобили и битова 

техника” - 47,50%; “Хотели и ресторанти” - 8,2%;“Промишленост” – 7,26 %; “Транспорт, 

складиране и съобщения” - 5 %; “Строителство” - 2.86 %; и “Селско, ловно, горско и рибно 

стопанство” –  5.75 %;  “Здравеопазване и социални дейности” – 5.53 %. Други дейности, 

обслужващи обществото и личността” –17,88%; 

 

Основни икономически показатели за икономиката на областта 

През 2011г. стопанските субекти от нефинасовия сектор в Видинска област са реализирали 

приходи от дейността в размер на 775 285 хил. лв, което представлява 0,34% от приходи от 

дейността за страната и 7,10 % от приходи от дейността  на Северозападния планов регион. За 

сравнение през 2009г. приходи от дейността на стопанските субекти от област Видин са         

641 617 хил. лв., което е 0,32% от приходите за дейността в страната и 6,47% от нетните 

приходи от дейността на Северозападен планов регион. Отчита се увеличение в приходите от 

дейността на стопанските субекти от нефинансовия сектор от Видинска област.  

За периода 2007-2011г. се наблюдава повишаване на абсолютната стойност на Нетните 

приходи от дейността на предприятията. За 2011 г. стопанските субекти от нефинасовия 

сектор в Видинска област са реализирали нетни приходи от продажби в размер на                

691 444 хил. лв, в сравнение през 2009г., когато нетните приходи от продажби на стопанските 

субекти от област Видин са 597 194 хил. лв, а през 2007 г. – 58 8610 хил. лв. 
 

Графика 5 

 
 

С най-много реализирани Нетни приходи от продажби за 2011г. е отрасъл “Търговия, 

ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети” – 339 002 хил. лв. или 

43.72% от общите за областта. Сектора остава водещ, като прихода в абсолютна стойност се 

покачва. Отрасъла “Промишленост” реализира НПП
5
 в размер на 98956 хил. лв. или 12.77%; 

Производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 

– 79 248 хил. лв или 10.22%, Селско, горско стопанство, лов и риболов” – 64 054 хил. лв. или 

8.26%,“Транспорт, складиране и съобщения”- 60 992 хил. лв. или 7.87%;“Строителство” –       

35 192хил.лв. или 4.54%; “Хотели и ресторанти” –  13 489 хил. лв. или 1,74%. Приходите 

                                                 
5
 НПП- Нетни приходи от продажби 
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създадени от “Други дейности, обслужващи обществото и личността” са в размер на 163600 

хил. лв. или 21.11% 
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Графика 6 
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За периода 2009-2011г. с най-голям дял в Прихода от дейността се откроява сектора 

«Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети», следван от сектора «Промишленост» и 

«Транспорт, складиране и пощи». Секторите отбелязват относителна стабилност, с 

изключение на «Промишленост», който бележи спад с над 3%, и през 2011г. осигурява 

12,77% от приходите за дейността в сравнение с 2009 год. когато е бил 15,85%. 

През 2011 г. на предни позиции в дела на приходите от дейността се откроява и сектора 

«Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 

горива». Наблюдава се повишаване на дела на сектора «Селско, горско и рибно 

стопанство», който отчита повишение с повече от 3 пукнта, като от 5.05% през 2009г. става 

на 8.26% през 2011г. Секторът «Строителство» отчита намаление с 1.91%, като от 6,42% 

през 2009 год става 4,54% през 2011 год.  

Крайният финансов резултат от дейността на фирмите в областта за 2011 г. е 

положителен – печалба в размер на 34286 хил. лв. За сравнение през 2010 г. се е отчела 

печалба в размер на 13 818 хил. лв. 

За периода от 2009-2011г. бр. на стопанските субекти в областта намалява с 7,34%. като 

за 2011 г. се разпределят по следния начин според броя на заетите лица: 

- микро /до 9 заети/ - 93.56 %;  

- малки /от 10 до 49 заети/ - 5.50 %; 

- средни /от 50 до 249/ - 0.82 % и 

- големи /с над 250 заети/ - 0.13 %. 

 

Видове предприятия според броя на заетите 

Таблица 12 

Видове 

предприятия 

2011г. 2010г. 2009г. 

Бр. % Бр. % Бр. % 

Област Видин 3 183  3 243  3433 93,53% 

Микро до 9 заети 2 978 93,56% 3 040 93,74% 3211 5,30% 

Малки от 10 до 49 175 5,50% 168 5,18% 182 1,05% 

Средни от 50 до 249 26 0,82% 30 0,93% 36 0,12% 

Големи над 250 4 0,13% 5 0,15% 4 93,53% 

 

С най-голям относителен дял са заетите в микропредприятията 41,88%, което бележи 

нарастване спрямо 2007 г. когато е варирал около 37,7%., а през 2009г. – 40,82%. В малките 

предприятия са заети 25,30%, при 23,46% през 2009г. Обратната тенденция се отчита  в 

групата на средните предприятия – съответно от 23,55 % заети през 2009г., през 2001г.  

достигат 19,62%. Към 2009 год. В същите са били заети 23.55%. Заетите в големите 

предприятия са 13,19% от всички заети. 

 

Заети лица според вида на предприятията   

Таблица 13 

Видове 

предприятия 

2011г. 2010г. 2009г. 

Бр. % Бр. % Бр. % 

Област Видин 13 201  13 740  15055  

Микро до 9 заети 5 528 41,88% 5 759 41,91% 6145 40,82% 

Малки от 10 до 49 3 341 25,31% 3 301 24,02% 3532 23,46% 

Средни от 50 до 249 2 591 19,63% 2 667 19,41% 3546 23,55% 

Големи над 250 1 741 13,19% 2 013 14,65% 1832 12,17% 
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Графика 7 

 

 
 

 

По отношение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение преобладават 

наетите в частния сектор. За периода 2004-2011г. се отчита обаче тенденция на намаляване 

на техния дял. В началото на периода делът на наетите в частния сектор е бил над 85%. 

През следващите няколко години се отчита повишаване и през 2007 год. достига 89.96% от 

наетит. Следващияте години обаче делът на наетите в частния сектор намалява, и през 

2011г. достига до 58.36%.  

 

 

Графика 8 
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ИНВЕСТИЦИИ 

 

През 2011 г. фирмите във Видинска област от обществения и частния сектор са направили 

разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в размер на 87 704 хил. лв., 

което представлява 8.89% от направените разходи за ДМА
6
 в Северозападен район за 

планиране и 0.49% от разходите за ДМА в страната.  

Технологичната структура на разходите за ДМА за 2011 г. е следната: 

 Сгради, строителни съоръжения и конструкции – 47 745 хил.лв или 54.44%, 

 Машини, съоръжения и инструменти – 20 639 хил.лв. или 23.53%,  

 Земя – 5796 хил.лв. или 6.61% и други разходи – 4 526 хил. лв. или 5.16 %. 

За 2010 год. направените разходи за ДМА са в рамер на 52 647 хил. лв. като с най-голям дял 

са  разходите за „Машини, съоръжения и инструменти“ - 49%, а делът на „Сгради, 

строителни съоръжения и конструкции“ е 23,52%.  

 

Технологична структура на разходите за ДМА 

Таблица 14 

 2011г. 2010г. 2009г. 

 Бр. % Бр. % Бр. % 

ОБЛАСТ ВИДИН       

Общо  87 704  52 647  76 570  

Земя 5 796 6,61% 1 854 3,52% 5 641 7,37% 

Сгради, строителни 

съоръжения и конструкции  47 745 54,44% 12 384 23,52% 25 097 32,78% 

 Жилищни сгради 855 0,97% 1 194 2,27% 1 995 2,61% 

 Нежилищни сгради 15 062 17,17% 6 858 13,03% 11 393 14,88% 

 Строителни 

съоръжения и 

конструкции 31 828 36,29% 4 332 8,23% 11 709 15,29% 

Машини,производствено 

оборудване и апаратура  20 639 23,53% 25 797 49,00% 42 255 55,18% 

Транспортни средства 8 998 10,26% 8 471 16,09% 1 420 1,85% 

Други разходи 4 526 5,16% 4 141 7,87% 3 577 4,67% 

Данни от НСИ 

 

В отрасловото разпределение на разходите за придобиване на ДМА през 2011г. 

доминиращо място заема сектора“Промишленост“ с 47 037 хил. лв., което представлява 

53,63 % от направените разходи. За периода 2009-2011г.  те са се увеличили с 44,28%. На 

следващо място е сектора  „Селско, горско и рибно стопанство“ с 19 767 хил. лв или 22,54% 

от общите разходи за придобиване на ДМА, този сектор също отчита повишаване на 

разходите с 46.42%. 

Сектора „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и 

пощи; хотелиерство и ресторантьорство“ все още заема водещо място в структурата на 

разходите за придобиване на ДМА. За периода 2009- 2011г. обаче се отчита спад в 

направените разходи с 34,7%, като през 2011г. направените разходи за придобиване на 

ДМА в този сектор са 7 618 хил. лв, което е 8.69% от общо направените разходи за 

придобиване в областта. Сходна тенденция се отчита и в сектора „Строителството“. 

Намалението на разходите за цитирания период е 25,8% като през 2011 г. са направени 

инвестиции в ДМА на стойност 1 409 хил.лв или 1,61% от общите за областта разходите. 

 

 

                                                 
6
 ДМА - Дълготряйни материални активи 
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Разходите за придобиване на ДМА в Област Видин по отрасли 

Таблица 15 

  2009г. 2010г. 2011г. 

  хил. лв. % хил. лв. % хил. лв. % 

Област Видин 76 570   52 647   87 704   

Селско, горско и рибно 

стопанство 
9 175 11,98% 9 425 17,90% 19 767 22,54% 

Добивна, преработваща  и друга 

промишленост; доставяне на 

води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

20 829 27,20% 24 688 46,89% 47 037 53,63% 

                 в т.ч. преработваща        

                 промишленост 
10 217 13,34% 10 290 19,55% 6 738 7,68% 

Строителство 5 461 7,13% 3 756 7,13% 1 409 1,61% 

Търговия; ремонт на автомобили 

и мотоциклети; транспорт, 

складиране и пощи; хотелиерство 

и ресторантьорство 

21 952 28,67% 7 989 15,17% 7 618 8,69% 

Операции с недвижими имоти* 3 614 4,72% 967 1,84% 3 228 3,68% 

Професионални дейности и науни 

изследвания; административни и 

спомагателни дейности 

6 425 8,39% 1 110 2,11% 492 0,56% 

Държавно управление; 

образование; хуманно 

здравеопазване и социална  

работа 

8 196 10,70% 4 011 7,62% 7 715 8,80% 

Други услуги 418 0,55% 375 0,71% 288 0,33% 

Други 500 0,65% 326 0,62% 150 0,17% 

Данни от НСИ 

 

 

Балансовата стойност на дълготрайните материални активи за 2011 г. в област Видин 

възлизат на 385 213 хил. лв., което представлява 0,36% от ДМА в страната и 3.03% от ДМА 

в Северозападния регион.  

За 2011г. с най-голям дял са ДМА в сектора „Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 24,36 %, следван от сектора 

„Селско, горско и рибно стопанство“ – 14,68 % и сектора „Преработваща промишленост“ – 

14,23% 
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Стойност на ДМА в област Видин за 2011г.                 
Таблица 16 

ОТРАСЛИ ХИЛ. ЛВ % 

Общо за област Видин 385 213   

Селско, горско и рибно стопанство 56 517 14,68% 

Преработваща промишленост 54 779 14,23% 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
93 784 24,36% 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 
5 803 1,51% 

Строителство 16 652 4,32% 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 25 929 6,73% 

Транспорт, складиране и пощи 18 383 4,77% 

Хотелиерство и ресторантьорство 5 600 1,45% 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 
2 129 0,55% 

Операции с недвижими имоти 40 446 10,50% 

Професионални дейности и научни изследвания 2 508 0,65% 

Административни и спомагателни дейности 3 796 0,99% 

Образование 53 0,01% 

Хуманно здравеопазване и социална работа 9 262 2,41% 

Други дейности 508 0,13% 

Други 48906 12,70% 

Данни от НСИ 
 

Чуждестранни инвестиции 

 По отношение на привличане на чуждестранни инвеститори, област Видин е на едно 

от последните места в Република България. През 2011г. направените в областта чужди 

инвестиции са в размер на 33 057,9 хил. евро или 0,25 % от чуждестраните преки 

инвестиции в страната и 26,16% от направените в СЗРП. С по-ниски стойности са само 

областите Силистра, Кюстендил и Монтана. Въпреки това за периода 2008-2011г. се 

наблюдава тенденция на нарастване  на чуждестранните преки инвестиции, като през 2008 

г. са направени инвестиции за 23 181.3 хил. евро, а през 2011г. чужденстранните 

инвестиции в областта са на стойност 33 057.9 хил евро. 
 

Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12. 

Таблица 17 

 

2008 2009 2010 2011 

Области 

Хил. евро 

% 

спрямо 

СЗРП  

Хил. евро 
% спрямо 

СЗРП   
Хил. евро 

% 

спрямо 

СЗРП  

Хил. евро 

% 

спрямо 

СЗРП  

България 19185002,9 

 

20441581,2 

 

22114446,3 

 

21644918,0  

СЗРП 500961,1   495573,8   512142,0   539099,1 

 Видин 23181,3 4,63% 17964,3 3,62% 33369,1 6,52% 33057,9 6,13% 

Врaцa 157196,7 31,38% 166458,6 33,59% 178759,4 34,90% 172668,2 32,03% 

Лoвeч 104205,6 20,80% 111938,7 22,59% 121997,6 23,82% 133061,3 24,68% 

Мoнтaнa 23016,5 4,59% 25628 5,17% 24652,6 4,81% 25384,1 4,71% 

Плeвeн 193361 38,60% 173584,2 35,03% 153363,3 29,95% 174927,6 32,45% 
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ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА 

 

Град Видин e най-големия промишлен център в областта. Отделни промишлени отрасли 

са застъпени и в градовете Белоградчик, Кула и Димово.  

В миналото най-развития отрасъл в област Видин беше в сферата на химическата 

промишленост – производство на автомобилни гуми, каучукови изделия и полиамидни 

влакна. В настоящия момент “Видахим” АД, гр. Видин работи с ограничен капацитет, 

произвеждайки гуми, а производството на полиамидни влакна е закрито. Производството 

на каучукови изделия е представено от две фирми с холандско  участие в гр. Кула. Най-

големия завод за производство на телефонни апарати и централи в община Белоградчик 

беше друг структороопределящ фактор за икономическото развитие на областта. Към 

настоящия момент това производство е силно ограничено и е съсредоточено предимно в 

частни фирми. Друг добре развит отрасъл в миналото бе леката промишленост, които към 

момента е представен в най-голяма степен от малки шивашки и хранително вкусови 

предеприятия. 

Състоянието на отделните общини в региона се характеризира с неравномерно 

разпределение на стопанските субекти. Определяща роля има община Видин, която е най – 

голямата в областта. В нея живеят 62,61% от населението и тя е основен “двигател” на 

икономиката в региона. Стопанските единици, които извършват дейност на нейната 

територия са 2 387 (74,99% от тези за цялата област) и са реализирани 552 447 хил. лв. 

нетни приходи от продажби през 2011г. (79.90 % относителен дял). Посочените резултати 

показват огромната диспропорция между община Видин и останалите общини в региона.  

На следващо мястопо брой предприятия е община Белоградчик с 241 фирми (7,57%), но 

те осихуряват едва 2.95% от НПП в областта и община Димово с 126 бр (3,96%), 

осигуряващи 9.21% от НПП в областта. В община Димово сренияНПП за единица е нйа-

голям С най-малко регистрирани предприятия са община Бойница – 17бр (или 0,53% от 

всики фирми в областта), и 0,03% от НПП, следвана от община Макреш – 33 бр. (1.04%) и 

0.20% от НПП. В община Грамада, въпреки, че са регистрирани едва 39 фими (1.23% от 

всички предприятият), осигурява НПП в размер на 14 413 хил. лв или 2.08% от НПП в 

областта, което е значително повече като приход от единица в сравнение с другите общини 

и е на второ място по НПП за еиница след община Димово. 

 

Икономически показатели за обаст Видин по общини  
Таблица 18 

област/община Предприятия 

(бр.) 

Предприятия 

% 

Нетни приходи от 

продажби (хил. лв) 

НПП (%) 

област Видин 3 183 

 

691 444 

 община 

Белоградчик 241 7,57% 20 408 2,95% 

община Бойница 17 0,53% 225 0,03% 

община Брегово 85 2,67% 4 507 0,65% 

община Видин 2 387 74,99% 552 447 79,90% 

община Грамада 39 1,23% 14 413 2,08% 

община Димово 126 3,96% 63 694 9,21% 

община Кула 97 3,05% 19 297 2,79% 

община Макреш 33 1,04% 1 355 0,20% 

община Ново село 46 1,45% 6 173 0,89% 

община Ружинци 65 2,04% 5 097 0,74% 

община Чупрене 47 1,48% 3 828 0,55% 
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МЯСТО НА МСП В ИКОНОМИКАТА НА ОБЛАСТ ВИДИН 
 

В България предприятията от нефинансовия сектор в преобладаващата си част са 

микропредприятия. 

През 2011 г. микропредприятията съставляват 93.56% от общата съвкупност на 

предприятията в областта. Сред останалите фирми, със сравнително по-голям брой са 

малките предприятия, чийто относителен дял е 5.5 % и средните фирми, с относителен дял 

0.82 %. 

Микро предприятията осигуряват най-голяма заетост – 5528 човека към 2011г. (41,88% 

от заетите) и най-глям дял в нетните приходи от продажби за областта – 48.43%, коеот 

представлява 334 895 хил. лв. 

Малките предприятия осигуряват НПП в размер на 178 735 хил. лв или 25,85%, 

средните 104 235 хил. лв или 15,08%, и най-малък е относителният дял на приходите от 

големите предприятия само 73 579 хил. лв или 10,64%. 

Приведените данни сочат, че микро, малките и средните предприятия имат значителен 

принос в приходите от продажби и заетостта, от което следва, че икономическото 

състояние на всяко едно от тях се отразява чувствително на социално-икономическото 

състояние на областта.  

От друга страна процентът на заети в микро, малки и средни фирми превишава 

процента на заетите в по-големите фирми. Приносът на микро, малките и средни 

предприятия, в генерираните приходи от основна дейност е 76.65%. Това доказва 

значението на МСП за икономиката на областта. Въпреки високият дял на МСП в заетостта 

и в брутните приходи от дейността, се запазва общото неблагоприятно състояние на 

икономиката в област Видин.  
 

Таблица 18 
 Предприятия 

 

Бр. 

Предприятия  

 

(%) 

НПП 

 (хил. лв.) 

НПП  

 

(%) 

Заети 

лица 

Бр. 

ЗЛ  

 

(%) 

Наети 

лица 

Бр. 

НЛ  

 

(%) 

Област Видин 3 183 

 

691 444 

 

13 201 

 

10 827 

 Микро до 9 заети 2 978 93,56% 334 895 48,43% 5 528 41,88% 3 287 30,36% 

Малки от 10 до 49 175 5,50% 178 735 25,85% 3 341 25,31% 3 241 29,93% 

Средни от 50 до 249 26 0,82% 104 235 15,07% 2 591 19,63% 2 560 23,64% 

Големи над 250 4 0,13% 73 579 10,64% 1 741 13,19% 1 739 16,06% 
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МСП са гръбнакът на икономиката. Те са основен източник на растежа и създаването на 

повече работни места. Наред с това, МСП са най-чувствителните към промените в бизнес 

средата. Те понасят по-голяма част от  тежестта на промените и негативите от 

икономическата криза. В същото време те са тези, които могат да върнат икономиката по 

траекторията на икономическия растеж. 

 

Изводи: 

Бъдещото развитие на икономиката на областта е свързано с осигуряване на възможности 

за развитие на конкурентноспособен микро, малък и среден бизнес. Към момента те все 

още не са достатъчно конкурентоспособни по отношение на достъпа до финансиране, 

иновативността, интелектуалната собственост, интернационализацията и прилагането на 

добри практики. 

Достъпът до финансиране е ключов фактор за цялостното им икономическо представяне. 

Иновационната активност също е водещ фактор, определящ редовното плащане на 

задълженията и повишаването или запазването на нивата на заплащане. Регистрирането на 

търговски марки и патенти е важно за запазването или увеличаването на пазарните дялове, 

печалбата и продажбите.  

Човешкият капитал във фирмата също има голямо значение за отчитане на пряк 

положителен ефект, както върху запазването или увеличаването на пазарните дялове, така и 

върху продажбите. 

Ясно се очертават две основни групи МСП:  

- Предприятия с ниска степен на конкурентоспособност, които не успяват да 

излязат от икономическата криза; 

- МСП с относително по -висока степен на конкурентоспособност, които 

реализират растеж в периода на икономическо възстановяване. 

Ето защо, в краткосрочен и дългосрочен план, устойчивостта на сектора на МСП зависи от 

успешното развиване по отношение на достъпа до финансиране, иновативността, 

интелектуалната собственост, интернационализацията и прилагането на добри практики. В 

този смисъл икономическите политики на национално, регионално и местно ниво трябва да 

бъдат насочени именно в тази посока. 
 
 

СТРУКТУРА И СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА ПО ОТРАСЛИ 

 

За Периода 2007-2011 год. се отчитат следните две тенденции по отношение на броят на 

предприятията в областта. До 2009г. се наблюдава увеличаване броят им, след което има 

спад. Въпреки това в края на 2011г. броя на препдирятият в област Видин е 3 183, т.е.с 208 

единици повече, отколкото  през 2007г.  -  2 975 бр.  

Таблица 19 

Райони за планиране и области Бр. предприятия 

2007г. 2009 2010 2011 

ОБЩО за СТРАНАТА 283 444 368 229 366 929 366 240 

Северозападен район за планиране 26 080 29 201 28 621 27 974 

Област Видин 2 975 3433 3 243 3183 

 

По отраслова структура най-голям брой активни субекти има в отрасъл “Търговия; 

ремонт на автомобили и мотоциклети ” -  1513 броя или 47.53 % от всички субекти, като 

този отрасъл е водещ във всички общини. Следващите отрасли с по-голям брой активни 

субекти са: “Хотелиерство и ресторантьорство” – 261бр. (8.20%)  “Преработваща 

промишленост” – 223 бр (7.01%), «Селско, горско и рибно стопанство» - 183 бр. (5.75%) и 

«Здравеопазване и социални дейности» - 176 бр. (5.53%). Най-малък брой субекти са в 
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отраслите “Добивна промишленост” -8 бр. (0.25%), «Образование» - 24 бр. и «Култура, 

спорт и развлечения». 

Тази тенденция към  бързо ликвидни отрасли е обусловена от факта, че дейностите в тях 

може да се осъществяват като семеен бизнес и да се използват различни форми за 

самонаемане.  

 

Предприятия в област Видин към 31.12.2011г.  

Таблица 20 

 Предприятия 

(бр.) 

Предприятия 

(%) 

Общо за област Видин 3 183 

  Селско, горско и рибно стопанство 183 5,75% 

Добивна промишленост 8 0,25% 

Преработваща промишленост 223 7,01% 

Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 25 0,79% 

Доставяне на води; канализационни услуги, 

управление на отпадъци и възстановяване 8 0,25% 

Строителство 91 2,86% 

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1 513 47,53% 

Транспорт, складиране и пощи 159 5,00% 

Хотелиерство и ресторантьорство 261 8,20% 

Създаване и разпространение на информация и 

творчески продукти; далекосъобщения 39 1,23% 

Операции с недвижими имоти 127 3,99% 

Професионални дейности и научни изследвания 159 5,00% 

Административни и спомагателни дейности 53 1,67% 

Образование 24 0,75% 

Хуманно здравеопазване и социална работа 176 5,53% 

Култура, спорт и развлечения 24 0,75% 

Други дейности 110 3,46% 

 

Секторният анализ на икономиката на Видинска област, представен по-долу, е 

съставен на база информация, предоставена от Териториално статистическо бюро и показва 

протичащите през последните три години процеси по отрасли. Данните обхващат  3183  

фирми за 2011г., 3243 фирми за 2010 г., 3433 фирми за 2009г.  

Не е отчетена дейността на предприятията, работещи във финансовия сектор. Наред 

с това, част от регистрираните малки фирми не упражняват дейност или не предоставят 

информация за статистическа обработка.  
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Таблица 21 

 

2011г 2010г 2009г 

 НПП 

Хил. лв 

НПП % НПП 

Хил. лв 

НПП 

% 

НПП 

Хил. лв 

НПП % 

Общо за област Видин 691 444 

 

791 908 

 
597194 

 a Селско, горско и рибно 

стопанство 43 987 6,36% 30 843 3,89% 19346 3,24% 

b Добивна промишленост 11 996 1,73% 3 680 0,46% 6179 1,03% 

c Преработваща промишленост 89 134 12,89% 87 592 11,06% 88232 14,77% 

d Производство и разпределение 

на електрическа и топлинна 

енергия и на газообразни горива .. .. .. .. .. .. 

e Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 11 255 1,63% 10 242 1,29% 9979 1,67% 

f Строителство 33 449 4,84% 38 730 4,89% 35329 5,92% 

g Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети 334 172 48,33% 463 957 58,59% 278051 46,56% 

h Транспорт, складиране и пощи 58 128 8,41% 64 417 8,13% 53076 8,89% 

i Хотелиерство и 

ресторантьорство 13 139 1,90% 10 188 1,29% 11496 1,93% 

j Създаване и разпространение на 

информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 3 029 0,44% 2 789 0,35% 3064 0,51% 

l Операции с недвижими имоти 4 648 0,67% 4 747 0,60% 4461 0,75% 

m Професионални дейности и 

научни изследвания 7 646 1,11% 6 256 0,79% 4331 0,73% 

n Административни и 

спомагателни дейности 5 090 0,74% 4 473 0,56% 3767 0,63% 

p Образование .. .. .. .. .. .. 

q Хуманно здравеопазване и 

социална работа 13 870 2,01% 13 740 1,74% 18304 3,07% 

r Култура, спорт и развлечения 904 0,13% 447 0,06% 555 0,09% 

s Други дейности 1 112 0,16% 1 094 0,14% 998 0,17% 

 

 

ИЗВОДИ: 

 

 Водеща роля за икономиката на Видинска област за 2011г. има отрасъл “Търговия, 

ремонт на автомобили и мотоциклети ”. Те осигуряват 334 172 хил. лв. нетни приходи от 

продажби или 48.33%. Втори по значение е отрасъл “Преработваща промишленост” с 

89 134 хил. лв. НПП  или 12,89%, а на трето място е “Транспорт, складиране и съобщения” 

с 58 128 хил. лв. НПП или 8,41 %. Делът на останалите сектори в икономиката на област 

Видин за 2011 година по размер на нетните приходи от продажби е както следва: 

 Селско, горско и рибно стопанство – 6.36 %; 

 Строителство – 4.84% 

 Хотелиерство и ресторантьорство – 1.9% 

 здравеопазване и социални дейности - 2,01 %;   

 

 

 

 



 

 

 30 

4.1. ПРОМИШЛЕНОСТ/ИНДУСТРИЯ 

 

Световната икономика, в т.ч. и икономиката на България, и в частност икономиката в 

област Видин се намират в условията на глобална финансова и икономическа криза през 

последните години. Измененията на всички финансови и икономически показатели са 

драстични. Във времето на криза по-ясно се очертават дисбалансите на макроикономическо 

и микроикономическо ниво, както и потребностите от реформи и използването на нови 

възможности. За индустриалния сектор и индустриалната политика това е от особено 

значение. 

По отношение на индустрията в област Видин можем да направим следните изводи: 

- В резултат на структурните промени в икономиката ни през последните години в голяма 

част от предприятията не съществуват развойни звена тъй като нямат финансови 

възможности за поддържане на обособени звена за изследователска и развойна дейност. 

- Връзките с учебни заведения, изследователски организации и др. са твърде слаби и най-

често инцидентни. 

- Липса на иновации - въпреки, че някои от предприятията в отрасъла са предоставили на 

пазара нови или усъвършенствани продукти, в основната си част те имат твърде ограничен 

характер и трудно могат да повлият за повишаване на конкурентоспособността на 

предприятията. 

- недостатъчно използване съвременни информационни технологии за въвеждане и 

обработка на информация (ЕИМ, програмни средства, компютърна мрежа на 

предприятието и др.); 

- недостатъчно използване на Интернет за маркетинг, реклама и електронна търговия. 

- Съвременната форма за сътрудничество е създаване и/или участие в клъстери, въпреки 

това в област Видин няма такива, нито пък предприятията от областта участват в 

национални клъстери. Това допълнително забавя развитието им, понеже те самостоятелно  

не са конкурентни на пазара, както местния така и международния. 

Сектора Индустрия
7
 в област Видин към 2011г. обхваща 264 бр. предприятия, което 

представлява 8.04 % от всички функциониращи в областта и 0.78% от предприятията в 

сферата на Индустрията в страната.  

С най-голям дял в сферата на Индустрията в област Видин са предприятията в 

сектора „Преработваща промишленост“. За 2011г. те наброяват 223, което представлява 

7,01% от предприятията в областта и 84,47% от предприятията в сектора Индустрия. 

Този сектор произвежда 20,63% от продукцията в областта и реализира НПП в 

размер на 89 134 хил. лв или 12,89% от НПП за Област Видин. По отношение на заетостта, 

в този сектор работят 2 924 човека, или 22.15% от заетите в областта. 

Дълготрайните материални активи за 2011г. възлизат на 54 779 хил. лв или 14.22% 

от ДМА в областта, а напрвените разходи за инвестиции през 2011г. са на стойност - 6 738 

хил. лв. или 7.68% от направените инвестиции в областта. 

С най-голям бр. предприятия от преработващата промишленост са предприятия в 

под сектора  Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия – 70 бр, 

което е 31,39% от предприятията в сектора, 26,52% от предприятията в Индустрията и 

2,02% от всички предприятия в областта. Те осигуряват 46.59% от Нетните приходи от 

продажби в сектора Преработваща промишленост и 6.01% от в областта. 

По показателя бр. на предприятията на второ място в сектора Преработваща  

промишленост е подсектора „Производство на основни метали и метални изделия, без 

                                                 
7
 Съгласно КИД 2008г.в  Индустрията се включват следните икономически дейности:  

 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 
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машини и оборудване” – 39 бр, което представлява 17.49% от предприятията в сектора, 

14,77% от Индустриалните предприятия и 1,23% от предприятията в областта. Тук се 

произвежда 14,35% от НПП за сектора и 1,85% от НПП за областта. 

На трето място по бр. предприятия за 2011г. се нарежда подсектора „СВ 

Производство на телстил и облекло, обработка на кожи; производство на обувки и др. 

изделия от обработени кожи без косъм“ с 31 бр. което представлява 13.9% от фирмите в 

сектор „Преработваща промишленост“, 11,74% от Индустриалните предприятия и 0.97% от 

всички предприятия в областта. За същата година те  регистрират 8.45% от НПП в сектора 

„Преработваща промишленост“ и 1.09% от НПП в областта. 

Заетите лица в сектора „Преработваща промишленост“ са съсредоточени предимно в 

под секторите „СВ Производство на текстил и облекло, обработка на кожи; производство 

на обувки и др. изделия от обработени кожи без косъм“ – 897 човека, 30.68% от заетите в 

сектора и 6.79% от заетите в областта и под сектор “СА Производство на хранителни 

продукти, напитки и тютюневи изделия“ – 776 човека или 26.454% от заетите в сектора и 

5.88% от заетите в областта. 

Най-много ДМА за 2011г. има в под сектор “СА Производство на хранителни 

продукти, напитки и тютюневи изделия“ на стойност 26 515 хил. лв., което представлява 

48.40% от ДМА в сектора и 6.88% от ДМА в областта. 

Следващият по значение за Индустрията в област Видин е сектор „D Пр-во и 

разпределение на електрическа и топлинна енергия  на газообразни горива“. Тук се 

реализират 79 248 хил. лв приходи от дейността, което представлява 10.22% от приходите 

за дейността на областно ниво. ДМА в сектора са на стойност 93784 хил. лв, което е 24.35% 

от ДМА в областта. 
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Основни икономически показатели за Индустрията в област Видин за 2011г.                          
Таблица 22 

 
Икономически дейности  

КИД 2008 

 

 

 

 

 

                                            

2011г.  

Предприятия 

(бр.) 

Предприятия 

спрямо 

общия бр. за 

областта 

Предприятия 

спрямо 

Предприятията 

в сектора 

Индустрия 

% 

Произведен

а продукция 

(хил. лв) 

% ПП 

спрямо 

ПП в 

област 

Видин 

Приходи 

от 

дейност 

та 

(хил. лв) 

% Прих. 

от 

дейностт

а спрямо 

Прих. от 

дейност 

та в 

област 

Видин 

Нетни 

приходи 

от 

продажби  

(хил. лв.) 

% НПП 

спрямо 

НПП в 

област 

Видин 

Заети 

лица 

(бр.) 

% ЗЛ 

спрямо 

ЗЛ в 

областта 

ДМА 

(хил. лв) 

% ДМА 

спрямо 

ДМА в 

областта 

              

Общо за област Видин 3 183   428 398  775 285  691 444  13 201  385 213  

B Добивна промишленост 8 0,25% 3,03% .. .. ..  11 996 1,73% 294 2,23% ..  

C Преработваща 

промишленост 

223 7,01% 84,47% 88 387 20,63% 98 956 12,76% 89 134 12,89% 2 924 22,15% 54 779 14,22% 

D Пр-во и разпределение 

на електрическа и 

топлинна енергия и на 

газообразни горива 

25 0,79% 9,47% 75 979 17,74% 79 248 10,22% .. .. .. .. 93 784 24,35% 

E Доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

8 0,25% 3,03% 11 477 2,68% 11 813 1,52% 11 255 1,63% 613 4,64% 3 491 0.91 

Индустрия в област 

Видин 

264 8.3%            

...Конфиденциални данни 
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Основни икономически показатели за сектор „С“ Преработваща промишленост“ в област Видин    
Таблица 23 

 
Икономически дейности 

Сектор „С“ Преработваща 

промишленост 

 

                                        2011г. 

Предприятия 

(бр.) 

% 

Предприяти

я спрямо 

сектор „С“ 

% 

Предприятия 

спрямо 

индустрията 

% 

Предприятия 

спрямо бр. за 

областта 

Нетни 

приходи 

от 

продажби 

(Хил. лв) 

% НПП 

спрямо 

Сектора 

% НПП 

спрямо 

НПП в 

областта 

Заети 

лица 

(бр.) 

% ЗЛ 

спрямо 

ЗЛ в 

сектора 

% ЗЛ 

спрямо 

ЗЛ в 

областта 

ДМА ДМА% 

спрямо 

сектора 

ДМА% 

спрямо 

областта 

ОБЩО ЗА  

ОБЛАСТ ВИДИН 
3 183 

   
691 444 

  
13 201 

 
 385 213 

 

 

C ПРЕРАБОТВАЩА 

ПРОМИШЛЕНОСТ 
223 

   
89 134 

  
2 924 

 
 54 779 

 

 

CA  Производство на 

хранителни продукти, напитки и 

тютюневи изделия 

70 31,39% 26,52% 2,20% 41 524 46,59% 6,01% 776 26,54% 5,88% 26 515 48,40% 6,88% 

CB  Производство на текстил и 

облекло; обработка на кожи;  

производство на обувки и други 

изделия от обработени кожи без 

косъм 

31 13,90% 11,74% 0,97% 7 532 8,45% 1,09% 897 30,68% 6,79% 1 705 3,11% 0,44% 

CC  Производство на дървен 

материал, хартия, картон и 

изделия от тях (без мебели); 

печатна дейност 

20 8,97% 7,58% 0,63% 1 365 1,53% 0,20% 59 2,02% 0,45% 621 1,13% 0,16% 

CE  Производство на хим. 

продукти 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

CG  Производство на изделия от 

каучук, пластмаси и други 

неметални минерални суровини 

21 9,42% 7,95% 0,66% 14 421 16,18% 2,09% 233 7,97% 1,77% 3 883 7,09% 1,01% 

CH  Производство на основни 

метали и метални изделия, без 

машини и оборудване 

39 17,49% 14,77% 1,23% 12 788 14,35% 1,85% 296 10,12% 2,24% 5 640 10,30% 1,46% 
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CI  Производство на 

компютърна и комуникационна 

техника, електронни и оптични 

продукти 

5 2,24% 1,89% 0,16% 1 314 1,47% 0,19% 64 2,19% 0,48% 3 666 6,69% 0,95% 

CJ  производство на 

електрически съоръжения 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

CK  Производство на машини и 

оборудване , с общо и специално 

предназначение 

4 1,79% 1,52% 0,13% 4 653 5,22% 0,67% .. .. .. .. .. .. 

CL  Производство на Превозни 

средства 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

CM  Производство на мебели; 

производство, некласифицирано 

другаде; ремонт и инсталиране 

на машини и оборудване 

28 12,56% 10,61% 0,88% 2 326 2,61% 0,34% 126 4,31% 0,95% 1 899 3,47% 0,49% 

.. Конфиденциални данни 
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В резултат на анализа на състоянието на отрасъл „Индустрия”  може да се определят следните 

силни и слаби страни: 

 

Силни страни Слаби страни 

- Част от предприятията 

разполагат с дългогодишен 

опит и традиция в 

производството на съответна -

та продукция 

- Наличие на специалисти с 

квалификация и производствен 

опит 

- Наличие на производствен 

потенциал (производствени 

мощности, сгради, персонал) 

за значително увеличаване на 

обема на производството 

 

- Морално и физически остаряло технологично 

оборудване 

- Ниска производителност и конкурентоспособност 

- Ограничени и нестабилни пазари 

- Ниска рентабилност  

- Ограничени финансови възможности за инвестиране 

и иновации 

- Ниско ниво на автоматизация на производството, 

управлението и инженерния труд 

- Липса на активна маркетингова стратегия. 

- Липса на ефективно управление 

- Ниско заплащане на труда, което не стимулира 

работещите 

- Слаба (недостатъчна) организация на сервизната 

дейност 

- Недостатъчни усилия за защита на интелектуалната 

собственост на произвежданата продукция 

 
 

ТЪРГОВИЯ 

 

Таблица 24 

Години Икономически дейности (а21) 

 

 

Предприятия 

(бр.) 

НПП 

(хил.лв) 

Заети 

лица 

(хил.лв) 

ДМА 

(хил.лв) 

 

2011г. G Търговия; ремонт на автомобили 

и мотоциклети 1 513 334 172 3 428 26 087 

I Хотелиерство и ресторантьорство 261 13 139 904 5 600 

Общо за 2011г. 1 774 347 311 4 332 31 687 

 

     2010г. G Търговия; ремонт на автомобили 

и мотоциклети 1 597 463 957 3 591 26 564 

I Хотелиерство и ресторантьорство 261 10 188 822 6 467 

Общо за 2010 1 858 474 145 4 413 33 031 

 

     2009г. G Търговия; ремонт на автомобили 

и мотоциклети 1722 278051 3984 29930 

I Хотелиерство и ресторантьорство 274 11496 861 6210 

Общо за 2009г. 1996 289547 4845 36140 

 

Търговията и услугите са водещ отрасъл в икономиката на Видинска област. За 2011г. 

те осигуряват 48,33% от ННП и 25,97% от заетостта в областта. Въпреки това през  

последните няколко години броя на фирмите в този сектор намалява: от –1 996 бр. през 2009 
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г. те достигат 1774 през 2011г. Намаление се отчита и в броя на заетите в сектора с 10.59% за 

същия период, а така също и в ДМА, които намаляват с 12.32%.  

Главната причина за забелязващата се тенденция през последните години е 

ограничената покупателна способност на населението, много голямо влияние оказват и 

факторите: голям брой обекти за търговска дейност, поява на хипермаркети и общо лошо 

икономическо състояние на областта. 

    

Таблица 25        

2011г. Предприятия Нетни приходи от 

продажби 

Заети 

лица 

ДМА 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ВИДИН 3 183 691 444 13 201 385 213 

Отрасъл Търговия (G Търговия; 

ремонт на автомобили и мотоциклети 

и I Хотелиерство и ресторантьорство 1 774 347 311 4 332 31 687 

Относителен дял на търговията в 

областта спрямо общото за 

областта % 47.53% 48,33% 25,97% 6,77% 

     

 

От търговските обекти за продажби на дребно в област Видин с най-голям дял за 2011г. 

са „Магазини и павилиони” - 87,58% следвани от „Неспециализирани обекти с разнообразни 

хранителни стоки” с 26,07%, „Неспециализирани обекти с разнообразни  нехранителни стоки” 

– 9.98% и „Търговски обекти за облекло” – 9.52% 

Особено голямо значение за развитието на търговията в област Видин има граничното 

положение на областта и възможностите за развитие на търговските контакти между местни и 

външни търговци. В бъдеще допълнителен стимул за развитие на търговията ще бъде и 

изграденият Втори мост над река Дунав, който ще спомага за подобряване на достъпността 

между граничните райони. 

 

Търговски обекти за продажби на дребно по видове и по години 

Таблица 26 

Област Видин 2011 

 

2010 

 

2009 

 СТОПАНИСВАНИ ОБЕКТИ ПО ФОРМА 

НА ОРГАНИЗАЦИЯ - ОБЩО 1933 

 

2022 

 

2140 

    Будки и сергии в стационарната търговска 

мрежа 65 3,36% 164 8,11% 170 7,94% 

   Подвижни обекти за разносна и развозна 

търговия (вкл. автомати) 70 3,62% 69 3,41% 68 3,18% 

   Складове - магазини 81 4,19% 98 4,85% 132 6,17% 

   Бензиностанции 20 1,03% 17 0,84% 23 1,07% 

   Газостанции 4 0,21% 6 0,30% 8 0,37% 

   Магазини и павилиони - общо 1693 87,58% 1668 82,49% 1739 81,26% 

   Плодове и зеленчуци 28 1,45% 28 1,38% 29 1,36% 

   Месо и месни продукти 30 1,55% 20 0,99% 21 0,98% 

   Риба и рибни продукти 4 0,21% .. .. 7 0,33% 

   Хляб и хлебни изделия 33 1,71% 28 1,38% 34 1,59% 

   Захарни и сладкарски изделия 19 0,98% 16 0,79% 24 1,12% 

   Алкохолни и безалкохолни напитки 31 1,60% 25 1,24% 27 1,26% 

   Специализирани магазини с други хранителни 

стоки 42 2,17% 54 2,67% 63 2,94% 

   Неспециализирани с разнообразни хранителни 

стоки 504 26,07% 539 26,66% 548 25,61% 
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   Аптеки и санитарни магазини 51 2,64% 53 2,62% 59 2,76% 

   Оптика .. .. 7 0,35% 7 0,33% 

   Парфюмерия, козметика и тоалетни 

принадлежности 25 1,29% 25 1,24% 30 1,40% 

   Текстилни изделия 23 1,19% 28 1,38% 24 1,12% 

   Облекло 184 9,52% 192 9,50% 192 8,97% 

   Обувки и кожени изделия 26 1,35% 25 1,24% 27 1,26% 

   Мебели, осветителни тела и стоки за 

домакинството 33 1,71% 37 1,83% 34 1,59% 

   Радио- и телевизионни стоки, 

електродомакински уреди 15 0,78% 18 0,89% 15 0,70% 

   Аудио- и видеокасети, CD и DVD със звуко- и 

видеозаписи .. .. .. .. 3 0,14% 

   Железария, лакове, бои 25 1,29% 21 1,04% 22 1,03% 

   Строителни и отоплителни материали 45 2,33% 31 1,53% 22 1,03% 

   Книги, вестници и списания 44 2,28% 21 1,04% 36 1,68% 

   Моторни превозни средства и резервни части 77 3,98% 75 3,71% 73 3,41% 

   Специализирани магазини с други 

нехранителни стоки 257 13,30% 223 11,03% 206 9,63% 

   Неспециализирани с разнообразни  

нехранителни стоки 193 9,98% 196 9,69% 236 11,03% 

 ' .. ' Конфиденциални данни 

 

 

СТРОИТЕЛСТВО 

 

За разлика от годините преди 1990, когато отрасълът беше обърнат преди всичко към 

промишленото строителство и използването на индустриален подход в жилищното 

строителство, сега голяма част от заетите в него фирми изграждат нови жилища, офиси, 

магазини, хотели и др., съобразени с Европейските изисквания.  

В условията на установилата се икономическа криза в страната , Строителния бранш като 

един от структуро определящите сектори на реалната икономика, отчита негативни 

тенденции, характеризиращи спад в неговото развитие, които могат да бъдат обобщени и 

представени с конкретни данни:  

За периода 2009-2011г. се наблюдава намаление в броя на фирмите, работещи в сектора 

– от 138 през 2009г. на 91 през 2011г. Някои от тях имат опит и техника за участие в 

изграждането на инфраструктурни обекти, други са концентрирани в жилищното 

строителство, трети получиха известност при ремонта и изграждането на обществени сгради и 

офиси на различни институции по оперативни програми и други донори. За разглеждания 

период се наблюдава намаление и в броя на заетите в от 1194 човека те достигат  702 през 

2011г., което представлява само 5.32% от заетите в областта, въпреки изграждането на 

големия инфраструктурен обект „Дунав мост 2” при Видин – Калафат и ангажиране на голям 

брой работна ръка. 

Относителният дял на приходите от дейността в сектора «Строителство» също бележи 

спад с близо 10 000 лв, като за 2011г. представлява 4.54% от приходите от дейности, 

реализирани в областта. Значителен е спадът и в ДМА за периода. 

Имайки предвид тясната връзка между строителството и останалите сектори на икономиката, 

развитието на този отрасъл служи като показател за икономическата перспектива на 

останалите сектори и субекти. Отчетеният спад в показателите за сектора „Строителство”  

показват, че областната икономика, е в процеса на стагнация. 
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Таблица 27 

  Предприятия Приходи от 

дейността 

Заети 

лица 

ДМА 

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ВИДИН за 

2011г. 3 183 691 444 13 201 385 213 

Относителен дял на строителството 

в областта спрямо общото за 

областта % 

2,86% 4,54% 5,32% 4,32% 

F СТРОИТЕЛСТВО - 2011г. 91 35192 702 16 652 

F СТРОИТЕЛСТВО - 2010г. 117 41392 882 17 069 

F СТРОИТЕЛСТВО - 2009г. 138 45 221 1194 25171 

 
 

РАМКОВИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА  ИКОНОМИКАТА В ОБЛАСТ ВИДИН 

 

Първостепенна и най-важна задача на предприятията от област Видин е осигуряване на 

конкурентоспособност и развитие. Успешното решаване на тази задача изисква както 

усилията на предприятията, така и активното съдействие на изпълнителната власт на 

централно, регионално и местно ниво, която трябва да осигури рамковите условия, да 

активира процесите на образование и квалификация, да демонстрира и подпомага новите 

тенденции за развитие. 

Образование и квалификация - Подготовката на квалифицирани кадри  за 

предприятиятията в областта е недостатъчно. В съответствие със световните практики се 

препоръчва: 

- въвеждане на специализирани  програми за обучение по предприемачество, новаторство; 

- организиране на активни форми за квалификация и повишаване на квалификацията на 

кадрите; 

- активно сътрудничестов между образовнаието и бизнеса; 

- трансферирането на чужд опит, и адаптирането му към специфичните условия на 

отделното предприятие. 

Клъстери - МСП нямат ресурси, за да осигурят със собствени сили конкурентноспособно 

фирмено развитие. Новата политика в сферата на икономиката, адекватна на съвременното 

развитие, изисква нови фирмени стратегии, изградени на базата на коопериране по цялата 

верига на проектирането, производството, маркетинга и услугите, свързани с продуктите. 

Изграждането на клъстери трябва да се осъществява преди всичко в областите, където се 

очаква реализирането на конкурентни предимства. 

Изграждане на Центрове за иновация и трансфер на технологии – Микро, малките и 

средни предприятия, каквито са преобладаващите в областта нямат възможност да поддържат 

собствени изследователски развойни звена. Това налага да се стимулира развитието на мрежа 

от инженерни звена. Те могат да се организират на основата на съществуващите структури в 

техническите университети и институтите на БАН и да се развие мрежа за подкрепа на 

изследванията и иновациите в индустрията. Финансирането на мрежата може да се подкрепи 

от държавата, европейските фондове и предприятията от сектора и да бъде основано на 

публично-частно партньорство.  

Необходимо е да се стимулира изграждането на мрежа от консултантски звена за нуждите на 

микро, малките и средни предприятия. Особено влияние трябва да се отдели на въпросите за 

управление на качеството и на системите за планиране на ресурсите на предприятията. 
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Високотехнологични паркове и инкубаторни центрове. Тези инструменти за подпомагане 

на иновационните процеси не се използват в достатъчна степен в България, в частност в 

областта. 

Финансиране - Във всички анкети за изследване на бариерите пред предприятията се 

посочват: 

-необходимост от големи разходи и липсата на подходящи източници на финансиране; 

-дълъг период на възвращаемост на разходите; 

-липса на персонал с необходимата квалификация. 

Към момента частнитие фирми разчитат предимно на : 

-собствени средства; 

- привлечени средства и/или банково кредитиране, 

Местните фирми са слабо запознати с възможностите за използване на гаранционните и 

рискови фондове, както и вропейските фондове. В този смисъл е важно местният бизнес да 

бъде насочен към по-пълноценното им използване като начин за подобряване на 

конкурентоспособността и иновативността си. 

 

 

 

4.2. СЕЛСКО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 

СТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА 

  

Общата площ на област Видин е 3 032 880 дка., което представлява 2,7 % от територията на 

Република България и 28,60 % от територията на Северозападния регион за планиране.  

По начин на трайно ползване земеделските земи биват: ниви, лозя, трайни насаждения, ливади 

и пасища. 

  

СПРАВКА ЗА ЗЕМИТЕ ПО НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ, ВЪЗСТАНОВЕНИ ПО 

ЗСПЗЗ
8
 КЪМ 30.12.2012 г. 

Таблица 28 
Община Обща площ 

обработваеми 

зем. земи /дка/ 

Ниви 

дка 

% Лозя 

дка 

% Тр. 

Нас-

я 

(дка) 

% Ливади 

и 

пасища 

дка 

% на 

ливад-ите 

и 

пасищата 

към обр. 

зем земи  

Обща площ 

обработвани 

зем. земи 

дка 

Видин 357774 322237 90 7749 2 5018 1.41 22770 6.36 184600 

Белоградчик 169228 68892 40 4452 2 568 0.3 95316 56.32 14500 

Бойница 121235 108544 90 1879 1.5 36 0.02 10776 8.88 35280 

Брегово 130020 117610 90 2507 2 965 0.7 8938 6.87 85500 

Грамада 131097 111659 85 873 0.7 263 0.2 18302 13.96 85200 

Димово 258146 222642 86 5927 2.3 260 0.1 29317 11.35 142620 

Кула 195431 174860 89 2111 1 44 0.02 18416 9.42 85380 

Макреш 132095 116737 88 870 0.7 312 0.23 14176 10.73 58200 

Ново село 85896 67223 78 12184 14.1 1092 1.27 5397 6.28 63480 

Ружинци 162933 141081 86 3038 1.9 710 0.4 18104 11.11 112300 

Чупрене 123371 28863 23 1036 0.8 41 0.03 93431 75.73 4540 

Област 

Видин: 

1867226 1480348 79 42626 2.3 9309 0.49 334943 17.93 871600 

  

                                                 
8
 ЗСПЗЗ - Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи 
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Площта, която обработваемите земи заемат е  1 867 226 дка. и представлява 61,57% от 

общата територия на областта. 

 Делът на обработваемите земи спрямо общия селскостопански фонд е 93,46 %. Най-

голям относителен дял имат възстановените имоти с начин на трайно ползване “нива” – 79 % 

или 1 480 348 дка., които от своя страна представляват 48,81 % от общата територия на 

областта. 

 На второ място, като начин на трайно ползване се нареждат пасищата и ливадите, 

които представляват 17,93% от възстановените имоти, следвани от лозята – 2,3% и трайните 

насаждения – 0,49%, като делът на трайните насаждения /в т.ч. лозя/, към общата площ на 

обработваемите земи е 2,78 %. 

 Наблюдава се и тенденция, собственици на зем. земи да променят начина на трайно 

ползване - от пасища, мери  и ливади на ниви. 

 Преобладаващите категории земи в областта са:  

 III категория –30 % ; 

 IV категория – 25 %; 

 V категория -13 %. 

 

Средната площ на възстановен имот в област Видин е 6 дка, като по общини тя е както следва: 

- Община Видин  - 5,36 дка 

- Община Белоградчик - 4,58 дка 

- Община Бойница  -5,73 дка 

- Община Брегово - 8,33 дка 

- Община Грамада - 7,14 дка 

- Община Димово - 7,00 дка 

- Община Кула  - 7,95 дка 

- Община Макреш - 6,57 дка 

- Община Ново село  - 5,72 дка 

- Община Ружинци; - 4,93 дка 

- Община Чупрене - 4,58 дка 

 

 Делбата на наследствени имоти и трудното издирване на собственици затруднява 

пазара на земеделски земи в областта. 

  

Изоставените /неползвани/ земеделски земи на територията на областта са      1 048 226 дка, 

което е 56,13 % от обработваемите земеделски земи на област Видин, земя предимно VІ, VІІІ 

и ІХ категория, което е тревожен факт за развитието на земеделието и изисква специално 

внимание. 

  

Причини за наличието на пустеещи земи: 

o Наличие на раздробени имоти, като резултат от процеса на възстановяване собствеността 

върху земята - изключително удребнена и разпокъсана собственост; голям брой 

наследници на един имот, голяма част от тях живеят в други райони на страната и 

чужбина; нисък размер на рентата, изплащана от кооперации и арендатори; ниска цена на 

земеделската земя; липса на финансови средства у земеделските производители за 

прилагане на съвременни технологии и използване на съвременна техника;  

o Бавен темп на комасация; 

o Обезлюдяване на населените места от планинските и полупланинските райони. 

 

Основни форми на стопанисване на земеделските земи 

Основните земеделски структури са: частните кооперации, земеделски фирми,  

арендатори, частни семейни стопанства и лични стопанства.   

 За периода 2006-2009 год. по данни на ОД “Земеделие ”, обработваната земя (в декари) 

от кооперации, арендатори и частни стопани е представена  в следната таблица:  
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 Таблица 29 

Година обработена площ в дка 

кооперации, сдружения и 

арендатори  

обработена площ в дка  

частни стопани  

общо 

обработена 

площ 

 пролетници есенници пролетници есенници Общо: 

2006 119883 127945 51172 46431 345431 

2007 147470 123480 74551 45680 391181 

2008 204522 125365 68577 29947 428411 

2009 132199 193130 69195 61285 455809 

2010 193294 206589 80867 47046 527796 

2011 348062 250484 17871 39211 655628 

2012 459409 332533 19924 28526 840392 

 

Както е видно от таблицата площите с есенници и пролетници през всяка година са се 

увеличавали като през 2012 г. са се увеличили трикратно в сравнение с 2006 г. и двукратно 

спрямо 2009 г. 

 

Графика 

 
 

Графика 
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По данни на ТСБ – Видин броя на наетите лица по трудови правоотношения в сектор 

“Селско, ловно, горско и рибно стопанство” за периода 2004 – 2006 година бележи тенденция 

към намаляване от 405 души за 2004 г. до 372 души за 2006 г.  

 

 

СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОР РАСТЕНИЕВЪДСТВО 

 

 Климатичните и почвени ресурси на област Видин предлагат широки възможности за 

развитие на селското стопанство. Анализът на растениевъдството показва, че за областта са 

характерни производството на пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, овощарството, 

лозарството и зеленчукопроизводството. Най-благоприятни почвено-климатични условия за 

развитие на селското стопанство има в северната равнинна част на областта по завоя на река 

Дунав – в общините Брегово, Ново село и част от общините Видин и Димово. 

 Сектор растениевъдство има стратегическо значение за отрасъла Селско стопанство. 

 

Таблица 

Година Всичко 

обработваема 

земя 

Разпределение на обработваемата земя по култури в % 

Зърнено житни  

култури 

Технически 

култури 

Трайни 

насаждения 

2010 711322 73 19 8 

2011 651274 66 25 6 

2012 864704 58 34 3,5 

От таблицата е видно, че най-голямо е увеличението при техническите култури, като особено 

са се увеличили площите със слънчоглед 

 

 

ЗЪРНЕНОЖИТНИТЕ КУЛТУРИ  

 

 Зърненожитните култури заемат 58 % от общата обработваема земя в областта, като 

основен дял се пада на производството на пшеница, ечемик, царевица, ръж и тритикале. 

Производството на пшеница представлява около 57 % от производството на зърнени 

култури в района и заема 32 % от обработваемата земя на областта 

 

Таблица 30 

Година Засети площи  

/дка. пшеница/ 

Среден добив 

2001 287000 141 

2002 117000 184 

2003 174000 362 

2004 182000 362 

2005 199309 351 

2006 151600 287 

2007 145890 87 

2008 134449 394 

2009 195765 311 

2010 214875 354 

2011 242360 342 

2012 287470 329 

2013 336800 2012 17829 303 
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От данните се вижда, че се увеличава количеството на площите, засети с пшеница през 

последните години. След критичниата 2008 г., когато е засята най-малко пшеница 

тенденцията е към увеличаване и през 2011 г.достига и дори през 2012 г. задминава площите 

засети през 2001г. Интересът на  земеделските производители към отглеждане тази 

стратегическа култура показва, че и за в бъдеще тя ще е основната култура в областта. 

Въпреки, че културата на земеделие се е повишила, което е видно от получените средни 

добиви от декар , все още има какво да се желае, като например използувяне на подходящи 

сортове за климатичните условия в региона, стриктно спазване на агротехниката, използуване 

на модерна селско стопанска техника за, която да сведе  загубите при жътва до мининимум. 

 

Втората по площ и значение за областта, като основна култура за фураж на 

продуктивното животновъдство, е царевицата. През 2012 г. я заема 35 % от площите заети 

със зърнени култури и  22 % от всички обработваеми земи. 

 За периода 2001-2003 г. площите, с царевица са намалели от 72 207 дка. през 2001 г. до 

62 800 дка. за 2003 г., но през 2008г. отново имаме нарастване на площите на 68270 дка. Тази 

тенденция е резултат от няколко фактора: сравнително висока цена на водата за напояване, 

неизправни поливни съоръжения, липса на сушилни, продължително засушаване и високи 

температури през летните месеци. През последните 3 години производството на царевеца се 

увеличава. Причината  за това може да се търси в навлизане на крупни земеделски 

производители и фирми и оттам  на модернизация на производството – все повече се търси 

мнението на специалисти и се следи спазване на агротехниката, използват се нови 

сухоустойчиви сортове с къс вегетационен период, използване на модерна техника в 

производството  

Производство на царевица  като основна култура за фураж на продуктивното 

животновъдство е посочено в следната таблица: 

 

Таблица 31 

Година Засети площи 

 /дка царевица/ 

Среден добив 

2001 72207 228 

2002 65200 200 

2003 62800 391 

2004 62780 388 

2005 56240 649 

2006 50033 384 

2007 69382 68 

2008 68270 400 

2009 50115 437 

2010 85577 415 

2011 129654 326 

2012 184939 188 

    

Площите с царевица се увеличават, но проблемът с добивите от културата си остава. 

При технология на неполивно земеделие добивите зависят от климата и при летните 

засушавания през 2011 и особено 2012 г. те са ниски. 

 

Трета по значение традиционна за областта култура е ечемикът. 

Производството на ечемик заема 3% от площите, заети със зърнени култури. 
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Таблица 32 

Година Засети площи  

/дка ечемик/ 

Среден добив 

2002 55520 130 

2003 21485 151 

2004 25452 344 

2005 27143 293 

2006 22776 247 

2007 23270 69 

2008 20863 377 

2009 39540 291 

2010 34250 298 

2011 19735 321 

2012 17829 303 

2013 19400 Още не е реколтиран 17829 303 

 

Тенденцията в производството на ечемик е към намаляване на относителния дял на 

площите с културата, въпреки че  ечемика е с по-къс вегетационен период и добивите са 

устойчиви. Като основна фуражна култура, производството му е в тясна зависимост от броя 

на животните в областта, а техния брой намалява. 

През 2008 г. техническите култури  заемат 33% от общата обработваема земя в област 

Видин, като най-голям е делът на слънчогледа. Анализът на производството на слънчоглед 

показва, че площите засети с тази култура всяка година се увеличават. За 10 години – от 2002 

до 2012 г. засетите площи се увеличават четирикратно, което показва колко голям е интересът 

към културата. 

          

Таблица 33 

Година Засети площи /дка слънчоглед/ Среден добив 

2002 73300 72 

2003 66000 101 

2004 98368 129 

2005 113201 164 

2006 106688 136 

2007 129148 39 

2008 180205 163 

2009 150946 183 

2010 173076 168 

2011 214284 156 

2012 278724 115 

 

През последните години се забелязва интерес и към атрактивни култури като  

маслодайна рапица, мента, лавандула, но все още на малки площи – по скоро 

експериментално. 

Производство на рапица. 
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Таблица 34 

Година Засети площи  

/дка рапица/ 

Среден добив 

2002 3400 65 

2003 4500 130 

2004 3300 - 

2005 10047 247 

2006 3000 114 

2007 2620 152 

2008 2800 210 

2009 8230 224 

2010 20730 168 

2011 24230 191 

2012 51889 196 

2013 10300  

 

След сравнително добрата реколта на рапицата през 2010 и 2011 г., фермерите 

насочиха своето внимание към тази култура  и през есента на 2011 г. бяха засяти 51888 дка. 

Сухата и студена есен и зима компрометираха посевите и беше констатирано, че поникналите 

растения са по-малко на брой от необходимата норма и се развиват незадоволително. Това 

наложи разораване на част от площите с рапица и през пролетта и засяването им с 

пролетници. Неблагополучията с рапицата се отразиха и на количеството засяти площи през 

2012 г. – през есента се засяха само 10300 дка.  Въпреки, че отношението на земеделците е 

колебливо,  все пак рапицата е переспективна култура и при спазване на агротехниката 

стопаните ще могат да очакват добри резултати. 

 

За да се получат високи добиви от зърнените култури е необходимо: 

 Съблюдаване агротехническите изисквания на съответната култура 

 Използуване на подходящи за климатичните особености на региона сортове 

 Модерна техника за прибиране на реколтата, която свежда загубите до минимум 

 

 

ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ 

 

Трайните насаждения заемат 3,5 % от обработваемата площ в областта. От тях 1122 

дка са овощни видове, 2454 дка са черупкови и 16909дка  лозови масиви.  

 През последните години интересът към отглеждането на трайни насаждения и 

създаване на нови нараства. Млади фермери проявяват засилен  интерес и към „ПРОГРАМА 

ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013г. особено към „Мярка 

„Създаване на стопанства на млади фермери”. 

Запазва се тенденцията към увеличение и на площите с черупкови –  през 2012 г. са засадени 

общо 1316 дка и към 31.12.2012 г. в региона на Видинска област се отглеждат: 

 Орехи -2036 дка 

 Бадеми – 107 дка 

 Лешници – 311 дка  

Лозови насаждения: 

Винените лозя заемат 15252 дка /по данни на Изпълнителната агенция  по лозата и 

виното/,  като се реколтират 12256 дка. През 2012 г. са създадени 280 дка нови лозови масиви.   

Десертните лозя заемат 1657 дка.  

Общините с най-големи лозови площи са Ново село и Видин. 
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  От сортовия състав преобладават:  

o от червените – Кабарне совиньон, Гъмза и Мерло,  

o от белите – Ркацители и Мускат отонел. 

 

Основни проблеми при трайните насаждения са: 

o бавна възвръщаемост на вложените средства; 

o амортизация на съществуващите насаждения; 

o липса на сдружения и асоциации на производители и преработватели; 

 

Основен фактор, който компрометира реколтата от трайните насаждения – лозя и 

овошки през 2012 г. бяха ниските температури през зимата и късните пролетни мразове през 

март и началото на април, когато насажденията бяха излезли от покой. В резултат на това 

беше констатирано измръзване на около 80 % от насажденията. 

 

 

ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВОТО 
Зеленчукопроизводството в областта е слабо застъпено. Отглеждат се домати, пипер, 

картофи, зеле, грах и фасул в дворни места и оранжерии. Малко са производителите, които 

отглеждат зеленчуци, за което си има и обективни причини: 

 несигурност при реализацията на получената продукция – липса на 

преработвателно предприятие в областта. 

 липса на хидромелиоративни съоръжения  

 липса на програми за подпомагане на зеленчукопроизводителите 

 

СЪСТОЯНИЕ НА СЕКТОР  ЖИВОТНОВЪДСТВО 

 

Природо-климатичните условия на област Видин позволяват отглеждането на всякакви 

видове продуктивни животни, което определя животновъдството като втори основен 

подотрасъл на селското стопанство в областта. Сравнително добрите условия за развитие на 

зърнено и фуражно производство, в полската част, предопределят развитието на 

говедовъдство, свиневъдство и птицевъдство в тези райони. Наличието на много добри 

пасища и ливади в планинската и полупланинската част на областта са условие за развитие на 

овцевъдството и месодайното говедовъдство. 

Таблица 35 

Показатели в 

животновъдството 
Мярка 

ГОДИНИ  

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 

Говеда - всичко Брой 5410 7793 8031 8219 9059 7603 7088 7092 

В т.ч. крави Брой 4241 5924 5438 5407 5544 4733 4772 4420 

Овцe-всичко Брой 33232 30861 26079 26897 29268 23808 21254 21327 

В т.ч. овце-майки Брой 22441 24801 20150 19391 22621 16346 15808 14108 

Кози-всичко Брой 27577 26776 23281 24150 22166 19590 15268 15988 

В.т.ч.кози-майки Брой 19764 22222 17413 18096 17516 12064 11497 10484 

Свине-всичко Брой 16587 26112 17968 14198 16980 12534 10706 9368 

В т.ч. свине-майки Брой 1913 1915 1962 1526 1478 601 639 515 

Птици-всичко Брой 161400 246500 195200 172520 273471 316067 251775 199700 

Пчелни семейства Брой  15010 16753 16679 17979 19796 21050 24052 26635 
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ГОВЕДОВЪДСТВО  

Във Видинска област се отглеждат говеда от Черно-шарената порода и Сименталската 

порода, както и кръстоските им.  

За 2012 год. се наблюдава намаление на кравите с 352 бр.  

Общият брой на млечните ферми е 303 бр. където се отглеждат  4420  млечни крави. От тях:  

- 32 бр. ферми които са покрили Европейските изисквания за Първа група. В тях се 

отглеждат 2043 бр. дойни крави;  

- 11 бр. Ферми, които са в процес на мониторинг и одобряване за преминаване в Първа 

група., с общо 254 бр. крави  

В тези 43 ферми се отглеждат 2297 броя крави, което представлява 52 % от поголовието. 

Останалите 48 %, или 2193 бр. крави се отглеждат в 260 малки ферми – средно с по 8 бр. във 

ферма, в условията на примитивизъм . 

Към 01.01.2012 год. фермите ІІІ категория са наброявали 984 бр., а към 31.12.2012 г. 

техният брой е 260. Намалението е при кравите от ІІІ категория ферми, неотговарящи на 

изискванията и намиращи се в населените места и така ако в една ферма към 01.01.2012 г. са се 

отглеждали средно по 2,5 крави, в края на годината средният брой нараства на 8,1 крави. 

  

Средната млечност от крава за областта, за 2012 г. е 4710 л, което е с  465л. повече  от 

2011 г. Концентрацията на животните в големи стопанства, където се полагат грижи и има 

възможност за модернизация и създаване оптимални условия за отглеждане на животните 

говорят за модернизиране на отрасъла и това се забелязва в повишената продуктивност. 

Като добра фермерска практика могат да се покажат резултатите на отделни ферми в 

областта: 

 «Про Агро ЕООД» – гр. Грамада се отглеждат 347 крави с 6855 л. от крава 

средногодишна млечност 

 «Агро Грам» ЕООД – гр. Грамада – 437 крави с 6650л средногодишна млечност от 

крава 

 «ВАГ»ЕООД – с. Ивановци, общ. Видин – 81 крави с 6140 л средногодишна млечност 

от крава 

 

Проблеми и предизвикателства в говедовъдството: 
o Намалява броят на животните; 

o Не се работи по въпросите на селекцията и изкуственото осеменяване; 

o Ниски изкупни цени на млякото и месото; 

o Монопол при изкупуването на млякото – в региона има само 2 бр. млекопреработвателни 

предприятия 

o Раздробено фуражопроизводство, което е причина за ниската концентрация на животни 

във фермите;  

o Не е застъпено месодайното говедовъдство за използване на богатите пасища в 

предпланинската и планинската част на областта. 

o Недостиг на пасища  и ливади 

 

БИВОЛОВЪДСТВО 

Биволовъдството е слабо застъпено в областта. Общият брой на биволите е 69 броя в 

т.ч. 36 броя биволици. За 2012 г. увеличението на животните е с около 50 %, но все още броят 

им е много малък в областта. 

 

 

ОВЦЕВЪДСТВО 

Броят на овцете в региона е 21327бр. /, в т.ч. овце-майки –   14108 бр.  Тенденцията за 

намаляване на овцете се запазва и през 2012 г. овцете- майки са намалели с 1700 бр. 

Отглежданите овце в равнинната част на областта са от породите: черноглава плевенска, 
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аваси, фризийска и техните кръстоски, а в планинската част на област Видин – общ. Чупрене, 

се развъжда местната Реплянска овца и кръстоските и.  

По отношение на концентрацията на отглежданите овце във фермите, 37 % от овцете 

се отглеждат в 161 ферми с над 10 бр. овце-майки. Фермите с над 50 овце-майки са 18 бр., а 

по-големите овцеферми с над 100 бр. овце-майки са 15 бр. При 47 бр. ферми с над 50 овце 

през 2010 г. сега този брой е 32. 

 Най-големият животновъден обект в овцевъдството за областта е овце-комплексът в с. 

Цар Петрово, общ. Кула, където се отглеждат 2500 овце майки -1500  бр.  млечни кръстоски и 

1000 бр. месодайни породи. 

Проблеми и предизвикателства в овцевъдството: 

o Трайна тенденция на намаление на поголовието и продукцията; 

o Липса на механизация на технологичните процеси в отрасъла, поради което малък брой 

млади фермери се занимават с овцевъдство; 

o Ниски изкупни цени на месо, мляко и вълна, които не стимулират инвестициите в този 

подотрасъл;  

o От много години не се прилага навсякъде  изкуствено осеменяване и не се извършва 

селекционна дейност;  

o Ниска зоо и ветеринарна култура на фермерите, отглеждащи овце; 

o Недостиг на пасища  и ливади. 

 

КОЗЕВЪДСТВО 

 

Броят на козите през периода 2005 г.-2012 бележи тенденция на постоянно  намаление. 

От 27577 броя кози през 2005 г. броят им  спада на 15988.  Козите-майки към 31.12.2012 г. 

наброяват 10484бр., което е най-ниското поголовие за годините досега.  

По отношение на концентрацията на броя на отглежданите кози във фермите  

разпределението е следното: 99% - с от 2 до 5 броя животни; 1 % - с от 50 до 100 бр. 16,2 % от 

козите се отглеждат в 81 ферми с над 10 бр.кози-майки. 

Проблеми и предизвикателства в козевъдството: 

o трайна тенденция на намаление на поголовието и продукцията; 

o малък брой млади фермери, които се занимават с овцевъдство, поради непривлекателния 

труд в отрасъла;  

o липса на механизация на технологичните процеси в отрасъла 

o слабо търсене на продуктите от отрасъла- козето мляко не се изкупува и не представлява 

интерес за млекопреработвателите;  

o ниска зоо и ветеринарна култура на фермерите отглеждащи кози. 

 

СВИНЕВЪДСТВО 

В област Видин се наблюдава тенденция на намаляване поголовието на свинете. От  

16587 бр. през 2005 г. техният брой е намалял на 9368 през 2012 г. Същото се отнася и за 

свинете майки – към 31.12.2012 г. броят им е едва 515 бр.  В областта има само 2 бр. по-

големи свинеферми, останалите животни се отглеждат в т. нар. „заден двор”.  Причините за 

това драстично намаление са обусловени от нерентабилността на отрасъла. При силната 

раздробеност на фермите, ниския брой на отглеждани животни във ферма и неприлагане на 

научно обосновани режими на хранене е неизбежна нерентабилността на производството. 

Липсата на асоциация и браншова организация определят слабо развит пазар, некоординирани 

действия между отговорните институции, животновъдите и ползването на експертна помощ. 

 

ПЧЕЛАРСТВО 

Съществуващите добри традиции, висок професионализъм на занимаващите се с 

пчеларство и природо-климатични дадености, обуславят развитието на този подотрасъл. През 

2012 г. се наблюдава тенденцията към  увеличение броя на пчелните семейства. От 24052 бр. 

към края на 2011 г., към 31.12.2012 г. броят им е нараснал на 26635 или увеличението е с 
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10,7%, което е много добър показател за 1 година. Това развитие на отрасъла се дължи на все 

по- доброто усвояване на Евро фондовете. 

 

ПТИЦЕВЪДСТВО 

Броя на птиците към 31.12.2012 г. г. е 199700 броя.  В обл. Видин има само една 

промишлена птицеферма за 1700 бр. кокошки – носачки,  с капацитет 1700 бр. птици, което е 

под 1%. Останалите 99,1% птици се отглеждат в т.нар. „задни дворове”. 

 

ЗАЙЦЕВЪДСТВО 
Животновъдите в област Видин все повече проявяват интерес  към зайцевъдството. В 

Европа има голям пазар за заешко месо, но липсата на кланици, сертифицирани по ISO и 

отговарящи на европейските  стандарти в момента спират развитието на отрасъла.  

 

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ  

Рибарството е сравнително нов и добре развиващ се отрасъл за региона. На територията на 

областта към 31.12.2012 г. има изградени 6 бр. рибовъдни стопанства: 

 Шаранови стопанства – 4 бр. , от които 2 бр. са в  общ. Видин - с Градец ; 

1 бр. в местността Божурица – общ. Грамада и 1бр. Садково стопанство в язовир 

Воднянци, общ. Ружинци 

 Пъстървово стопанство – 1 бр. в с. Стакевци, общ. Белоградчик 

 Есетрово стопанство – 1 бр. в гр. Видин, където е изградено и модерно предприятие за 

преработка на хайвер от естрови риби и рибни филета. 

  

На територията на област Видин комбинирани фуражи се произвеждат в 2 от 

големите ферми. Производството им е само за собствени нужди. Останалите фермери 

се снабдяват от лицензирани/регистрирани търговци на едро и дребно.  

Наличието на единствен склад за търговия на едро на концентриран фураж в областта 

затруднява фермерите със снабдяването и реално ги лишава от избор на доставчик на 

фураж. 

 

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ВЪВ 

ВИДИНСКА ОБЛАСТ 

 

Таблица 36 

Налична  регистрирана селскостопанска 

техника 

2005 г. 2009 г. 2012 г. 

Колесни трактори 1068 1600 1843 

Сеялки за окопни култури 200 255 285 

Сеялки за зърнено-житни 161 244 259 

Зърнокомбайни 209 253 304 

      

От горната таблица е видно, че с нарастването на обработваемите площи нараства и 

броя на селскостопанските машини. От посочените бройки машини реално работещи са 

около 75-75%, което показва, че 25-30% са стари и негодни и този процент се запазва през 

годините. 

Освен регистрираната в областта селскостопанска техника, в обработката на земята и 

прибирането на реколтата участват и  селскостопански машини, регистрирани в други 

области, които са собственост на фирмите, арендуващи земеделска земя в областта. Това са 

нови, модерни машини, качествено обработващи земята и свеждащи загубите от 

прибирането на реколтата до минимум. 

Като обобщение, може да се направи заключение, че работещата на територията на 

областта селскостопанска техника е достатъчна за нуждите на земеделието. 
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НАУЧНИ ЗВЕНА И КОНТРОЛНИ ИНСТИТУЦИИ 

Научни звена 

Научно-техническото обслужване на селскостопанските производители от Видинска област 

се осъществява до момента от Регионален център за научно и приложно обслужване 

(РЦНПО). Звеното работи в момента с много малък капацитет, поради липса на средства. 

Института се финансира само от Държавния бюджет. Изграждането на частно научно-

изследователско звено във Видинска област е алтернатива за научно обслужване на 

земеделието. Подобно е положението с Института по млечна промишленост, сега част от 

фирма Ел Би Булгарикум ЕАД, която се занимава главно с производствена дейност на 

млечни произведения, а не с научно приложна дейност.  

 

Общи изводи и препоръки:  

 Почвено - климатичните условия в област Видин са подходящи за развитие на 

зърнопроизводството, поради изобилието на богати на хумус черноземни и льосови почви.  

 През последните години чрез “Програма за развитие на селските райони за периода 2007-

2013г.” и мерките към нея се наблюдават следните положителни промени в земеделието: 

 Увеличи са количеството на обработваната земя като се засаждат не само зърнено 

житни култури, но се създават  и трайни насаждения. 

 Обновява се техниката за обработка на земята и прибиране на реколтата. 

  

 Повиши се културата на земеделие. Земеделските производители се убедиха, че 

земеделието е приложна наука и без консултации със специалисти не могат да достигнат 

високи добиви. 

 Все повече се наблюдава подбор на сортове при отделните култури, които са толерантни 

към променения климат в региона. Все повече се използва посевен  и посадъчен материал 

с известен произход – качествен сертификат и фито-санитарен контрол.  

 Има тясна връзка между земеделските  производители и фирмите, предлагащи продукти за 

растителна защита , торове  и иновативни технологии за отглеждане на растенията. 

 Показател за развитие на модерното растениевъдство е интегрираното управление на 

вредители при различните култури, съгласно предложения Национален план за устойчива 

употреба на пестициди, основната цел на който е опазване здравето на хората, животните 

и чиста околна среда. 

 Необходимо е да се стимулира изграждането на предприятия на преработващата 

промишленост и тържища за селскостопанска продукция, което би стимулирало 

зеленчукопроизводството и овощарството, както и разработването на програма за 

стимулиране на земеделието; 

 Необходимо е създаване на единна информационна система  за собствеността на 

земеделската земя. Това ще спомогне за изготвянето на бързи и точни справки от всеки 

пункт на страната, а също така ще се сложи край на злоупотребите със земеделските имоти 

– незаконни разпореждания, неправомерно ползване и др.. Информационната система ще 

обслужи създаването на кадастъра на земята, за който са необходими много повече 

средства и време; 

 Проблем пред развитието на селското стопанство е липсата на комасация на земеделските 

имоти, а така също и ниската доходност на зeмeдeлиeто и трудностите, свързани с 

осъществяването на изгодна реализация на произведената продукция; 

 Проблем на земеделието е липсата на организираност на земеделските производители при 

реализация на продукцията, което води до трудности при предлагането на даден продукт 

на пазара, ненавременно изкупуване, влошаване на качеството и получаване на цена, по-

ниска от себестойността на продукцията; 

 Големият размер на необработваната земя, особено в някои общини, където почвата е 

плодородна, а релефа равнинен, е предпоставка за оземляване на безимотни и малоимотни. 
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Това е валидно особено там, където има повече пустееща земя в държавния и общинския 

поземлен фонд; 

 Животновъдството в областта е слабо развито и неконкурентноспособно. Затова е 

необходимо да се приложат мерки за стабилизиране и въвеждане на съвременни 

технологии в производството. По този начин ще се отговори на нуждите на вътрешното 

потребление и на международните пазари и съответно ще се осигурят стабилни доходи за 

производителите, като се използват по-пълноценно наличните ресурси; 

 През последните години от всички отрасли на животновъдството добре се развиват 

пчеларството и рибарството.  

 Все още голяма част от селско-стопанските животни се отглеждат в т.нар «заден двор», в 

населените места. 

 Подпомагането на животновъдството от европейските фондове, макар и по-малко 

отколкото растениевъдството все пак показва своето значение.  По мярка 112 „Създаване 

на стопанства на млади фермери” и по мярка 121 „Модернизиране на земеделските 

стопанства” бяха модернизирани и създадени нови животновъдни обекти от млади 

фермери.  

 През последните 2 години се наблюдава процес на концентрация на животните във 

фермите. Постепенно отпадат примитивни животновъдни обекти с по едно- две животни, а 

се увеличава броя на животните във ферми, в които работните процеси се механизират и 

които отговарят на ветеринарно-санитарните изисквания.  

 На територията на област Видин комбинирани фуражи се произвеждат в 2 от големите 

ферми. Производството им е само за собствени нужди. Останалите фермери се снабдяват 

от лицензирани/регистрирани търговци на едро и дребно. Наличието на единствен склад 

за търговия на едро на концентриран фураж в областта затруднява фермерите със 

снабдяването и реално ги лишава от избор на доставчик на фураж 

 Проблем пред животновъдството е липсата на пасища и мери в населените места, както и 

факта, че почти няма необработваема земя която да се използва за пасища на животните. 

Отглеждането на говеда, овце и кози «на ясла» оскъпява много производството и 

превръща работният процес в нерентабилен. 

 На територията на областта няма предприятие за производство на концентрирани фуражи, 

което да задоволява нуждите на фермерите. В областта се изхранват  фуражи, произведени 

в други области и транспортните разходи допълнително повишават цените им.  

 Липсата на достатъчен брой преработвателни предприятия на животински суровини 

поставя животновъдите в условията на монополно изкупуване на продукциятя им. 

Изкупните цени, които се предлагат за  единица животинска продукция в региона са доста 

по-ниски от средните за страната. 

 Инвестирането на собствени средства в животновъдството в област Видин е ограничено 

поради недостатъчност на финансови ресурси на фермерите и частните стопани; 

 Има възможности за отглеждане на животни, нетрадиционни за района, но подходящи 

като алтернативни дейности – коневъдство, рибарство, отглеждане на щрауси, пъдпъдъци 

и др.; 

 Необходимо е приоритетно да се развива преработващата промишленост – на основата на 

реализация на селскостопанската продукция, чрез подобряване на интеграционните връзки 

между производителите и преработвателите на селскостопански продукти и създаване на 

условия за временно съхраняване на суровините при оптимални условия.  

 Тласък за развитие на селското стопанство в областта ще даде и подобряването на 

маркетинговата система за реализация на селскостопански продукти. В област Видин 

липсват функциониращи стокови борси и тържища; 

 Възможности за развитието на селското стопанство в област Видин се предлагат от 

Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г и Оперативна програма за развитие 

на сектор “Рибарство” /2007 – 2013/., финансирани от Европейския съюз.  

 

 



 

 

 52 

4.3. ХИДРОМЕЛИОРАЦИИ/ХИДРОМЕЛИОРАТИВНА СИСТЕМА 

 

1. Описание и дейности 

На територията на област Видин хидромелиоративния фонд се експлоатира и 

стопанисва от Хидротехнологичен район – Видин – териториално звено към „Напоителни 

системи” ЕАД – клон Мизия, дружество със 100% държавно участие.  

Дейността на Хидротехнологичен район – Видин е насочена в следните две основни 

направления: водоподаване за напояване и стопанисване на обектите за предпазване от 

вредното въздействие на водите /ОПВВВ/. 

За изпълнение на дейност „водоподаване за напояване” ХТР – Видин стопанисва 5 

броя напоителни системи и 4 броя самостоятелни напоителни полета, както следва: 

НС „Видин” – водоизточник р. Дунав; НС „Рабиша” – водоизточник яз. ”Рабиша”; НС 

„Ново село” – водоизточник р. Дунав; НС „Лом – запад /Дреновец/” – водоизточник 

яз.”Дреновец”; НС „Високи кулски полета” – водизточници яз. ”Кула” и яз.”Полетковци”; 

ОНП ПС „Дунавци-2” – водоизточник р.Дунав; НП “ПС”Арчар” - водоизточник р.Дунав; НП 

“Божурица” и ГНК “Синаговци” – водоизточник яз. ”Божурица”; НП “ГНК-Буковец” – 

водоизточник р. Войнишка. 

Изградените поливни площи на територията на област Видин са 207 366 дка, от които 

124 582 дка са годни за напояване. 

По начин на доставяне на вода, поливните площи се разпределят, както следва: 

помпено - 167 734дка, в т.ч. годни 92 894дка и гравитачно – 39 632дка, в т.ч. годни  31 688дка. 

Според водоизточниците, поливните площи в областта са: от язовири – 103 276 дка, в 

т.ч. годни 64 428 дка и от реки – 104 090 дка, в т.ч. годни 60 154 дка.  

 

Разпределението на годните и негодни поливни площи по общини е посочено в  

 

Таблица 36 

Община 
Годни за напояване 

площи, дка 

Негодни за напояване 

площи, дка 

Белоградчик 220 500 

Бойница -  -  

Брегово 9 455 6 303 

Видин 45 302 25 190 

Грамада 18 663  6 435 

Димово 5 113 6 835 

Кула 13 580 12 532 

Макреш 9 798 3 326 

Ново село 7 219 14 653 

Ружинци 15 232 7 010 

Чупрене -  -  

Общо за област Видин 124 582 82 784 

 

За осъществяване на поливния процес, изградените напоителни системи и 

самостоятелни напоителни полета се обслужват от 8 броя язовири, 19 броя помпени станции, 

10 водохващания, 34 броя изравнители, 4,73 км вододовеждащи канали, 49,561 км пълнещи 

деривации,  271,113 км открита канална мрежа и 49,792 км закрита тръбна мрежа. 

Акумулирането на водни количества за язовирите и напоителните полета се осъществява от 

10 броя масивни водохващания и 5 броя деривационни канали. 

Обща дължина на пълнещите деривации е 49,561 км, а на вододовеждащите канали е 

4,731 км, като само 1,529 км са монолитно облицовани участъци, а 3.202 км – необлицовани. 

Изградени са 34 броя изравнители с общ завирен обем 996,90 хил.м³. В експлоатация са 33 

броя открити магистрални и разпределителни канали. Общата им дължина е 271,113 км. 
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Закритата тръбна мрежа е с обща дължина 49,792 км. Тук са включени напоителни 

полета в НС “Рабиша”, НП “Божурица” и НП “Дунавци-2”, както и 2 броя дюкери в НС 

“Рабиша”. Част от подземната тръбна мрежа е амортизирана, деформирана, изпочупена, което 

определя техническото й състояние като незадоволително. Същата се нуждае от основен 

ремонт, в т.ч. и съоръженията към нея. 

Заедно със съоръженията, имащи пряко отношение към поливния процес, „Напоителни 

системи” ЕАД – клон Мизия, ХТР – Видин стопанисва и обекти за предпазване от вредното 

въздействие на водите, чието основно предназначение е предпазване от вредното въздействие 

на водите, в т.ч. от заливане на населени места, пътища, земеделски земи. Тези 

хидромелиоративни съоръжения се реализират не само в селското стопанство, но и в 

останалите отрасли. По-голяма част от тези обекти са линейни, разположени в землищата на 

много общини и кметства. Инженерната сигурност на тези съоръжения налага научно 

обосновани методики за системен технически контрол, пълна и точна координация при 

поддържането, наблюденията, измерванията и действията при екстремни условия. 

 

2. Състояние на хидромелиоративния фонд 

Голяма част от напоителните системи са енергоемки, което ги прави в различна степен 

непригодни или нискоефективни при новите условия. 

Язовирите са под непрекъснат контрол. Тези скъпи и най-отговорни съоръжения се 

нуждаят от значителни инвестиции за ремонт и възстановяване, с което да се гарантира 

тяхната инженерна сигурност. От ремонтно-възстановителни работи се нуждаят водовземните 

съоръжения,  основни изпускатели, затворни органи и преливни съоръжения за осигуряване 

на безопасна техническа експлоатация. Водохващанията са амортизирани. 

Действащите напоителни системи, осигуряващи вода за напояване чрез открита канална 

мрежа, са с големи загуби на вода и нисък КПД. Част от подземната тръбна мрежа е 

амортизирана, деформирана, изпочупена, което определя техническото й състояние като 

незадоволително. 

Основната част от откритите канали са изградени от 40-те
 
 до 80-те години. Част от тях 

са необлицовани. Вследствие на дългогодишната им експлоатация частично са разрушени 

бетоновите облицовки, което води до големи загуби от филтрация, увеличени значително от 

големите транспортни разстояния. От закритата канална мрежа са ограбени спирателни 

кранове, хидранти, фасонни парчета и тръби. 

В помпени станции и трансформаторни подстанции е вградено изключително скъпо 

оборудване: ел. двигатели, помпи, трансформатори, затворни органи, повдигателни 

механизми, контролно-измервателна апаратура и др. Съоръженията са подложени на 

постоянни набези с цел кражба. Част от станциите са бракувани. 

 Вътрешно-каналната мрежа и съоръжения, стопанисвана от бившите ТКЗС и АПК, са 

за основен ремонт. Всичките съоръжения са или разрушени напълно или в крайно лошо 

състояние. 

 От изградените 60 177 дка отводнителни полета, годни за експлоатация са 58 684 дка. 

Негодни са 1 493 дка за отводняване – в Арчар-Орсойската низина – отводнително поле 

“Бабуя” – без отводнителна помпена станция. Последиците от негодните отводнителни 

съоръжения са: заблатени земеделски земи; невъзможен достъп за контрол и евентуален 

ремонт на дунавските диги (разположени до тези полета) при високо водно ниво на р. Дунав – 

с риск за заливане на част от с. Арчар. 

Корегираните участъци на реките попадат в зоната на подприщване на водните им нива 

от водното ниво на р. Дунав. Почти всяка година се извършват ремонтни работи в отделни 

участъци.  

Дунавските земнонасипни диги и бетонови стени са в добро техническо състояние. 

Необходими са средства за опазването им, за текущо поддържане на съоръженията по тях и 

тревостоя им. 

На съоръженията, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия, ХТР – 

Видин ежегодно се извършват ремонтно-възстановителни работи по ВКМ със собствени 
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средства. През последните години не са отпускани бюджетни средства за тези дейности. През 

следващите години, новите инвестиции трябва да бъдат насочени към ОПВВВ и основните 

водоизточници – язовири. 

 

3. Потребители на хидромелиоративния фонд и анализ на пазара 

На територията на област Видин няма регистрирани сдружения за напояване. 

Единственият доставчик на вода за напояване в областта е „Напоителни системи“ – ЕАД, клон 

Мизия, ХТР – Видин. 

 Основният водопотребител на вода за напояване са земеделските производители. 

Наблюдава се драстично намаляване на засети поливни култури върху годни поливни площи, 

което прави неизползваеми годните напоителни системи.  

 Основните фактори, определящи използваемостта на хидромелиоративния фонд са 

климатичните условия (паднали валежи, определящи водния дефицит за културите и 

акумулирани водни маси), засети поливни култури върху поливни площи, наличие на пазар за 

произведената продукция и финансови условия за производство и реализация. 

Към момента, съгласно баланса на поливните площи към 31.12.2003 г., изградените 

поливни площи в област Видин са 207 366 дка. От тях годни за напояване са 124 582 дка. На 

31 908 дка от годните поливни площи, водата се доставя по гравитачен път, а на останалите 92 

674 дка – чрез помпени станции. 

Полетите площи на територията на област Видин през последните седем години, в 

зависимост от начина на водоподаване, са посочени в таблица 37 

 

Таблица 37 

 Полети площи, в дка 

Поливен сезон 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.  2011 г. 2012 г. 

Начин на  

водоподаване 

гравитачно 
165.00 1197.7 2248.60 2557.70 8,00 2.25 520.925 

помпено 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

От данните е видно, че на практика се прилага само гравитачното напояване. Тази 

тенденция се запазва през последните осем години. Причина за това са значително по-

високите цени на водата при помпено напояване.  

 

Структура на поливните площи според вида на земеделските култури 

Структурата на засяване през последните години е такава, че от общите годни площи по-

голяма част се засяват със зърнено-житни култури, които не се напояват. 

Полетите видове земеделски култури, на територията на област Видин, в периода 2006 – 

2012 г., са посочени в таблица 38 

  

Таблица 38 

Вид земеделски култури 
Полети площи, в дка 

2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 

1. Царевица 114.35 715.10 1747.90 779.00 6.00 - 518.875 

2. Други зърнени култури - - - - - - - 

3. Тютюн - - - - - - - 

4. Зеленчуци 7.00 384.60 4.725 4.70 2.00 2.25 2.05 

5. Трайни насаждения 10.00 98.00 150.00 30 - - - 

6. Други 34.00  346.00 1746.95 - - - 

  Общо за Област Видин  165.35 1197.70 2248.625 2557.65 8.00 2.25 520.925 
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Данните показват, че използваемостта на напоителните системи за последните седем 

години е средно около 2%, което се дължи основно на драстично намаление на засети 

поливни култури и промяна на структурата им върху годни поливни площи.  

 

4. Цени на водата за напояване 

Цените на водата за напояване се определят според начина на водоподаването 

(помпено или гравитачно), според вида на поливните култури и други технически особености. 

Всяка година цената на кубичен метър вода, за услугата „водоподаване за напояване”, се 

определя със заповед на Министъра на земеделието и храните.   

В таблица 39 е посочена цената на водата за напояване, според начина на доставяне на 

вода, за периода 2009 – 2012 г. 

 

 Таблица 39 

Начин на доставяне на  

вода за напояване 

Цена на водата за напояване, лв./куб.м без ДДС 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Гравитачно  0,23 0,22 0,23 0,230 

Помпено 

 

І-во стъпало 0,415 0,410 0,410 0,420   

ІІ-ро стъпало 0,510 0,500 0,500 0,520 

ІІІ-то стъпало 0,590 0,580 0,580 0,600 

ІV-то стъпало 0,680 0,670 0,670 0,690 

след ІV-то стъпало 0,760 0,750 - - 

 

От данните в таблица № 39 е видно, че цената на водата за услугата “водоподаване за 

напояване” варира в много малки граници на фона на непрекъснато растящите цени на горива, 

ел.енергия, строителни материали, резервни части и др. За гравитачно доставяната вода 

цената варира от 0,22 лв./куб.м до 0,23 лв./куб.м без ДДС или в рамките на 0,01 лв./куб.м, 

което прави около 1 лев оскъпяване на 1 брой поливка. Същата тенденция се запазва и при 

помпено доставяната вода за напояване.  

За гравитачните и нисконапорните системи, в които разходите за доставка на вода за 

напояване са сравнително ниски и могат да бъдат покривани от продажбата й, трябва да бъдат 

насочени инвестиции. За напоителните системи с ниска себестойност, които в настоящия 

момент не се използват, или се използват незначителна част от капацитета им, поради спад на 

селскостопанско производство, е необходимо да се осигурят средства от държавата за 

опазване, съхранение и консервиране. Напоителните системи, в които водата се подава 

изключително с помпени станции на няколко последователни стъпала, са икономически 

неефективни. Себестойността на водата от тези системи е много висока. 

  

5. Основни проблеми в сектора 

- Неколкократно намаляване на засетите поливни култури върху годни поливни площи; 

- Значително ограничаване на пазарите на земеделска продукция; 

- Недобра организация на собствениците на земеделски земи за регистриране на водни 

сдружения;  

- Остарели и амортизирани съоръжения; 

- Постоянни загуби на вода поради липса на средства за ремонт и модернизация на 

напоителните канали; 

- Недостатъчни финансови средства за експлоатация и възстановяване на всички обекти 

за предпазване от вредното въздействие на водите /ОПВВВ/; 
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- Постоянни кражби на части от съоръженията на хидромелиоративната система; 

- Недостатъчни средства за прецизен и качествен ремонт на машинното оборудване. 

 

Изводи: 

- Съоръженията от хидромелиоративния фонд са стари и амортизирани; 

- Необходима е цялостна реконструкция и модернизация на напоителните системи, 

стопанисвани от ХТР – Видин. 

- Необходими са значителни инвестиции за ремонт, възстановяване, модернизация и 

поддръжка на напоителните системи; 

- Необходимо е изготвянето на инвестиционна програма с разчет на средства и 

технически персонал за поддръжка на ОПВВВ; 

- Необходимо е да се създадат сдружения за напояване, които да стопанисват и ползват 

изградените напоителни системи; 

- Необходими са мерки за предотвратяване постоянните набези и кражби на части от 

съоръженията. 

 

 

4.4. СЪСТОЯНИЕ И СТРУКТУРА НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 Общата горска площ на територията на област Видин възлиза на 85 944 ха или         

28,5 % от територията на областта, от които 81 925 ха са покрити с гори. Горският фонд се 

стопанисва от 3 Държавни горски стопанства: ДГС Видин, ДГС Белоградчик и ДГС Миджур. 

Към 31.12.2012г. разпределението на горския фонд по видове собственост е както следва: 

държавен горски фонд 38 123 ха /44,36 %/; общински горски фонд 15 789 ха /18,37 %/; гори на 

частни юридически лица 3 987 ха / 4,64%/, гори на частни физически лица 27 516 ха /32.02 %/; 

гори – собственост на църквата 485 ха /0,56%/; гори временно стопанисвани от общините 44 ха 

/0.05%/.  

 

Разпределение на горската собственост 

Таблица  

 ДГС
9
 

Белоградчик 

ДГС Миджур 

 

ДГС Видин 

 

Горски фонд 

общо 

  ха % ха % ха % ха % 

Държавна горска 

територия 

13 589 46,70% 14 163 59,50% 10 371 31,39% 38 123 44,36% 

Общинска горска 

територия 

5 772 19,84% 5 622 23,62% 4 395 13,30% 15 789 18,37% 

Частна горска територия 

(на физически лица) 

7 670 26,36% 3 324 13,96% 16 522 50,00% 27 516 32,02% 

Юридически горска 

територия  

1 857 6,38% 580 2,44% 1 550 4,69% 3 987 4,64% 

Религиозна горска 

територия 

210 0,72% 70 0,29% 205 0,62% 485 0,56% 

Гори в Селско стопански 

фонд на разпореждане в 

общините. 

-  44 0,18% -  44 0,05% 

Всичко: 29 098 
 

23 803 
 

33 043 

 

85 944  

 

                                                 
9
 ДГС - Държавно горско стопанство 
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Държавно горско стопанство  Видин 

Държавно лесничейство “Видин” се намира в най-северозападната част на Северна България. 

То е разположено върху западните части на Западна Стара планина, Предбалкана и 

Дунавската хълмиста равнина. Земите на горския фонд са добре облесени и липсват 

ерозионни процеси с масов характер. Общата площ на държавно лесничейство “Видин” е 

33043 ха. Залесената площ на лесничейството е 31679 хектара, което е 95,9% от устроената 

площ. Средно годишния прираст на 1 ха в м
3
 е 3.06м

3
/ха.  

Залесената площ на горските територии в района на ДГС Видин - към 31.12.2010 год.  Са 

както следва: 

1. Иглолистни – 947 ха. 

2. Широкол. вис. – 4264 ха. 

3. За превръщане – 20441 ха. 

4. 4.Нискостъблени – 6027 ха. 
 

 

 Залесяването се извършва предимно в ивицата дига-бряг на р.Дунав, главно с тополи. 

Основен проблем през периода 2009- 2012 година са екстремните климатични условия- много 

студени зими и летни суши, придружени с високи температури, което води до увеличаване на 

загубите в младите култури през 2011/2012 година 

 За периода 2009- 2012 година залесяване се е извършва единствено от ДГС Видин. 

Останалите субекти собственици на гори не са извършвали залесявания, което рефлектира 

върху увеличаване площта на незалесените сечища за периода. 
 

 

 Добив на дървесина                    
Таблица 40 

Год Държавна 

горска 

територия 

Общинска 

горска 

територия 

Частна горска 

територия 

Юридически 

горска 

територия 

Религиозна 

горска 

територия 

Общо 

  м3 % м3 % м3 % м3 % м3 % м3 

2009 8045 40 327 2 11930 58 0  0 0 20302 

2010 12991 50 677 2 11855 46 0  443 2 25966 

2011 15396 46 632 2 14142 43 2757 8 439 1 33366 

2012 16588 34 479 1 26881 55 4424 9 656 1 49020 

 

 Растителен свят: 

 Тук се срещат следните лечебни растения : Бял пелин, Светлолюбив ксерофит, Лазаркиня, 

Багрилна жълтуга, Кукуряк, Лечебна комунига, Обикновен гръмотрън, Планинска чубрица, 

Чемерика. Освен посочените, сравнително рядко събирани лечебни растения, на територията 

на ДЛ “Видин” се срещат и редица масови такива. Това са: дребнолистна липа, глог, шипка, 

дрян. 

Според категоризацията на Червената книга, растителността на територията на ДЛ “Видин” 

попада във флористичен район Знеполе. Растенията са разпределени в 3 категории, 

съответстващи на степента им на уязвимост: 13 вида към категорията “рядък”; 2 към 

категорията “застрашен”. Към категорията “изчезнал” не са описани представители. 

 

Като цяло, факторите оказващи отрицателни влияния върху растителните съобщества, са 

пашата, туризма, селскостопанската и строителна дейност. Необходимите мерки за защита на 

различните местообитания на редки и ендемични растения и фитоценози с цел запазване на 

възобновяването са: 

• обявяване на някои от находищата за защитени местности; 

• възстановяване на естествените местообитания на изчезнали видове и фитоценози; 

• включване в списъка на защитените растения в България, както и в семенни банки; 
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• организация на сенокоса, използване на пасищата, събирането на билки и развитие на 

дърводобивната промишленост в съответствие с естествения капацитет на растителните 

съобщества. 

На територията на ДЛ “Видин” са обявени следните защитени природни обекти: 

- Защитена местност “Раковишки манастир”;  

- Защитена местност “Липака”  Под режим на защита са поставени находища на Див 

бодлив чемшир (Бодлив залист), Розов и Червен божур и Орхидеи; 

- Защитена местност “Връшка чука” - Под режим на защита са поставени находища 

на Розов божур Томасиниев минзухар, Ничичово прозорче, Лъскав напръстник, 

Тъмнопурпурна метличина и Понтийски пелин. 

 

 Дивеч и лов- Като характерни за района ловни видове могат да се споменат основно от 

едрия дивеч дивата свиня и сърната , с единично срещащ се на места елен лопатар и от 

дребният дивеч заекът, фазанът, яребицата, гургулица, пъдпъдък, гривяк и дива патица. При 

вредният дивеч се наблюдава увеличаване чувствително на популациите от чакал и по слабо 

на лисица. Отстрел на сърни не се планира и изпълнява. 

 

Държавно горско стопанство - Белоградчик  

Намира се в северозападната част на България. Територията му обхваща горските 

комплекси, разположени по западния дял на Стара планина до вр.Хайдушки камък на 

българо-югославската граница и намиращите се на североизток предпланински части. 

Северните части на лесничейството са разположени върху обширна част на Дунавската 

равнина, между и около водосборите на реките Арчар и Лом. От общата площ на 

стопанството, залесената площ към 31.12.2012год. е 27378 ха. От нея 2179 ха са иглолистни 

култури и насаждения. От иглолистните култури преобладаващи са тези от черен и бял бор. 

От широколистните насаждения най-разпространени са тези от зимен дъб, благун, цер / чисти 

или смесени/, бук и акация. 

Съставът на посочените видове в културите и насажденията определя и дървесните 

видове със стопанско значение – черен и бял бор, зимен дъб, благун, цер, бук, габър, акация. 

Добивът на дървесина за 2012г.  е 22 724 м
3
 . 

Проблемите при добивът на дървесина са свързани с раздробяването на ДГТ от имоти на 

други собственици, формиране на малки по площ и запас отдели и подотдели, непозволяващи 

прилагането на механизация. 

През периода 2009-2012год. е извършено ново залесяване на площи, засегнати от горски 

пожари, предимно иглолистни култури. Залесени са общо 447 дка в т.ч. 2009год. – 261дка, 

2010год. – 66дка, 2011год. – 107 дка и 2012год. – 13 дка. Използвани при залесяването 

фиданки са от следните дървесни видове – черен бор, благун, цер, червен дъб, акация , топола 

и атласки кедър 

Съгласно ловоустройствения проект ловната площ на ТП ДГС-Белоградчик е обособена на 

18 ловностопански района, предоставени на 3 ловни сдружения. Общата площ на 

ловностопанските райони е 79157,4 ха, от която горски терени – 29098,2 ха., земеделски фонд 

– 50059.2 ха  

Дивечовъдната дейност на ловните дружини се свежда до ежегодна таксация на дивеча, 

изграждане на съоръжения за подхранване и острел, организация на ловни излети, добив на 

ловни трофеи и дивечово месо.  

Проблемите  в дейността на стопанството са свързани с охраната на горите – разпокъсани 

ДГТ от имоти на други собственици, в голямата си част с малки площи до 20дка, оформили се 

райони с постоянни нападения от бракониери основно роми около гр.Белоградчик, 

с.Медовница, с.Скомля, с.Бело поле, с.Воднянци и с.Карбинци. 
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ДГС „Миджур” 

Цялата площ от 23803 ха на стопанството  попадат в Натура 2000, а Общия запас на 

горите е 4456115 м3 при среден годишен прираст  -  2,84 м3/ха.Годишно на територията на 

ДГС „Миджур” се добиват около 22000 м3 стояща маса с клони.  

Проблемите са липса на стабилизирани горски пътища, стръмни и скалисти терени, 

недостатъчно фирми, извършващи добив на дървесина, наличието на много вододайни зони, в 

които не се ползва. Тенденциите са, че добивът на дървесина ще става все по-труден, тъй като 

по-достъпните насаждения са усвоени и остават по-труднодостъпните. 

Последните залесени площи са направени през 2009 г. в размер на 165 дка в землището на с. 

Долни Лом. Към настоящия момент подходящи площи за залесяване няма, тъй като не се 

извършват голи сечи и няма голини, подходящи за залесяване. 

 

Характерните видове насаждения са: 

От широколистните  - преобладават букови високостъблени, букови издънкови, дъбови 

издънкови, дъбови високостъблени, смесени издънкови и високостъблени, келяв габър. 

От иглолистните – иглолистни култури от бял бор, черен бор, зелена дуглазка, смърч, 

естествени смърчови и елови насаждения. 

 

Характерни представители на фауната/полезен и вреден дивеч/ 

Полезния дивеч  - най-често се среща сърна, дива свиня, благороден елен, заек, от птиците 

яребица, глухар/единично в резерват „Чупрене”. В землището на с. Чупрене ще бъде направен 

опит за заселване на диви кози. 

Вредния дивеч – вълк, лисица, дива котка, бялка. Последните няколко години се появяват 

временно мечки. Има сведение и за поява на рис.От грабливите  птици се срещат мишелови, 

ястреби, соколи. 

 

Недървесни горски продукти – ловно и непромишлено рибно стопанство, лечебни растения, 

гъби, горски плодове. 

 На територията на ДГС”Миджур” има пет едродивечови ловни  участъка. В ловните 

сдружения има обособени 8 ловни дружинки. 

     Няма големи водоеми, обект на любителски риболов. В землището на с. Стакевци има 

частен пъстървов рибарник. 

    От билките се добива липов цвят, левурда, жълт кантарион.От горските плодове – шипки, 

къпини, малини, боровинки. 

    От гъбите – манатарка, пачи крак, печурка, челядинка, кладница. 

 

 

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ: 

o голям брой собственици на маломерни имоти; 

o голяма разпокъсаност на частните гори, което води до трудно стопанисване, охрана и 

ползване от собствениците; 

o разпокъсване целостта на държавния горски фонд, което изключително много 

затруднява провеждането на необходимите горскостопански мероприятия; 

o липса на интерес и опит за стопанисване на частните гори;  

o значим размер на ползването от частните гори;  

o пропуски и недостатъци в нормативната уредба;  

o постоянно променяща се нормативна уредба;  

o нарастващи изисквания на обществото към собствениците за поддържане на 

екологично равновесие в горите и тяхното устойчиво стопанисване;  

o лоша инфраструктура за нормално провеждане на необходимите мероприятия;  

o недостатъчна ресурсна подкрепа на дребните собственици за формиране на сдружения.  
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ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ГОРИТЕ: 

 Силна разпокъсаност на имотите по видове собственост; 

 Голям брой собственици на малки по площ имоти; 

 Продължаващ въвод във владение на собствениците с влезли в сила съдебни решения; 

 Липса на сдружения на собственици на гори и горски кооперации. 

 

 

 

4.5. ТУРИЗЪМ 

 

 Туризмът в област Видин е отрасъл със сериозен потенциал за развитие и е от основно 

значение за развитието на икономиката на областта. Вследствие на номинирането на 

Белоградчишките скали в Кампанията за  7- те природни чудеса на света през 2009г., рязко 

нарастна посещението на обекта от туристи, вследствие на което нарастна и броя на 

средствата за подслон. За съжаление тенденцията за повишаване на посещаемостта не се 

запазва и още през 2010г. се наблюдава сериозен спад. Отчитайки благоприятния ефект, който 

оказа върху икономиката, местните власти на Белоградчик, Видин, Кула, Димово и Чупрене 

обединиха усилията си за общ маркетинг на дестинацията.Туризмът във Видинска област е 

представен основно чрез фирмите, предлагащи хотелиерски услуги, заведенията за 

обществено хранене и лицензираните туристически агенции. Въпреки съществуващите 

традиции, богатството от природни и културно исторически забележитености, в този отрасъл 

се забелязва спад на броя на активните субекти, като от 274 през 2009г, през 2011г. техния 

брой е 261. Размера на ДМА също намалява от 6 210 хил.лв. през 2009г. на 5 600 хил.лв.,  но 

при отчитане на бр. посетители на туристическите обекти в областта свидетелства за 

повишаване на качеството на обслужване на туристите, чрез модернизация на 

съществуващите туристически обекти. 
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ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА 

Таблица 42 

Статистически район             Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой 

Приходи от нощувки - 

левове 

Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 

Общо за страната 2758 301140 56211431 20252038 13451440 5494014 2632062 836210287 597968371 

Северозападен район 192 8780 2698203 483858 62377 255233 25450 17298253 2571376 

Видин 33 891 329073 52249 10912 30978 4953 1976210 400571 

Враца 25 1005 341694 72679 10379 31295 3320 1944321 384047 

Ловеч 90 4182 1206133 206150 13844 113395 7126 6649673 616871 

Монтана 30 1609 503311 71917 5896 35058 3207 2186418 272677 

Плевен 14 1093 317992 80863 21346 44507 6844 4541631 897210 

Категория 1 и 2 звезди 

Статистически район             Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой 

Приходи от нощувки - 

левове 

Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 

Общо за страната 1568 92700 18671057 4354331 1519233 1364709 286908 115131158 50094498 

Северозападен район 134 5009 1525160 187402 16170 105170 7281 6644489 534992 

Видин 22 435 169735 16682 3671 10628 1839 444700 84210 

Враца 21 709 240238 42125 3222 19348 1117 957540 107240 

Ловеч 62 2346 635032 80743 3100 45479 1819 2123862 119393 

Монтана 22 1091 326788 30037 3698 20408 2038 945375 157192 

Плевен 7 428 153367 17815 2479 9307 468 2173012 66957 

Категория 3 звезди 

Статистически район             Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой 

Приходи от нощувки - 

левове 

Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 

Общо за страната 867 93951 17148665 6420223 4269013 1666452 725412 226198301 152238277 

Северозападен район 48 2663 853254 202178 30674 91554 10424 6559042 1295712 

Видин 10 369 127527 24554 6023 15161 2317 897557 259312 

Враца 4 296 101456 30554 7157 11947 2203 986781 276807 

Ловеч 23 1279 409237 79455 3943 36803 1904 2588822 159414 

Монтана 6 372 123087 28848 1347 7621 767 695793 81188 

Плевен 5 347 91947 38767 12204 20022 3233 1390089 518991 
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ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2011 ГОДИНА 

Таблица 43 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо 

в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 3776 283251 58855218 18855331 12461275 5045332 2422524 733053423 521526830 

Северозападен район 189 8529 2880713 441750 54399 243772 23879 15671159 2529783 

Видин 45 1012 345551 54659 12703 33515 5802 2088333 475050 

Враца 33 1101 383477 57452 8994 27072 3109 1915322 453414 

Ловеч 66 3799 1205322 183744 13789 103976 6278 5761432 548982 

Монтана 32 1590 573276 72661 5302 36451 2782 2997120 300216 

Плевен 13 1027 373087 73234 13611 42758 5908 2908952 752121 

Категория 1 и 2 звезди 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 2615 94032 19409731 3753555 1178709 1165774 217745 86190578 32597802 

Северозападен район 131 4734 1560908 156146 13269 95474 7045 4394224 619378 

Видин 32 517 176116 15861 3132 13082 2156 491467 88573 

Враца 28 781 271045 25083 3753 13530 1340 865933 224351 

Ловеч 40 2007 598308 74704 2582 44045 1470 1783768 84638 

Монтана 25 1134 409512 28351 2639 18510 1673 959809 154704 

Плевен 6 295 105927 12147 1163 6307 406 293247 67112 

Категория 3 звезди 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 868 90685 18452681 6307012 4205236 1597840 690886 218093171 149718170 

Северозападен район 50 2992 1026710 214043 31415 104574 11739 7750790 1440100 

Видин 12 408 137680 26208 8375 15038 2872 1024277 335197 

Враца 5 320 112432 32369 5241 13542 1769 1049389 229063 

Ловеч 22 1422 471964 75205 5113 36498 1608 2674092 172283 

Монтана 5 310 110474 25430 1942 7279 800 666323 93689 

Плевен 6 532 194160 54831 10744 32217 4690 2336709 609868 
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ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2010 ГОДИНА 

Таблица 44 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 3540 283641 61997293 16261170 10565210 4411899 2084300 653736875 465763070 

Северозападен район 171 8168 2871116 367556 49521 205274 21299 11401870 2323271 

Видин 33 895 315525 44344 13820 27025 5178 1799311 593367 

Враца 31 1054 361683 42995 7514 21995 2699 1374053 334701 

Ловеч 64 3728 1314571 157740 10590 90770 5636 4387161 431567 

Монтана 30 1330 456612 50904 4508 21420 2420 1332151 248786 

Плевен 13 1161 422725 71573 13089 44064 5366 2509194 714850 

Категория 1 и 2 звезди 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 2423 91200 20422245 3326381 938375 1043171 181647 74148025 28165905 

Северозападен район 118 4368 1515894 146988 13361 85450 6757 3690692 577554 

Видин 20 362 128211 13361 2594 10570 2025 440006 96759 

Враца 25 683 232820 18263 1931 10715 905 500300 87700 

Ловеч 41 1955 678890 75644 3440 41579 1500 1609517 97417 

Монтана 25 1053 362038 22925 2891 14567 1755 706663 158717 

Плевен 7 315 113935 16795 2505 8019 572 434206 136961 

Категория 3 звезди 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 823 89779 19064769 5135842 3350358 1369715 568817 176693474 116969281 

Северозападен район 46 3070 1089324 170196 25571 89481 9372 5616654 1140254 

Видин 12 446 155559 22202 9328 11731 2307 962407 397141 

Враца 6 371 128863 24732 5583 11280 1794 873753 247001 

Ловеч 19 1372 489868 51806 2719 30575 1492 1739472 103833 

Монтана 5 277 94574 27979 1617 6853 665 625488 90069 

Плевен 4 604 220460 43477 6324 29042 3114 1415534 302210 
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ДЕЙНОСТ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОДСЛОН И МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПРЕЗ 2009 ГОДИНА 

Таблица 45 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 3533 287423 61800845 15372406 9472345 4390975 1948000 626492217 422891929 

Северозападен район 177 9166 2833882 410951 55569 225682 21442 13764167 2834709 

Видин 38 758 266702 48492 16846 28967 4257 1865087 753155 

Враца 27 1869 341205 54674 9154 25745 3187 1781309 432481 

Ловеч 73 4023 1346640 179083 11425 99654 5761 5824304 617956 

Монтана 26 1355 472610 55243 4565 23632 2364 1354534 205189 

Плевен 13 1161 406725 73459 13579 47684 5873 2938933 825928 

Категория 1 и 2 звезди 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 2445 93686 20805949 3493199 821949 1124505 161669 78857370 24700416 

Северозападен район 128 5502 1534575 190726 14264 104734 7328 4914870 681098 

Видин 26 323 116961 15515 1989 11570 1466 427669 72410 

Враца 22 1562 233518 27005 3675 15210 1819 875702 192717 

Ловеч 52 2267 724921 106057 2743 52223 1441 2362827 92378 

Монтана 21 1035 355810 25160 3420 16194 1832 693514 160316 

Плевен 7 315 103365 16989 2437 9537 770 555158 163277 

Категория 3 звезди 

Статистически район             

Области 

Средства за подслон и 

места за настаняване - 

брой 

Легла - брой 
Легладенонощия - 

брой 

Реализирани нощувки - 

брой 
Пренощували лица - брой Приходи от нощувки - левове 

Общо в т.ч. чужденци Общо 
в т.ч. 

чужденци 
Общо в т.ч. чужденци 

Общо за страната 810 94998 18853325 4808560 3095830 1363748 556698 177422857 115850865 

Северозападен район 42 2983 1056210 183906 32540 97174 9759 6569491 1545105 

Видин 12 435 149741 32977 14857 17397 2791 1437418 680745 

Враца 5 307 107687 27669 5479 10535 1368 905607 239764 

Ловеч 16 1317 461522 47898 2869 31000 1286 1877001 140470 

Монтана 5 320 116800 30083 1145 7438 532 661020 44873 

Плевен 4 604 220460 45279 8190 30804 3782 1688445 439253 
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При направения сравнителен анализ по отделни показатели за развитието на туризма в 

област Видин за периода 2009 -2012 г. могат да се направят следните изводи: 

o  Средствата за подслон в област Видин, вследствие на световната кампания се увеличават 

от 33 през 2009г. на 45 през 2010г. и отново намаляват на 33 през 2012г. Налице е 

стабилизаране на броя на средствата за подслон. Те са в пряка връзка с атрактивността на 

дестинацията. Спрямо Северозападния район за планиране са едва 17,19 % през 2012г. 

o За 2012г. спрямо 2009г.  пренощувалите лица са се увеличили с 6,49%., като за същия 

период пренощувалите лица в Северозападен район са се увеличили с 20%; 

o Приходите от реализирани нощувки за разглеждания период  в област Видин, 

Северозападния район и България бележат ръст. За 2011 г. и 2012 г. от петте области най-

много приходи от нощувки в лева са реализирани в област Ловеч, а най-малко в област 

Враца. В Област Видин приходите от нощувки са съответно 13% и  11% спрямо тези в 

Северозападен район. За област Ловеч приходите са предимно от спа туризма, докато в 

област Видин приходите са от посещения на културно – историческите и природните 

обекти. Това означава, че са необходими допълнителни усилия за включване на област 

Видин в маршрутите на националните и международните туроператори и трябва да се 

рекламират природните дадености и културните паметници на областта. 

o Видинска област има условия за развитие на туризъм, въпреки очертаните неблагоприятни 

тенденции в развитието на отрасъла. Областта е екологично чист район без големи 

замърсители, с благоприятни природни и антропогенни туристически ресурси. 

o Природните и културни забележителности на областта, нейната богата история, превръщат 

региона в интересно място за различните видове туризъм.  

 

ЗНАЧИМИ ОБЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ТУРИЗЪМ   

o Старинна крепост и замък “Баба Вида” - гр. Видин; 

o Кръстата казарма - гр. Видин; 

o Турски конак “Колука” - гр. Видин; 

o Турска поща - гр. Видин;  

o Останки от Римска крепостна стена и кула в квартал “Калето” - гр. Видин  

o Капии – “Видболска”, “Еничар”, “Флорентин”, “Телеграф”, “Пазар”, “Стамбол” - гр. 

Видин; 

o Катедрален храм “Свети Димитър” - гр. Видин; 

o Църква “Света Петка” - гр. Видин; 

o Църква “Свети Панталеймон” - гр. Видин; 

o Църква “Св. Николай” - гр. Видин; 

o Църква „Св.Георги” – с. Орешец; 

o Църква „Успение Богородично” – с. Извор; 

o Палата на Видинската митрополия - гр. Видин; 

o Джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу - гр. Видин; 

o Еврейска Синагога - гр. Видин; 

o Останки от римска крепост “Кастра Мартис” - гр. Кула; 

o Белоградчишки скали и Белоградчишка крепост - гр. Белоградчик; 

o Останки от антично селище “Рациария” с. Арчар, общ. Димово; 

o “Добридолски манастир”; 

o “Раковишки манастир”; 

o „Изворски манастир”; 

o Скален манастир в местността “Албутин” -с. Градец, общ. Видин. 
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 РАЗВИТИЕ НА ЕКО ТУРИЗЪМ, ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ 
 В областта има множество защитени местности и природни забележителности. Тук 

влизат световно известните скални образувания – Белоградчишки скали, Боров камък, 

Чутурите,  пещерите Магура  и Венеца. Това са предпоставки за развитието на еко туризъм, 

ловен и риболовен. 

Единственият на територията на областта биосферен резерват – „Чупрене” През 

1973 г.  в землищата на селата Стакевци, Чупрене, Репляна и Горни Лом е създаден горският 

резерват  ”Чупрене”. Той заема  площ от около 1500 ха. /15 000 декара/, предимно вековни 

иглолистни гори от смърч и обикновена ела. В него могат да се срещнат редки растения и 

животни като: Планинският божур или Витошко лале, Петров кръст, загадачната и рядка 

птица от европейски мащаб- Глухар, своеобразната птичка с големина на врабче Кръсточовка. 

В недалечното минало тези гори са били обитавани от най-едрия хищен бозайник в България - 

кафявата мечка. Сега те са местообитание на вълци.  

     През 1977 г. ЮНЕСКО към ООН включва резерват “ Чупрене” в своите списъци на 

защитените природни територии като “... неделима част от международната мрежа на 

биосферни резервати, съставена от територии за оценка на човешкото въздеиствие върху 

околната среда”. 

Местност Божурица  е  разположена  на 18 км югозападно от гр. Видин. В околността 

има около 70 легла, разположени в хижа „Божурица”, хотел „Старите борове” и хотел „Грийн 

пийс”. Местността предлага условия за къмпингуване, риболов, еко-и уикенд туризъм. От 

особено значение е и фактът, че тя е разположена в близост до областния център – Видин. 

В близост до гр. Белоградчик се намира Държавно ловно стопанство “Миджур”. 

Стопанството  предлага отлични условия за лов на редки видове животни, което го прави 

привлекателно място за български и чуждестранни туристи. ДЛС „Миджур” е разположено  

върху 19 500 ха по склоновете на Западна Стара планина и Дунавската равнина. Разстоянието 

от столицата София е 170 км. Теренът е разнообразен, предимно планински, с най-висока 

точка при връх “Миджур” – 2168 м.  

Основните видове дивеч тук са  благородният елен, дивата свиня, сърната, вълкът, 

лисицата и дивата котка. В буферната зона на биосферен резерват “Чупрене”, който е в 

границите на ловното стопанство, обитава и глухарът. 

Най-добрите отстреляни трофеи през последния ловен сезон са: дива свиня – 22.1 см 

оценен с 126 CIC; сърна – 423 г оценен с 119 CIC и благороден елен – 7.520 кг оценен с 191.21 

CIC. 

На разположение на гостите са ловните домове “Язово”, “Стакевци”, “Божурица”, 

както и ловен заслон “Раяновци”. Наред с лова,  ловно стопанство “Миджур” предлага 

фотолов и екотуризъм.  

Рабишкото езеро – е с тектонски произход. Рположено е върху площ от 3,25кв.км. и е 

с диаметър 1,4км. Намера се в Община Белоградчик, между селата Толовица и Рабиша. 

Езерото предлага идеални условия за сърф и плуване и има добре оформена плажна ивица На 

100 м от южният му бряг е разположен къмпинг. 

 

Язовир с. Полетковци – подходящ за развитие на спортен риболов и лов, един от най-

чистите язовири в региона. 

 

ВОДЕН ТУРИЗЪМ 

Река Дунав  предлага условия за развитие на воден туризъм. Всяка година през месец 

август Видин е домакин на традиционната международна регата ТИД.Тук безпроблемно 

могат да се практикуват гребане, плуване, водни ски, джетрейсинг и други спортове 

Река Фалковец предлага отлични условия за развитието на воден слалом, както и 

екстремни спортове. 
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ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ  

Пещера “Магура” - Oбхваща Рабишката могила  на 461 м надморска височина. Тя е една 

от редките по своята красота и разнообразие природни забележителности в България. 

Пещерата е благоустроена. Подземните й лабиринти имат дължина около 2.5 км., с 

импозантни зали, сталактити и сталагмити и редки пещерни образувания. Скалните рисунки, 

запазени в нея, датиращи от IX-VIII в. пр. Хр., са уникални шедьоври на праисторическото 

изкуство в Югоизточна Европа. Към настоящият момент пещерата е електрифицирана, има и 

обособена зала за дегустация на уникалното шампанизирано вино “Магура”. 

В област Видин се намират и пещерите „Леви и десни сухи печ”(Чупрене), Венеца  и 

Козарника(Община Димово). Пещера ”Венеца” е обявена за природна забележителност през 

1971 г. Нейната дължина по главната ос е около 200 м. Тя е изключително красива и богата на 

образувания с висока художествена стойност. Пещера “Козарника” е  разположена в 

землището на с. Орешец. Открити са в нея находки от лагери на първобитния прачовек, 

датиращи от преди 1 300 000 г. Това са най- ранните следи от човешко присъствие в Европа. 

Пещерата отговаря отлично на изискванията за включването и като първокласен обект на 

международния туризъм.  

На територията на област Видин има още 28 открити пещери. 

 

БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ 

На територията на област Видин, в близост до с. Сланотрън, е открито находище на 

високоминерализирани  термални води с високо съдържание на йод, бром и др. подходящи 

за добив на химически компоненти за фармацевтичната промишленост, добив на геотермална 

енергия и използването им за балнеолечение. Прогнозните експлоатационни ресурси на 

източника са 5.00 л/сек или  158 680 м
3
/год. при температура на водата 41

0
С. Не функционира. 

 

СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ 

Областта разполага с разнообразни природни ресурси и забележителности за развитие на 

селския туризъм. Въпреки тези предпоставки развитието му в областта е много слабо 

застъпено. Селският туризъм е разновидност на алтернативният туризъм, където водещ е 

интересът към селскостопанските дейности на местното население, вникване в бита на хората, 

престой в селска среда/ къща или устроен в близост къмпинг /, контакт с домакините, достъп 

до стопанството- беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, 

включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местни занаяти, 

фолклорни или земеделски традиции. През последните години в част от малките населени 

места от областта се благоустроиха къщи и предлагат възможност за почивка и релаксация в 

близост до природата. По–известните се намират в с.Воднянци(Димово), 

Стакевци(Белоградчик) и Горни Лом(Чупрене). 

 

КРУИЗЕН ТУРИЗЪМ 

 На територията на област Видин се намират множество паметници на културата и 

природни забележителности, които са включени в групово посещение на круизните туристи. 

Предложените туристически маршрути са свързани с времето за престой на круизните кораби 

в гр. Видин, преобладаващата част от които престояват за период от 5-6 часа (43%).  Ето защо 

от една страна за отделните групи на базата на техния престой е необходимо да бъдат 

представени различни туристически маршрути. От друга страна предлагането на 

разнообразни и качественои туристически програми за тези гости на града е обвързано с 

увеличаването на техния престой в бъдеще. През последните години се наблюдава 

тенденцията за увеличаване на круизните туристи, като за последните 3 години те са както 

следва:  

2010г. - 14 768 бр. 

2011г. - 20 418 бр. 

2012г. - 20 520 бр. 
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Област Видин се отличава с традиции в провеждането на мероприятия, свързани с 

културните празници. Всяка година Видин е домакин на  изложби по живопис със скулптура, 

дърворезба, областни и международни фестивали за народни песни и танци, с участие на 

представители от Румъния, Сърбия и Черна гора и България.  

Предприети стъпки  за развитие на туристическия отрасъл в област Видин: 

o Учреден  Областен съвет по туризъм; 

o Разработени  проекти в областта на туризма; 

o Осъществени  контакти със Сърбия, Румъния, Германия и Италия за партньорство по 

проекти и привличане на инвестиции в сферата на туризма. 

 

Изводи и препоръки:  

o Увеличаването на размера на ДМА свидетелства за модернизация на 

съществувуващите туристически обекти или изграждане на нови, но туризма все още 

има много малък принос в общите приходи на областта – за 2011г. е 1,74% от всичките 

за областта; 

o Факта, че значителен дял микро и малки фирми, регистрирани в сектор туризъм не 

реализират печалба се дължи на липсата на туристически поток в района и ниската 

платежоспособност на населението на областта. Затова към момента този отрасъл е 

слабо развит в област Видин. Независимо от малкия му дял в икономиката на СЗРП в 

сектор хотели и ресторанти се отчита тенденция на нарастване, което дава основание за 

известен оптимизъм по отношение на туризма; 

o На територията на областта функционират 3 средно образователни училища, които 

подготвя кадри в сферата на туризма и управлението. 

o За да стане туризмът приоритетен отрасъл и да се постигане добро ниво на качество на 

предлагания туристически продукт, са необходими: 

- значителни чужди и местни инвестиции; 

- изграждане на модерна материално - техническа база; 

- разработване на качествени туристически продукти; 

- инвестиране в допълнителни атракции към туристическите обекти; 

- осигуряване на качествено обучение и преквалификация на кадри; 

- развитие на рекламно-информационна инфраструктура; 

- подобряване състоянието на техническата инфраструктура, обслужаща туризма; 

- стимулиране диверсификация на предлаганите туристически услуги.  

 

4.6. ПАЗАРНА ИНФРАСТРУКТУРА: 

 

В област Видин няма тържища с регионално значение. Неразвитата пазарна 

инфраструктура затруднява всички производители, основно тези на селскостопанска 

продукция.  

В общинските центрове действат общинските пазари за плодове и зеленчуци. На 

територията на областния град действа дружество «Общински пазар» ООД за търговия с 

плодове и зеленчуци, има пазар за животни и за употребявани автомобили.  

Вследствие на проявен интерес за изграждане на регионално тържище Областна 

администрация иницира срещи с производителите на плодове и зеленчуци, с цел обединение 

и създаване на възможности за регистриране на сдружения. Те биха дали възможност за 

обединение на продукцията от цялата област и в последствие реализиране на продукцията на 

тържище. 

В областта функционират над 19 банкови структури  и около 16 застрахователни 

дружества, предоставящи услуги и за бизнеса, с клонове в общинските центрове: 
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 ИЗВОД: В област Видин банковият и застрахователният сектори са  добре 

представени. Различните кредитни линии не се използват рационално от 

кредитополучателите, поради високите лихвени проценти и високия размер на обезпеченията. 

 Национално признати браншови организации на работодателите, функциониращи на 

територията на област Видин са Индустриална стопанска асоциация, Видинска Търговско 

промишлена палата, Регионална занаятчийска камара, Камара на инженерите в 

инвестиционното проектиране, Камара на архитектите, Българска строителна камара - Видин, 

Съюз на превозвачите. Неправителствена организация в подкрепа на бизнеса, която активно 

работи  е «Агенция за регионално развитие и бизнесцентър Видин». Всички тези организации 

са концентрирани в областния град. 

 

5. СОЦИАЛНА СФЕРА 

 

5.1. ДИНАМИКА И СТРУКТУРА НА ЗАЕТОСТТА 

 Общия брой на наетите по трудово или служебно правоотношение в област Видин 

през 2011г. е 18322 лица. В сравнение с  2009г. общият брой на наетите лицате по трудово или 

служебно правоотношение е с 13,5% по-малък. Спрямо наетите в Северозападен район за  

планиране се запазват данните, които са съответно: за 2011г. – 9,9% и за 2009г. 10,3%. 

Среден списъчен брой на наетите по трудово и служебно правоотношение    

 

Таблица 48 

 

Номенклатура на ик  

дейности А21 
Общо за 2011г. Общо за 2009г.  

Общо за страната 2242488 2404633 

Северозападен район 185024 206155 

Видин 18322 21193 

Враца 41118 47692 

Ловеч 34597 37741 

Монтана 28731 32136 

Плевен 62256 67393 

 

 След началото на кризата и наблюдаванато свиване на икономиката и намаляване на 

потреблението, настъпва промяана в състоянието на заетите лица. При сравняване на 2009  и 

2010г. се установява, че броят на наетите лица в област Видин е намалял с 2834 бр. За 2011г 

намалението  е 37. Това означава, че  е достигнат критичния праг на свиване на икономиката и 

се наблюдава стаблизиране.  

 Най – висок дял на наетите лица през 2009г. е в отраслите Преработваща 

промишленост 17%, търговия; ремонта на автомобили и мотоциклети – 12,85% и държавно 

управление – 11,77%. Най – нисък е дяла в секторите операции с недвижимо имущество -0,7% 

и създаване и разпространение на иформация и творчески продукти – 0,92%.  

 Разпределението на наетите лица по основни икономически сектори през четвъртото 

тримесечие на 2008г. е следното: 

Структура на наетите лица по основните сектори на икономиката в област Видин 

       Таблица 49 

Сектор 2009год. 2010год. 2011 год. 

Преработваща 

промишленост 

17% 17,62% 15,92% 

Селско, горско и рибно 

стопанство 

3,27% 4,23% 4,13% 
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Търговия; ремонт на 

автомобили и мотоциклети 

12,85% 13,09% 12,72% 

Строителство 5,15% 4,45% 3,54% 

Хотелиерство и 

ресторантьорство 

3,24% 3,57% 3,96% 

Държавно управление 11,77% 10,56% 9,69% 

Образование 9,62% 10,41% 10,48% 

Здравеопазване  9,80% 11,05% 10,59% 

Култура, спорт и 

развлечения 

1,40% 1,42% 1,52% 

 

 Значителни промени в структурата на наетите лица в отделните икономически сектори 

не са настъпили и тя се запазва, като нарастване се наблюдава единствено в секторите 

образование и култура, спорт и развлечения. 

Съотношението на наетите в обществения  и в частния сектори за 2009г., спрямо общия 

брой на наетите лица е съответно 42,84% и 57,16%. За 2010г. и 2011г. съществена промяна на 

наетите лица не се наблюдава: обществен сектор – 40,72% и частен сектор 59,28%(2010г.). 

 

5.2. БЕЗРАБОТИЦА 

 

Съгласно данните от последното преброяване 2011г., във възрастовата структура на 

населението в област Видин преобладаващ дял имат лицата в трудоспособна възраст -  55 381, 

което като относителен дял е 54,82 %. Втора по големина е групата на лицата в 

надтрудоспособна възраст – 32,42 %. Най-малък дял в общата възрастова структура на 

населението имат лицата в под трудоспособна възраст, който е 12,76 на сто за областта. 

 

Ниво на безработица за периода 2009-2011 год. в областите от Северозападен 

район за планиране  

           Таблица 50 

Статистически 

район 

Средногодишен брой 

регистрирани безработни лица – 

хил. 

Средногодишно равнище на 

безработица /%/ 

 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

Общо 238,0 348 372,3 6,8 10,2 11,2 

Северозападен 29,8 38,8 42,6 8,0 11,0 12,5 

Враца 6,3 6,4 6,5 7,9 8,6 8,8 

Монтана 6,6 7,6 7,9 10,1 12,2 13,5 

Ловеч (2,0) 5 6,8 (3,0) 8,0 11,5 

Плевен 9,7 14,8 13,4 8,1 12,8 12,0 

Видин 5,3 5 8 13,0 13,1 20,3 

( ) - поради малкия обем на извадката данните, оградени в скоби, не са достатъчно 

точни 

От 2009 година до 2011 година се наблюдава значителен ръст на абсолютния и 

относителен дял на регистрираните безработни във всички области. През 2009 година област 

Видин е на първо място по показателя равнище на безработица от петте области по този 

показател. Тази тенденция се запазва и през следващите три години и през 2011 г. 

безработицата в област Видин е най-висока 20,3%. 

 

Безработни лица и коефициент на безработица за 2012г. за Северозападен район за 

планиране 

Статистически зони Общо В т.ч. на 15 - 64 години  
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Статистически райони 

Области 
Безработни 

лица - хил. 

Коефициенти 

на безработица 

- % 

Безработни 

лица - хил. 

Коефициенти на 

безработица - % 

Общо 410.3 12.3 409.0 12.4 

Северна и Югоизточна 

България     

Северозападен 39.8 12.3 39.8 12.4 

Видин 6.7 17.4 6.7 17.5 

Враца 6.5 9.4 6.5 9.4 

Ловеч 7.1 13.4 7.1 13.4 

Монтана 8.6 14.9 8.6 15.1 

Плевен 10.9 10.3 10.9 10.4 

 

Коефициента за безработица за област Видин за 2012г. е 17,4% при 19,8% за 2011г. 

Намаляването се дължи на наемането на лица по проекти, финансирани от ОП Човешки 

ресурси. Касае се за временна заетост и не води до трайно решаване на проблема. Въпреки 

намаляването коефициента набезработицата е с повече от 5% от общия за Северозападен 

райн. 

Средногодишния брой на регистрираните безработни лица в Дирекциите “Бюра по 

труда” на територията на област Видин  през 2012 г. е 8054 души. Най – голям е процента за 

безработица през декември 2012г. е в Община Димово – 61,50%, Община Ружинци -50,10%  и 

Община Грамада – 37,99%, а най –малък 14,93% в Община Видин. 

Аналогична е ситуацията и за януари 2013г. - Община Димово – 61,60%, Община 

Ружинци -52,20%  и Община Грамада – 34,33%, а най –малък 15,97% в Община Видин. 

 

Разпределение на безработните и равнище на безработица за областта по Дирекции 

“Бюра по труда” в област Видин за януари 2013 г. 

 

        Таблица 51 

 

Регистрирани безработни 

-януари 
Равнище на безработица 

2013 год. Безработица  2011 г. 2012 г. Ръст 

ср. год. 

бр. 
% % % +/- 

Д "БТ"Видин 5 706 18,08% 12,67 17,38 4,71 

Община Видин 4 202 15,97% 11,60 14,93 3,33 

Община Брегово  554 35,77% 24,92 36,80 11,88 

Община Ново 

село 237 27,78% 

23,45 25,67 

2,22 

Община Кула 397 22,97% 19,03 24,36 5,33 

Община Макреш 85 26,73% 22,01 37,90 15,89 

Община Бойница 58 20,28% 32,94 22,73 -10,21 

Община Грамада 173 34,33% 15,03 37,90 22,87 

Д "БТ" 

Белоградчик 2 577 41,10% 

40,40 45,30 

4,9 

Община 

Белоградчик 678 24,70% 

26,00 29,00 

3 

Община Димово 1 159 61,60% 58,90 61,50 2,6 

Община Ружинци 559 52,20% 50,10 50,10 0 

Община Чупрене 181 31,20% 30,30 30,30 0 
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За последните две години се наблюдава увеличение на безработицата в 10 от общините  

в област Видин, като най –висок ръст има в Община Грамада, с 22,87%, следвана от община 

Макреш - 15,89% и Община Брегово – 11,88%. Намаление се наблюдава единствено в Община 

Бойница с близо 10%. 

 

Извод: В разглеждания период 2009– 2011 година се наблюдава трайна тенденция на 

увеличаване нивото на безработица в област Видин. При 13,0% безработица през 2009 г., се 

увеличава на 20,3% към 31.12.2011г.  

 

Въз основа на данните и анализите на Агенция по заетостта за състоянието и развитието 

на пазара на труда в област Видин, през последните години могат да се направят следните 

обобщения и изводи: 

 Пазарът на работната сила е дисбалансиран – висока безработица и в същото време - 

недостиг на квалифицирана работна сила; 

 Традиционно делът на нискоквалифицираните и нискообразованите безработни е най-

голям в образователната структура на безработицата; 

 Голямата част от места за специалисти с висше образование остават трайно незаети 

поради слабата мобилност на работната сила с висше образование; 

 Област Видин устойчиво заема едно от първите места в страната по ниво на 

безработицата и този показател остава значително по-висок в сравнение със средните 

годишни стойности за страната. 

 Вследствие на икономическата криза в област Видин настъпват съществени промени в 

структурата на заетостта. Значитело намалява броя на наетите лица. 

 Динамиката на развитие на частния сектор е определяща за динамиката на заетостта. 

Необходими са стимули и мерки за насърчаване на частния сектор за създаване на 

заетост и повишаване на заетостта; 

 Вследствие на намаляване на заетостта се активизират процеси като миграция и се 

наблюдава трайна загуба на квалифицирани човешки ресурси. 

 

5.3. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВИДИН 

  

 В партньорство между заинтересованите страни в област Видин – областна 

администрация, общински администрации и съвети, териториалните структури на Агенцията 

за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, 

доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО) е разработена и 

утвърдена Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015г. Тя е 

разработена с подкрепата на областна администрация Видин и е координирана от 

Регионалната дирекция „Социално подпомагане” (РДСП) Видин, с техническа помощ от 

страна на УНИЦЕФ.  

Инициативата за областно планиране на социални услуги в област Видин е подкрепена и 

от МТСП и АСП, в синхрон с националните приоритети на социалната политика и с 

приоритетите в програмата на УНИЦЕФ за България.  

Областната стратегия за социалните услуги цели да превърне област Видин в регион с 

достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които допринасят за подобреното 

качество на живота, максималната самостоятелност, пълноценната реализация и грижа за 

индивидите и общностите в риск. 

В рамките на изпълнение на приоритетните направления, заложените мерки и дейности 

са насочени към  развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, 

подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и 
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ефикасността на системата за социални услуги и използването на различни национални или 

структурните фондове на Европейския съюз.  

5.3.1.Превенция за деца и семейства в риск 

Социалните услуги, които се предоставят по напарвлението са: 

1."Приемна грижа"  - отглеждане и възпитаване в семейна среда на дете, което е настанено в 

семейство на роднини или близки или в приемно семейство. 

Дейности на услугата: 

 Информационни кампании, проведени във всички общини на област Видин; 

 Оценяване и обучение на приемни семейства; 

 Одобрение на кандидатите за приемни родители 

 Напасване; 

 Наблюдение и подкрепа. 

Постигнати резултати към м. декември,  2012г.: 

 Проведени са 6 информационни кампании с обществеността на гр. Видин, 

гр.Белоградчик и гр.Димово и една съвместна с Комплекса за социални услуги                    

гр. Видин; 

 Подадени 10 заявления за приемни семейства в общините Белоградчик, Брегово, Видин 

и Макреш; 

 Обучени и одобрени 8 бр. приемни семейства от Белоградчик, Видин, Брегово и 

Макреш; 

 Настанени деца в 12 броя общо приемни семейства от общините Белоградчик, Видин, 

Брегово и Макреш; 

 

2.Център за обществена подкрепа/ЦОП/ е комплекс от социални услуги, свързани с 

превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 

деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа 

на деца с противообществени прояви.  

През 2012 г. значително се увеличава бр. на ползвателите на услугата ЦОП – съответно 

от 85 през 2011 г. на 122 през 2012 г. при капацитет 80. 

 

ЦОП - Видин - Услугата е разкрита на 1 април 2009 г., с доставчик община Видин. 

Ползватели на услугите, предоставяни в центъра, са деца в училищна възраст, от 7 до 18 

годишна възраст, от т. н. група „деца в риск”. Капацитет през 2012г. е 30 лица, а бр. на 

ползвателите – 53 /25 мъже и 29 жени/. Услугата е насочена към повишаване 

благосъстоянието на децата от рисковите групи /с отклоняващо се поведение, живеещи в 

семейства с риск от разпадане, застрашени или отпаднали от училище, напускащи 

специализирани институции/, подпомагане социалната интеграция на деца в риск, 

предоставяне възможност за образователно и професионално развитие, обучение в умения за 

самостоятелен живот, семейно консултиране на родителите за справянето им с проблемите на 

децата. Материалната база на центъра включва партерен етаж от масивна триетажна сграда, 

като сградата и терена са собственост на община Видин.  

ЦОП – Ново село  предлага услуга в общността с доставчик община Ново село. 

Услугата е разкрита от  01.01.2009г.  като държавно делегирана дейност. Тя е предназначена 

за деца и семейства в риск,  деца с увреждания, деца отпадащи от училище, деца с проблемно 
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и отклоняващо се поведение, деца в риск от насилие, деца в риск от изоставяне, деца от 

МКБППМН, деца със СОП, деца със специални нужди на възраст между 4 и 18 годишни. 

Капацитетът на услугата е 15 деца. През 2012г. капацитетат на услугата е увеличен от 15 на 

21. През годината ползватели на услугата са били 21 лица (10 мъже и 11 жени). Центърът за 

обществена подкрепа се намира на партерния етаж на сградата на ДДЛРГ  „Христо Ботев” с. 

Ново село, с обща площ – 91,5 кв.м. Теренът и сградата са  собственост на  община Ново село. 

Разполага с четири помещения, зала за групова работа, стая за индивидуална работа, стая за 

психомоторика – специализирана за работа с деца и  офис. 

3.Център за работа с деца на улицата – Видин  /ЦРДУ/ e комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална 

рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез 

индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, 

медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски 

умения. 

През 2012 г. е увеличен бр. на ползвателите на услугата Дневен център – от 11 потребители 

през 2011 г. на 46 през 2012 г.     

 

Център за работа с деца на улицата, ЦРДУ, гр. Видин – доставчик на услугата от 

03.09.2010 г. е Сдружение Свободен младежки център, а преди това община Видин. Разкрита 

е от началото на 2010г. като държавно делегирана дейност. Услугата е разположена в кв.Нов 

път (с компактно ромско населени), намиращ се на 2 км извън останалата част на града. 

Ползватели на услугата са деца на улицата във възрастова група 5-18 години – 

неглижирани, просещи, отпадали от училище и др. Брой ползватели за 2012г. – 14 лица /8 

мъже и 6 жени/. Общата площ на сградата е  250 кв.м. Сградата е от етернитови плоскости, не 

е масивна, което води до трудна поддръжка. Има течове в покрива. Не е енергийно ефективна, 

а помещенията са недостатъчни за работа. През зимата водоснабдителните тръби замръзват. 

Всичко това налага необходимостта от преместване на услугата в по-подходяща сграда. 

 

Дневен център за деца с увреждания – дневна грижа е в сградата на ДМСГД- Видин, 

разположен в началото на ж.к. „Бонония”. Сградата е публична общинска собственост. В 

съседство е с МБАЛ”Св. Петка” и РЗИ. Доставчик на услугата е Фондация”Уникалните деца 

на Видин. Капацитетът на услугата за 2012 г. е 20 места. Ползватели на социалната услуга са 

деца с хронични соматични заболявания; психични и неврологични заболявания; деца с 

различна степен на умствено изоставане; деца с физически и множествени уврежддания.  Към 

момента има 3-ма чакащи потребители.  

Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа -от 01.12.2011г  доставчик на 

услугата е Фондация „Уникалните деца на Видин”. ДЦДУ-Седмична грижа е  разположена в 

сградата на ДМСГД – Видин, която е общинска собственост. Мястото е функционално,  

удобно за комуникация със здравни или други институции. Дневния център за деца с 

увреждания-Седмична грижа е предназначен за ползване от деца с  увреждания  и хронични 

заболявания на възраст от  0  до 12г. от област Видин. В края на 2012г. ползватели на услугата 

са 20 деца /14 момчета и 6 момичета/.   

Дневен център за деца с увреждания „Пролет” град Видин. Услугата е разкрита през 

1991г. Потребители са деца от 3 до 18 год. възраст от семейна среда с хронични и 

рецидивиращи инфекции на дихателните пътища; слухови или зрителни нарушения, говорно-

комуникативи проблеми, аутизъм; хиперкинетичен синдром; генетични заболявания; 

неврологични заболявания /ДЦП, ХИЕ, родово-травматични увреди, състояние след 

инфекции на ЦНС, невротични прояви и др.; заболявания на опорно-двигателния апарат; 

отклонения в психичното и интелектуалното развитие. Дневният център за деца   с 

увреждания ”Пролет” е алтернативна форма на грижи, предоставяща на децата   възможност 
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да бъдат отглеждани в семейна среда, да получат качествени специализирани грижи и помощ, 

както и да се интегрират в живота на общността. Капацитетът на услугата и броя на 

ползвателите за 2012г. са 15 лица /от тях 12 мъже и 3 жени/. Чакащите ползватели за услугата 

са 2 бр. Материалната база е в сравнително добро състояние, с обзаведени просторни 

помещения и направени освежителни ремонти през годината. Общата площ на терена и 

сградата е 600 кв.м., като в сградата са обособени 13 помещения.  

 

Комплекс за социални услуги Видин /КСУ/ е открит на 11.05.2011г. по проект 

„Подкрепа за недостижимите деца“. Финансиран  е от Датският национален комитет на 

УНИЦЕФ и Фондация „Велукс“. Доставчик на социалните услуги е консорциум от Сдружение 

„Институт по социални дейности и практики“ и Сдружение „Дете и пространство“. Има 

изградена достъпна среда за хора със специални нужди. В Комплекса специалистите работят в 

два основни сектора – „Услуги и подкрепа на детето“ и „Услуги и подкрепа на семейството“. 

Обособен е и трети сектор – „Сектор за работа в общността“. През 2012 г. в КСУ – Видин е 

увеличен капацитета на Кризистния център – от 4 на 6 потребители, а бр. на ползвателите от 

11 през 2011 г. е увеличен на 21 през 2012 г. 

Наблюдавано жилище - дългосрочна социална услуга в общността за оказване на 

подкрепа, консултиране и придружаване на младежи, на които предстои да напуснат или 

които са напуснали специализирана институция, преходно жилище или защитено жилище, 

както и на младежи в общността по пътя към техния самостоятелен живот.В услугата 

„Наблюдавано жилище“ са настанени 4 лица.  

4.Социално-образователни услуги за превенция на отпадането от училище  

В началото на учебната 2012/2013 година в област Видин функционират 38 училища. 

Учениците, които се обучават в училищата в началото на учебната година са 9454 ученици и в 

края на І учебен срок - 9376 ученици.  Учениците, подлежащи на задължително обучение от І 

до Х клас включително към момента са 8002 ученици. 

Учениците, подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст, които са 

напуснали училище за периода 15.09.2012 г. – 05.02.2013 г., са 24 или 0,33 % от общия брой 

на учениците за областта. За учебната 2011/2012 година броя на напусналите училище за 

същия период е 48 ученици или 0,49 %, което е с 0,16 % по малко в сравнение за същия 

период за учебната 2010/2011 година.   

Наблюдава се намаляване на броя на учениците, които са напуснали училище. 

Съотношение – по етапи: 

 видове подготовка 

 по причини 

 

Област: Видин  Период на отчитане 15.09.11 г. - 06.02.12 г. 

Всичко 
Брой ученици І - ІV V - VІІІ 

VІІІ подг. и  ІХ  

нпфл пфл пфс 

1. В началото на уч. година 3210 2842 
98 588 490 

7228 
1176 

2. Към момента * 3198 2815 
97 582 489 

7181 
1168 

9. Трайно 

непосещаващи 

училище  

поради: 

 

отсъствия 
- 1 - - - 1 

социални 

и семейни 

причини 

6 9 - 1 1 17 

Учащи, за които няма 

потвърждение 
3 2 - - 1 6 



 

 

 

 

76 

10. Общо напуснали за 

периода: 
9 12 

- 1 2 
24 

3 

11. Общо напуснали от 

началото на учебната 

година: 

9 12 

- 1 2 

24 
3 

 

Видно от приложената таблица по-голям е броят на отпадналите ученици по семейни 

причини, както в прогимназиален и гимназиален етап. Намалява броя на отпадналите ученици 

от гимназиален етап спрямо същия период наминалата учебна година. Причините за отпадане 

на тези ученици, са ранните бракове, заминаване на родителите за чужбина, които взимат и 

децата си, нисък социален статус на родителите и невъзможност да осигурят необходимия 

минимум на децата да посещават училище като дрехи, тетрадки, пособия и други. За поредна 

учебна година няма ученици, които са напуснали училище поради слаб успех.  

5.3.2.Деинституционализация на грижите за децата 

  
Настанените деца в специализирани институции в област Видин на възраст от 0 до 18 

години към 31.12.2012 г. са общо 141, разпределени в следните институции: 

ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново село – Ползватели на услугата са деца от 4 до 18 

годишна възраст, най-много до 20 годишна възраст до завършване на средното си 

образование. През 2012 г. е намален капацитета на институцията от 25 на 20. Ползватели на 

услугата през 2012 г. са общо 18 деца. През 2012 г. две от децата са реинтегрирани в семейна 

среда. Издадена е Заповед от Из. Директор № РД 01-1105/25.10.2012г., с която е прекратено 

настаняването в ДДЛРГ, в сила от датата на нейното издаване. 

Персонала на услугата се състои от 10 щатни длъжности на пълно работно време. 

Материалната база на дома включва сграда със самостоятелен вход, обособени спални 

помещение,  кухня , трапезария, дневна,санитарни помещениея,офис и нощна стая за 

персонала. Сградата е отремонтирана, санирана, с ПВЦ дограма. Помещенията са обзаведени 

с нова мебел и оборудвано с всичко необходимо за водене на нормален  живот. 

Терена и сградата са собственост на  Община Ново село. 

 

ДДЛРГ „Надежда”, Белоградчик – капацитета на услугата за 2012г. е 35 лица, а бр. на 

ползвателите е 34 /25 мъже и 9 жени/. Персонала включва 13 щатни длъжности. 

 

Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Димитър”, гр. Кула – услугата е разкрита 

през м. ноември 1998г.  Капацитетът за 2012г. е същията, както и през 2011 г., а именно 42 

деца. Броя на ползвателите за 2012 г. е 38 деца на възраст между 8 и 18 години. Персоналът 

включва 32 щатни дължности на пълно работно време. През 2012 г. е осъществена супервизия 

от Фондация „Лумос“ и фондация „За малките и за големите“. 

Теренът и сградата са собственост на Община Кула. В сградата, с обща застроена площ 

от 1000 кв.м, са обособени 15 помещения. Дворът обхваща 12 дка. Общото състояние на 

материалната база е много добро.  

Дом за деца с умствена изостаналост, с. Гомотарци - услугата е разкрита през 1962г. 

като държавно-делегирана дейност. Капацитетът за 2012г. е 55 деца и е без промяна спрямо 

предходната година. Потребители през 2012 г- - 51 лица /26 мъже и 25 жени/. Общия брой на 

щатните длъжности е 39, от тях 38 са на пълно и 1 на непълно работно време. През 2012 г. на 

специалистите в ДДУИ е оказана професионална подкрепа от психолога на организация 

ФИЦЕ, чрез провеждане на 8 групови и 6 индивидуални супервизии. 

Настанените в институцията деца не посещават масови детски градини. 13 деца от дома 

посещават помощно училище, 10 от които се обучават в изнесена група за деца с множество 

увреждания в ДДУИ с. Гомотарци към ПУ „Д-р Петър Берон” гр. Видин. 
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Теренът и сградата на институцията са с обща площ 23 600 кв. м. и са общинска 

собственост. Състоянието на материалната база е много добро.  

  За Тенденцията е настаняване на тези деца в центрове и жилища от семеен тип. На 

територията на област  Видин функционират следните цетрове, предоставящи социалните 

услуги от нов тип: 

Център за настаняване от семеен тип, с. Ново село – предоставя социална услуга от 

резидентен тип. Доставчик на услугата е община Ново село. ЦНСТ се помещава в сградата на 

ДДЛРГ „Христо Ботев”с. Ново село. Социалната услуга ЦНСТ се предоставя от месец 

февруари 2010 г., с финансиране по проект  „Развиване на алтернативна социална услуга -  

Център за настаняване от семеен тип  на територията на ДДЛРГ „Христо Ботев”, с. Ново 

село”, схема „За по-добро бъдеще на децата», Оперативна програма «Развитие на човешките 

ресурси», съфинасиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд. От 2011г. 

функционира като делегирана от държавата дейност. Капацитетът на услугата е 12 лица /6 

мъже и 6 жени/ през 2012г. и не е променян спрямо предходната 2011г. 

Предоставената материална база за осъществяването на социалната услуга се намира в 

сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село, като самостоятелно крило. Центърът 

разполага със спални помещения и санитарен възел, приспособени отделно за момичета, 

отделно за момчета. Дневната стая и кухненския бокс са оборудвани съгласно изискванията и 

са предвидени за общо ползване от децата. Общата площ е 216 кв.м. Сградата е 

отремонтирана, санирана с дограма. ЦНСТ е обзаведено с нова мебел и оборудвано с всичко 

необходимо за водене на самостоятелен живот. 

 Основната цел e предоставяне на алтернативна социална услуга за децата, изведени от 

ДДЛРГ «Христо Ботев» с.Ново село, общ. Ново село, област Видин, за повишаване 

благосъстоянието им и създаване на възможност за деинституционализация и израстване в 

среда близка до семейната. В изпълнение на услугата се работи по четири вида подкрепа – 

социална, педагогическа , психологическа и възпитателна. Чрез провеждане на групови и 

индивидуални сесии децата получават знания и умения за самостоятелно организиране на 

бита и ежедневието си, комуникативни и познавателни умения. 

 

ЦНСТ ІІ, община Ново село - Доставчик на услугата е община Ново село. Услугата е 

предназначена за деца от 8 до 12 годишна възраст. През 2012г. капацитетът на услугата е 

увеличен от 8 на 12, а бр. на потребителите от 8 на 14. 

 Предоставени са възможности за  развитие и добиване на умения за самостоятелен живот, 

социална услуга с добро качество, която отговаря на реалните и променящи се нужди на 

децата през време на целия им  живот в ЦНСТ  и при променящи се обстоятелства.Създаване 

на :  

 -жизнена среда ,близка до семейната ,благоприятстваща пълноценно израстване и 

развитие, 

 -безопасна и сигурна среда за живеене 

 -равнопоставено  участие в живота на местната общност 

 -гарантиран достъп до здравни,социални,образователни услуги в общността 

 -поддържане на  връзки с родителите,съдействие при възможност за приемна грижа 

или осиновяване. 

 

Два ЦНСТ, гр. Белоградчик - Във връзка със закриването на ДДЛРГ- Надежда,                      

гр. Белоградчик е предвидено изграждането на два ЦНСТ – Белоградчик. Към края на 2012 г. 

те са на етап груб стоеж. Извършени са хидроизолационните и тенекеджийските дейности по 

покрива. Очаква се строителството да продължи през 2013г. 
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Предвижда се първия център да разполага със седем спални помещения и  капацитет 14-

21 деца на възраст 3-7 г.  

Вторият център за настаняване от семеен тип  е предназначен е за деца от 3 до 7 г. с пет 

спални помещения и капацитет от  10 до 15 деца. Финансирането на центровете е целево от 

МС. 

 

Преходно жилище, гр. Белоградчик – услугата е разкрита през 2010г. по проект с 

капацитет 8 деца, на възраст от 13 -18 години. Насочена е към създаване на умения за 

самостоятелен живот на децата. Услугата функционира като държавно делегирана дейност, 

до-финансирана от община Белоградчик и е разположена в центъра на град Белоградчик. 

Районът е благоустроен и подходящ за отглеждане и възпитание на деца. 

Броят на ползвателите през 2012г. е същият както и през 2011г. - 8 деца. Услугата е 

насочена към подобряване качеството на грижата за деца и подготовката им за самостоятелен 

живот в условията на преходна среда, близка до семейната. Общата площ на терена и сградата 

е 130кв.м, собственост на община Белоградчик. Сградата разполага с 5 стаи, 1 трапезария и 2 

бани. Ползва се общ двор с ДДЛРГ „Надежда”. Общото състояние на материалната база е 

много добро.  

Преходно жилище с. Ново село, община Ново село, се намира в сградата на ДДЛРГ в 

центъра на с. Ново село. Преходното жилище предлага услуга от резидентен тип, доставчик 

на услугата е община Ново село и е разкрита през 2009 г. по проект. Услугата е предназначена 

за деца на които им предстои напускане на специализирана институция. Те са момичета и 

момчета на възраст от 13 до 18/20 години, които са на редовно обучение до завършване на 

среден образователен етап, но не по-късно от 20 г. В преходно жилище се приемат деца с ясен 

и реалистичен план и капацитет за постигане на тяхната самостоятелност. Преходно жилище е 

социална услуга резидентен тип, която осигурява възможност и условия за водене на 

самостоятелен живот с помощта на специалисти. 

 подготовка за напускане на специализираната институция; 

 формиране и утвърждаване на умения за водене на пълноценен самостоятелен живот; 

 интеграция на децата в обществото–социална компетентност и професионално 

ориентиране. 

През 2012г. се запазва капаццитета на услугата, а именно 12 ползватели. Капацитетът е 

напълно запълнен и няма чакащи. Материална база за осъществяването на социалната услуга 

се намира в сградата на ДДЛРГ „Христо Ботев” с. Ново село, като самостоятелно крило. 

Оборудвана е кухня, която е достъпна за ползвателите на услугата с цел придобиване на 

кулинарни умения и за водене на пълноценен самостоятелен живот. Сградата е 

отремонтирана, санирана, с ПВЦ дограма. Преходно жилище е обзаведено с нова мебел и 

оборудвано с всичко необходимо за водене на  самостоятелен живот под наблюдение на 

специалисти. 

Децата настанени в Преходното жилище и ЦНСТ, с. Ново село са бивши възпитаници на 

ДДЛРГ - деца с нисък социален статус, занижен капацитет и изчерпани възможности за 

връщане в биологичното семейство. Реализирането на социалните услуги не включва само 

ежедневно 24-часово обслужване, а е значително по – мащабно, надграждането на знанията и 

формирането на трайни умения ще допринесат за тяхното  интегриране в обществото. 

 

По данни на Дирекциите “Социално подпомагане” в единадесетте общини се наблюдава 

следната тенденция:  
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През 2012 от общо 17 осиновявания, 13 деца са осиновени в страната и 4 в чужбина. 

През 2011 година има леко завишаване броя на децата, реинтегрирани в биологочните 

семейства. 

През 2010г. намалява  броя на децата, настанени в специализирани институции за деца, 

със 27,27% спрямо 2009г. 

 

5.3.3.Общности в неравностойно положение и уязвими групи 

 

На територията на област Видин функционират центрове от типа на Център за социална 

рехабилитация и интеграция, които предоставят социални услуги, свързани с извършване на 

рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и 

ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.  

ЦСРИ - Видин доставчик на услугата е Фондация „Подкрепа за реализация”. Центъра се 

ползва от следните категории потребители:  

 Деца и лица с временни травми или дълготрайни  увреждания ; 

 Родители, роднини, асистенти на преките бенефициенти. 

Капацитетът на услугата за 2011 г. е 50 лица и се запазва и през 2012г. Целите на 

услугата са да създаде включваща, приемаща и стимулираща развитието среда за децата и 

лицата с увреждания в община Видин и подкрепяща среда за техните семейства, да съдейства 

за възстановяване и/или развитие на потенциала на децата и лицата с увреждания и 

възможностите им за социална интеграция. Работи се индивидуални и гпупово.  

 

 ЦСРИ – гр. Кула – С Решение №111/2008г. Общински съвет Кула е приел Проект за 

реформиране на ДДУИ, като елемент от реформирането на специализираната институция е 

изграждането на ЦСРИ с доставчик на услугата община Кула. Услугата е разкрита на 

06.01.2010г.  по проект BG051PO001-5.2.03  „За по–добро бъдеще на децата”, финансиран по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.; Проект „Живеем в един свят”. От 2011г. 

услугата функционира като държавно делегирана дейност. 

Ползватели са деца и младежи с умствена изостаналост, настанени в ДДУИ и младежи 

над 18 години, на които предстои да напуснат институцията. През 2012г. е увеличен 

капацитета на услугата от 35 на 50. Центърът е комплекс от социални услуги за 

рехабилитация, трудотерапия, социално-правни консултации, образователно и професионално 

обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално 

включване. Сградният фонд на услугата включва масивна двуетажна сграда, 12 помещения с 

обща застроена площ от 1114.5 кв.м. и 62000 кв.м. двор.  

ЦСРИ, община Димово – услугата е разкрита през м. януари, 2003г. с доставчик 

община Димово. Ползватели са лица с физически и умствени увреждания. Целта на услугата е 

социално интегриране на хора с увреждания в общността. Капацитетът на услугата през 

2012г. остава непроменен - 40 лица. Теренът и сградата са собственост на община Димово, с 

обща площ -77,58 кв.м. Сградата включва   2 дневни, 3 кабинета и санитарни възли. 

Година Деца 

настанени 

при близки 

и роднини 

Деца 

реинтегри- 

рани в 

биологични- 

те семейства 

Настанени в 

СИД за 

годината 

Осиновя-

вания 

Общ брой в СИД 

2009 42 71 80 22 209 

2010 55 60 80 30 155 

2011 44 67 67 18 152 

2012 50 20 74 17 144 
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Състоянието на материалната база е добро. Наблюдава се увеличаване на желаещите да 

ползват услугата ЦСРИ. 

 

Защитено жилище „Надежда”, с. Гомотарци, община Видин – услугата е разкрита 

през 2007 г. като делегирана от държавата дейност с капацитет 8 мъже. Персоналът включва 5 

щатни длъжности, от тях 4 на пълно и 2 на непълно работно време. Теренът и сградата на 

услугата са собственост на община Видин. Общата площ на терена и сградите е 506 кв.м., 

собственост на община Видин. Добро общо състояние на материално-техническата база, 

необходимо е външно саниране и вътрешно боядисване. Финансовите средства за 2012г. са в 

размер на 47 168 лв. 

 

Защитено жилище „Сбъдната мечта”, с. Гомотарци, община Видин – услугата е 

разкрита през 2009г. като държавно-делегирана дейност. Бр. на ползвателите на услугата за 

2012г. е непроменен спряма предходната 2011 година - 12 лица /6 мъже и 6 жени/. Добро 

общо състояние на материалната база.  

Защитено жилище за вързастни с психични разстройства, с. Воднянци, община 

Димово – видът на услугата е променен  в Център за настаняване от семеен тип за лица с 

психични разстройства /ЦНСТЛПР/ - функционира като държавна делегирана дейност с 

доставчик на услугата – Община Димово. Услугата е предназначена за лица с психични 

разстройства, с цел – осигуряване качеството на живот, което гарантира благосъстоянието и 

недопускането на социално изключване на всяко лице, чрез предоставянето на 

индивидуализирана грижа и подкрепа, фокусирана върху постижими резултати за 

потребителите. Капацитетът и общия брой на ползвателите през 2012г. е непроменен спрямо 

предходната година -  10 лица. През 2011г. са регистрирани 14 бр. чакащи ползватели, а през 

2012г. бр. им е увеличен на 23. 

Общата площ на терените и сградите е 2017,13 кв.м, собственост на община Димово. 

Центърът разполага с една сграда с 10 помещения в добро материално състояние.  

 

Защитено жилище за младежи с умствена изостаналост, гр. Кула – услугата е 

разкрита през май, 2001г. като държавно-делегирана дейност. Доставчик е община Кула. 

Ползватели са младежи с умствена изостаналост. Капацитетът на услугата е 5 младежи на възраст 

между 19 и 30 години. Теренът и сградата са собственост на община Кула и е със застроена 

площ от 100кв. м. и 600 кв.м. двор.  

 

Защитено жилище за младежи и девойки с умствена изостаналост, гр. Кула – 

услугата е разкрита през 2007г. като услуга в общността с доставчик община Кула. 

Капацитетът е 8 лица /6 мъже и 2 жени/. Теренът и сградата са собственост на община Кула и 

е със застроена площ от 100 кв. м. и 600 кв.м. двор. Състоянието на материално-техническата 

база е много добро. Ремонтирана е сградата, направен е вътрешен и външен ремонт.  

 

Защитено жилище за мъже с умствена изостаналост, с. Куделин, община Брегово 

Услугата е разположена в центъра на населеното място Капацитетът за 2011г. и 2012г. е  

8 места. Това е социална услуга, в която потребителите извършват ежедневните си дейности 

под наблюдението на квалифициран персонал. Насочена е към създаване на среда за живот 

близка до семейната. Бенефициентите са с диагноза умерена олигофрения, обслужват се 

самостоятелно, не са на подържаща терапия с лекарства. На всеки един от потребителите е 

осигурена възможност да участва във всички видове мероприятия и дейности, които се 

организират, както в жилището така и извън него. 

Основните дейности са: 
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-трудотерапия, работа в градината, отглеждане на животни, готвене, хигиенизиране, 

както и занимателни дейности свързани основно с ограмотяването им. 

Терена и сградата са собственост на общината и общата им площ е 4 701 кв.м. /3 971кв.м двор, 

включващ тревни площи, овощни дръвчета, цветни алеи и зеленчукова градина/. 

 

Защитено Жилище „НАДЕЖДА” за лица с физически увреждания, гр.Брегово - 

Услугата е разположена в центъра на гр.Брегово. Потребителите на услугата са хора с 

физически увреждания и за 2012 г. това са 6 лица. Услугата цели създаване на среда, близка 

до семейната с възможност за подкрепа и изява, ефективна защита и социална интеграция на 

хора с физически увреждания,възстановяване на социални умения и навици. Услугата е 

разположена в сграда, включваща 5 помещения, двор - 0,800 дка. Общото състояние на 

материалната база е много добро.  

 

Защитено жилище за мъже с психични разстройства, с. Чупрене –  Ползватели на 

услугата са мъже  с лека и умерена степен на психично разстройство. Капацитетът на услугата 

за 2011г. и 2012г. е 10 лица. Чрез изграждане на социална среда, близка до семейната, се цели 

изграждане на трайни социални умения и трудови навици; създаване на предпоставки за 

водене на пълноценен и независим живот като част от обществото. Теренът и сградата са 

собственост на община Чупрене и включва - сграда 200 кв.м. и двор – 2,5 дка. Материалната 

база е в много добро състояние.  

ЦНСТ за лица с психични разстройства, с.Долни лом, община Чупрене - Ползватели 

на услугата са мъже  и жени с лека и умерена степен на психично разстройство. Капацитетът 

на услугата за 2012 г. се запазва и е 10 лица /8 мъже и 2 жени/. Чрез изграждане на социална 

среда, близка до семейната, се цели изграждане на трайни социални умения и трудови навици; 

създаване на предпоставки за водене на пълноценен и независим живот като част от 

обществото. Теренът и сградата са собственост на община Чупрене и включва двуетажна 

масивна сграда със застроена площ  150 кв.м. и дворно място от 2000 кв.м. Материалната база 

е в много добро състояние.  

 

Център за временно настаняване - доставчик на услугата е община Видин. Разкрита е през 

2004г. като държавно-делегирана дейност за социална  услуга в общността, резидентен тип. 

Ползватели са бездомни лица в неравностойно социално положение. Капацитетът на услугата 

през 2012г. е 10 лица, а броя на ползвателите през зимния период надвишава капацитета /за 

2012г. 47 лица са ползвали услугата/. Услугата цели предоставяне на близка до семейната 

среда грижа на лица, временно или трайно лишени от дом и комплексно въздейства за 

повишаване качеството им  на живот, за период от 3 месеца в рамките на една календарна 

година. Сградата е собственост на община Видин с обща площ на терена и сградите 6 000 

кв.м. Материалната база е в сравнително добро състояние, с обзаведени просторни помещения 

и направени освежителни ремонти. 

 

ЦНСТ за лица с физически увреждания, с. Извор, Димово – услугата е разкрита от 

01.06.2010г. като държавно – делегирана дейност с доставчик община Димово. Ползватели са 

хора с физически увреждания. Капацитет е 15 лица. Към момента има 3 чакащи ползватели. 

Основна цел на услугата е осигуряване на среда, близка до семейната на хора с физически 

увреждания. Услугата се предоставя в сграда, публична общинска собственост – 4082 кв.м. и 

двор -2987 кв.м.. Общото състояние на материалната база е много добро. Сградата е 

ремонтирана и пригодена за предоставяне на услугата.                            

ЦНСТ №1 и ЦНСТ №2, с. Бориловец, община Бойница - Разкрити са през 2011г. като 

държавно делегирана дейност. Предназначени са за възрастни хора с психични разстройства – 
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мъже и жени. Капацитетът на услугата е по 15 лица за ЦНСТ1 и ЦНСТ2 и е запълнен. Двата 

центъра разполагат с 3бр. сгради, включващи 7 помещения, собственост на община Бойница. 

Дворът, в размер на 7531кв.м е общ за ЦНСТ1, ЦНСТ2 и ДВХПР. Общото състояние на 

материалната база е много добро. По проект е закупено ново обзавеждане.  

 

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, Куделин – услугата е разкрита през 

1961г. като държавно делегирана дейност с доставчик община Брегово. Капацитет на услугата 

– 200 лица, а броя на ползвателите за 2012г.  е 195 спрямо 194 за 2011г.Общата площ на 

терена и сградите е 48950 кв.м. Включва: 15 сгради, триетажна жилищна сграда – 45 

помещения; жилищна сграда необитавана – 7 помещения. Материалната база е в много добро 

състояние. 

 

Защитено жилище „Александра” – доставчик на услугата е Регионално дружество за 

подкрепа на лица с умствени затруднения /РДПЛУЗ/. Услугата е разкрита през 2004г. като 

държавно делегирана дейност и е предназначена за жени с интелектуални затруднения над 18 

г. Капацитета на услугата е 6 места.Теренът и сградата са собственост на Регионалното 

дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Общата площ на терена и сградите е 

448.7 кв. м. с РЗП 252 кв. м.  

 Защитено жилище „Благовест”, гр. Видин – доставчик на услугата е Регионално 

дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Услугата е разкрита през 2007г. като 

държавно – делегирана дейност. Ползватели на услугата са мъже с интелектуални 

затруднения над 18 г. Капацитета и ползвателите на услугата са 6 мъже от област 

Видин.Общата площ на терена и сградите е с РЗП 123,56 кв. м. Състоянието на материалната 

база е много добро.. 

По проект „Подкрепа за достоен живот” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013г.”, през 2011г. и през 2012г. са включени всички общини от 

област Видин, като партньори на Агенцията за социално подпомагане. Обхватът на проекта 

цели да отговори на повишеното търсене на услугата личен асистент от хора, които са в 

невъзможност да се самообслужват. 

5.3.4. Грижа за старите хора 

Домашен социален патронаж - Услугата е предназначена за лица, навършили 

пенсионна възраст и се финансира от общинския бюджет. 

Заети места в домашен социален патронаж в общините от област Видин за 2012г.: 

 

Община 

 

 

Капацитет 

 

Заети 

места 

 

Свободни  

места 

Предоставяне на социални услуги 

Доставка  

на храна 

Битови 

услуги 

Поддържане 

на личина 

хигиена 

Белоградчик 120 132 0 132 132 0 

Бойница 60 127 0 127 38 18 

Брегово 250 68 182 68 68 68 

Видин 200 121 79 121 0 0 

Грамада 90 90 0 90 38 0 

Димово 160 142 18 142 142 32 

Кула 0 0 0 0 0 0 

Макреш 80 40 40 40 40 40 

Ново село 100 50 50 50 0 0 

Ружинци 0 0 0 0 0 0 

Чупрене 60 62 0 42 62 0 
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Област Видин 

общо: 

1 120 832 369 812 520 158 

 

В две от общините от област Видин  - Ружинци и Кула не се предлага услугата Домашен 

социален патронаж. И в двете горепосочени общини населението е застаряващо, голяма част 

са самотно живеещи, което налага необходимостта от разкриване на услугата и в двете 

общини.В две от общините – Белоградчик, Бойница и Чупрене броят на ползвателите 

надвишава капацитета, като причината за това е застаряващото население в тези общини.     

Обществени трапезарии - Услугата се финансира от от Фонд „Социална закрила” към 

МТСП. Услугата не се предоставя в три от общините от областта: Макреш, Ружинци и 

Брегово.  

Обществени трапезарии в общините от област Видин 

Община  Капацитет Заети места Начин на финансиране 

Белоградчик 90 90 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Бойница 85 85 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Брегово - - - 

Видин 158 158 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Грамада 33 33 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Димово 196 196 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Кула 35 35 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Макреш - - - 

Ново село 62 62 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Ружинци - - - 

Чупрене 90 90 МТСП-фонд „Социална закрила” 

Общо за област 

Видин 

749 749  

 

 

Лица, ползващи услугите на обществените трапезарии по целеви групи в област 

Видин 

Община Лица и 

семейства 

подпомагани 

по чл.9 от 

ППЗСП 

Лица с 

доказана 

липса на 

доходи и 

близки да се 

грижат за 

тях 

Самотно 

живеещи 

лица и 

семейства, 

получаващи 

минимални 

пенсии 

Скитащи и 

бездомни 

лица и деца 

Забележка 

Белоградчик 37 14 36 3  

Бойница 1 0 84 0  

Видин 0 0 156 2  

Грамада 12 10 8 0 3  

Димово 171 25 0 0  

Кула 8 5 22 0  

Ново село 19 10 33 0  

Чупрене 76 14 0 0  

Общо: 324 78 339 5 3 

Общ бр. ползватели на услугата в област Видин – 749 потребители. Основните 

потребители на услугата „Обществена трапезария“ са лица и семейства подпомагани по чл.9 

от ППЗСП /43,26%/ и самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии 
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/45,26%/. В община Грамада 3 от потребителите на услугата не отговарят на посочените 

целеви групи. 

Дневен център за стари хора, гр. Димово – доставчик на услугата община Димово  и е 

разкрита през м. януари, 2003г. Предназначена е за хора с нисък социален статус над 60г. 

Капацитетът на услугата и броя на ползвателите е 20 лица. Основната цел на услугата е 

ограничаване социалната изолация на възрастните хора, организиране на свободното им 

време и лични контакти. Общата площ на терена и сградата е 169,96 кв.м , собственост на 

община Димово (дневна, кафе-зала и 4 спални помещения и санитарен възел). Състоянието на 

материалната база е добро.  

Дневен център за стари хора, с. Гара Орешец, община Димово – доставчик на 

услугата е община Димово. Разкрита е през 2007г. като държавно-делегирана дейност. 

Капацитет на услугата – 20 лица. Броя на ползвателите през 2011г. е 11 лица, а през 2012г. се 

увеличава на 18. Общата площ на терена и сградите е 169,96 кв.м Дневния център включва: 

дневна, кафе-зала, 4 спални помещения и санитарен възел.Общото състояние на материалната 

база е добре.  

Дневен център за стари хора, гр. Белоградчик – Услугата е разкрита през 2008г. и е 

предназначена за лица в пенсионна възраст. Функционира като държавно делегирана дейност. 

Капацитетът е 20 лица. Броят на ползвателите през 2012 се е увеличил на 20 лица, спрямо 15 

лица през 2011г. През 2012г. се регистрирани и 3бр. чакащи ползватели. Общата площ на 

терена и сградите е 174 кв.м, собственост на община Белоградчик. Състоянието на 

материалната база е много добро и включва 7бр. помещения.  

Дневен център за възрастни хора с увреждания, гр. Видин - доставчик на услугата е 

Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Предназначена е за лица 

с интелектуални затруднения над 18 г. Броят на ползвателите на услугата през 2012г. е 30 

лица при капацитет от 30 места. Теренът и сградите, в които се помещава услугата, са 

собственост на Регионално дружество за подкрепа на лица с умствени затруднения. Общата 

площ на терена и сградите е 535 кв. м и обхваща 2 сгради със 17 помещения, РЗП 404 кв. м и 

349 кв.м двор. Състоянието на материалната база е много добро.  

 

 Дом за стари хора, с. Кутово - услугата е разположена в началото на с.Кутово в бивша 

Детска градина, ремонтирана за целта по проект Красива България и на 15 км от центъра  на 

областния град. Доставчик на услугата е Община Видин. Сградата, заедно с част от 

прилежащия терен са общинска собственост. Мястото е функционално,  удобно за 

комуникация със здравни и други институции. Капацитетът на дома е 20 легла. Общият брой 

на ползвателите на услугата през 2012г. е 20 лица, 5 бр. са чакащите ползватели. Домът ползва 

2 сгради включващи 15 стаи с индивидуални сервизни помещения, 2 кухненски офиса-чист и 

мръсен, дневна, столова, кабинети за обслужващия персонал, парово помещение и складове. 

Площта на двора е около 3 000кв.м.  

Дом стари хора – Кула – услугата функционира като държавно делегирана дейност с 

капацитет – 50 лица. Броят на ползвателите през 2012г. е 48 лица. Общата площ на терена и 

сградата е 13,530 дка, собственост на Община Кула. ДСХ – Кула разполага с една сграда на 3 

етажа с прилежащ кухненски блок; 24 спални, две дневни, 5 административни помещения, 2 

столови, 2 гостни, 8 складови помещения. Общото състояние на материалната база е много 

добро – санирана сграда, след основен ремонт, с PVC дограма, добре поддържан, озеленен 

двор с паркова площ. 

Дом за стари хора с.Дреновец, община Ружинци – услугата е разкрита през 2003 г. и е 

предназначена за възрастни хора, които нямат възможност да се обслужват сами. Броя на 

ползвателите за 2012г. е 22 лица при капацитет – 23. Общата площ на терена и сградата е 2 

951 кв.м., собственост на община Ружинци. Сградата разполага с 81 бр. помещения. Услугата 

функционира като държавно делегирана дейност.  
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Дом за стари хора, с. Гара Орешец, община Димово – доставчик на услугата е община 

Димово. Разкрита е през 2007г. Специализираната институция предоставя комплекс от 

социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на 

онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение 

на ТЕЛК/НЕЛК. Първоначалният капацитет на услугата е 20, но впоследствие е увеличен на 

30 и се запазва и през 2012г. През 2011г. ползвателите на услугата са 27лица, а през 2012г. - 

29.  Общата площ на терена и сградите е 2 040кв.м. и са собственост на община Димово. 

Дворното пространство е с площ от 1644 кв.м. Поддържа се добре, оградено е със зелени 

площи, дървета, цветни лехи, пейки, беседка. Материалната база е в добро състояние.  

Дом за възрастни с деменция, с. Салаш, община Белоградчик – доставчик на 

услугата е община Белоградчик. Капацитета на услугата е 35 места, който е изцяло запълнен 

през 2012г. Регистрирани са 8 бр. чакащи ползватели.  Услугата цели задоволяване на 

ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности на лица с деменция,  

включително осигуряване на контакти със семейството, приятели и близки. Теренът и 

сградите са държавна собсвеност, управлявани от Община Белоградчик, и са с обща площ от 4 

000 кв.м.  Услугата се предоставя в 5 бр. сгради, включващи 64 бр.  помещения и двор от 

3 450 кв.м  

През 2012 год. по Национална програма „Асистенти за хора с увреждания” в област 

Видин са работили като лични асистенти общо – 116 лица, в девет от единадесетте общини, 

/без община Бойница и Чупрене/: 

 

 Лични асистенти по НП  „Асистенти за хора с увреждания” в област Видин за 

2012г. 

ОБЩИНИ Бр. лични асистенти 

Община Белоградчик   2 

Община Бойница    0 

Община Брегово    5 

Община Видин    60 

Община Грамада     1 

Община Димово    17 

Община Кула    10 

Община Макреш   1 

Община Ново село    2 

Община Ружинци   18 

Община Чупрене    0 

 

Изводи  

 Новоразкритите социални услуги в  повечето общини са насочени към наколко 

рискови групи, което показва, че развитието им е в резултат на предварително 

планиране. 

 Слабо са застъпени социалните услуги, свързани с поддържане на личната хигиена и 

хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за 

снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с 

увреждане, битови услуги и други. 

 Услугата „ЦСРИ” е  изключително полезна за хората с увреждания и техните близки, 

но тя е само за тези, които са мобилни (т.е. излизат извън дома). От особено значение е 

решаването на проблема за включване в услугата на  хората,  излезли от болница и 

останали на легло, самотно живеещите стари и/или болни хора.  
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 Наличните национални и общински програми и проекти не успяват да обхванат всички 

нуждаещи се, а и те следват само установени схеми без да отчитат новите реалности.   

 В област Видин значително е намалял броя на специализираните институции, 

предлагащи  услуги за деца в ситуация на изоставяне (ДМСГД, ДДЛРГ).  

 Грижата за децата е съобразена по-скоро с потребностите на институцията, а не с 

детските потребности. Работата с децата изисква по-реалистични планове за грижа и 

работа със  семействата.  

 Необходимо е да се работи по превенцията с рисковите групи, с цел недопускане деца 

в ситуация на изоставане. 

 С цел намаляване наброя на напускащите училище, като превенция е въвеждането на 

целодневна организация на учения процес и включване на учениците в спортни 

турнири, празници и др.; 

 Приобщаване на родителите към училищната общност чрез включването им в 

дейности на училищно ниво; 

 Осигуряване на достъп до спортната база на училищата и до компютърните кабинети и 

наличните библиотеки в извънучебно време по графици утвърдени от директорите; 

 Подобряване на комуникацията и взаимоотношенията с родителите, чрез 

своевременното им уведомление за отсъствията на учениците; 

 Висок дял на хората с увреждания, както и на самотно живеещите стари хора, пръснати 

в многобройните селца и махали в областта. 

 Нуждаещите се от услугата ЦНСТЛПР се увеличава с всяка година и е необходимо да 

се разкрият още центрове за лица с психични разстройства .Проучването показва, че 

извън обсега на социалните услуги в общността,  в голяма степен остават хората с 

тежки психични заболявания.  

 Дневните  центрове за стари хора в област Видин покриват много малка част от 

нуждаещите. Данните показват, че над 50 % от населението в селата е над 60 години. 

 Домашният социален патронаж  и Личен асистент са  най-достъпните и традиционните 

услуги за стари хора в област Видин.  

 

5.4. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

I. Здравно - демографски процеси: 

Социално-икономическите фактори, като хроничната безработица, ниски доходи на 

значителна част от населението, структура на населението, структура на разходите и 

потреблението допълнително влошават здравния статус, който се характеризира с висока 

заболеваемост, висока смъртност, включително и детска, ниска раждаемост и 

продължителност на живота. 

 През последните три десетилетия се утвърдиха неблагоприятни тенденции в 

развитието на демографските процеси в региона. Показателите сочат, че област Видин е една 

от областите в България с демографски срив. Основните характеристики на наблюдаваната 

демографска ситуация в област Видин се изразяват в: 

 критично ниска раждаемост; 

 висока смъртност и отрицателен естествен прираст; 

 намалена средна продължителност на живота; 

 емиграционни процеси; 

 затвърден модел на семейство с едно дете; 

 застаряващо население. 

Върху развитието на населението влияние оказват, както ниската раждаемост и високата 

смъртност, така и вътрешната и външната миграция. 

 Промените във възрастовата структура на населението задълбочават процеса на 

застаряването му. Броят и относителният дял на младото население непрекъснато намалява, а  

делът на възрастното население се увеличава. Макар и с бавни темпове, относителният дял на 
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населението над 60-годишна възраст през последните години се повишава, което определя и 

регресивния тип на възрастовата структура на населението в област Видин. В края на 2011г. 

относителния дял на лицата над 60г. възраст е 35,2% (ръст спрямо 2010г. +2,3%), 

относителния дял на лицата между 18 и 59г. възраст е 50,1% (спрямо 2010г. –2,0%), а на тези 

под 17г. възраст е 14,7% (спрямо 2010г. –0,3%). 

Процесът на демографското остаряване на населението е по-силно изразен в селата, отколкото 

в градовете. Относителният дял на възрастното население (60 и повече години) в селата е 52,1 

%, докато в градовете той е 25,4 %. 

 Наблюдаваната демографска ситуация в Областта се характеризира със стабилна 

депопулация. Нейните главни характеристики са три: 

спад на раждаемостта с пречупване на тенденцията й към по-силно намаление; 

покачване на смъртността - продължение на тенденцията, формирана в последните няколко 

десетилетия; 

интензивната емиграция на млади хора в работоспособна и репродуктивна възраст е 

обусловена от външно-миграционните процеси. 

5.4.1.Раждаемост 

 Раждаемостта в област Видин през последните 10 години е по-ниска от тази за 

страната. През 2011г. тази тенденция се запазва и коефициентът на раждаемост е 7,5 на 

хиляда души от населението. През 2011г. в област Видин са родени 752 деца, което в 

сравнение с предходната година е с 277 живородени деца по-малко.  

 В градовете на областта раждаемостта е 8,5 на хиляда, а в селата 5,7 на хиляда души от 

населението. 

 Жените във фертилна възраст за 2011г. са 18297 или 35,9% от всички жени в област 

Видин. Общият коефициент на плодовитост в областта за 2011г. е 41,1 живородени деца на 

1000 жени във фертилна възраст. Повъзрастовите показатели за плодовитост показват, че най-

висока е плодовитостта сред жените на възраст 20-24 години (109.2), следвана от 

плодовитостта във възрастовата група от 25-29 години (92.3). Делът на абортите се е увеличил 

през 2011г. - 21.4 спрямо 2010г. - 19,1 (през 2009г. е бил 19,1 на 1000 жени от 15 до 49г.). 
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България 7,9 8,8 9 8,6 8,5 8,6 9 9,2 9,6 9,8 10,2 10,7 10 9,6

Област Видин 6,6 7,8 7,4 7,4 7,1 6,8 7,4 7,5 7,4 7,1 7,4 7,8 7,8 7,5
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фиг. 1 Раждаемост в област Видин и страната (на 1000) 

5.4.2.Обща смъртност 

 Общата смъртност в областта през последните години се запазва сред най-високите в 

страната.  

 През 2011г. в област Видин общата смъртност е 22,7 на хиляда души от населението, 

формирана от смъртта на 2279 души. Запазва се голяма разлика в смъртността между 

градовете (14,5/1000) и селата (37,0/1000).Като причина остава по-интензивния процес на 

застаряване на населението в селата, начина на живот, качеството на оказваната медицинска 

помощ и достъпа до здравни услуги. Разлика в смъртността по пол не се наблюдава.  
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   фиг. 2 Обща смъртност в област Видин и страната (на 1000) 

 

 Водеща за 2011г. е смъртността от болестите на органите на кръвообращението, чийто 

интензитет е 1736,0 на 100 000 души население (2010г. – 1778.4/100 000), а относителният им 

дял е 75,8% (2010г. – 79,3%). С най-голяма честота сред тези болести са умиранията от други 

болести на сърцето (46.6%), мозъчно-съдови болести (22,5%) и исхемична болест на сърцето 

(4,3%).  

 Следват заболяванията от Клас XVIII „Симптоми, признаци и отклонения от нормата, 

открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде”, чийто 

коефициент е 195,0 на 100 000 души население (2010г. - 154,3 на 100 000) и относителен дял 

8.5% (2010г. - 6.9%). 

 На трето място в структурата на общата смъртност са новообразуванията, които са с 

коефициент 187,0 на 100 000 души население (2010г. – 163,6/100 000) и относителен дял от 

общата смъртност е 8,28% (2010г. - 7.3%).  

 На четвърто място са болести на дихателната система с коефициент 65,3 на 100 000 

души население (2010г. - 37.4) и относителен дял 2,9% (2010г. - 1.7%). 

 Само тези четири класа болести са причина за 95,4% от причините за смърт. 
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Фиг. 3 Структура на общата смъртност по причини за умирания в област Видин през 2011г. 
 

 Регистрираните заболявания от злокачествени новообразувания през 2011г. са 

2733,2/100 000. През 2010г. са 3060,4 на 100 000 души население (2009г. – 2655,8/100 000). 

Честотата на новите случаи на заболявания от злокачествени новообразувания намалява – 

385,0/100 000 през 2011г., 447,9 на 100 000 души от населението – 2010г. (2009г. – 368,3/100 

000). 

 В нозологичната структура на тези заболявания най-висока е заболеваемостта от 

злокачествени новообразувания на: женските полови органи; млечната жлеза; 

храносмилателните органи; меланом и др. злокачествени новообразувания на кожата.  

 

Детска смъртност 

Смъртността на децата на възраст до 1 год. - 8.0 на 1000 живородени през 2008г. (в абсолютен 

брой - 6 деца). През последните години детската смъртност е около средната за страната е с 

тенденция за стабилизиране.  
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България 14,4 14,6 13,3 14,4 13,3 12,3 11,6 10,4 9,7 9,2 8,6 9 9,4 8,5

О бласт Видин 23,5 11 16,7 13,6 10,1 5,9 11,1 12,2 10,5 14,9 9,8 11,7 8,4 8
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фиг. 4 Детска смъртност в област Видин и страната (на 1000 живородени деца) 

Определяща е перинаталната детска смъртност. Основни причини за умиранията на децата 

под едногодишна възраст са „Някои състояния, възникващи през перинаталния период” – клас 

XVI (3 деца), "Болести на органите на кръвообращението" - IX клас - (2 деца),  и "Симптоми, 

признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, 

некласифицирани другаде" - клас XVIII - 1 дете. Тези три класа болести представляват 100% 

причина за смърт. 

5.4.3.Естествен прираст 

 Естественият прираст на населението в Областта е с постоянна отрицателна стойност и 

е една от най-ниските за страната. За 2011г. той е минус 15,2 на 1000 души. С най-нисък 

ествествен прираст през 2011г. е община Бойница, следвана от община Макреш. Прави 

впечатление, че в периода от 2000 до 2011г. се засилва отрицателния прираст в градовете, 

докато в селата той остава стабилизиран в тесни граници 
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фиг. 5 Естествен прираст в област Видин и страната (на 1000) 

 

Влошените здравни индикатори в област Видин - средна продължителност на живота, 

детска смъртност, раждаемост, инфекциозна заболеваемост, хронична заболеваемост, 
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смъртност и др., както и тенденциите в развитието им, поставят изключително големи 

предизвикателства пред здравеопазването в областта. 

Социално-икономическите фактори, като хроничната безработица, ниски доходи на 

значителна част от населението, структура на населението, структура на разходите и 

потреблението допълнително влошават здравния статус. 

За преодоляване на негативните тенденции в здравословното състояние на населението, 

ограничаване на заболеваемостта и смъртността е необходимо да бъде подобрена 

организацията, функциите и дейността на първичната и специализираната извънболнична 

помощ по отношение на профилактика и превенция на хроничните неинфекциозни 

заболявания.  

Застаряващото население и високата заболеваемост обуславят завишени потребности от 

здравни грижи. Това от своя страна изисква допълнителен финансов ресурс за 

дооборудването на лечебните заведения за болнична помощ със съвременна апаратура и 

обезпечаването на дейността по болнична медицинска помощ. 

 

II. Състояние на здравната мрежа на област Видин: 

 Медицинското обслужване на територията на област Видин се осъществява чрез 

системата на извънболничната медицинска помощ - първична и специализирана, диализен 

център, лечебните заведения за болнична медицинска помощ и Център за спешна медицинска 

помощ. 

 

 

 А. Извънболнична медицинска помощ: 

 

 

 Според Регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите на 

територията на област Видин към 31.12.2012г. са регистрирани  и функционират 270 лечебни 

заведения за извънболнична помощ, както следва: 

 амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ - 56; 

 амбулатории за индивидуална практика за първична дентална помощ - 95; 

 амбулатории за групови практики за първична медицинска помощ - 8 

 амбулатория за групова практика за първична дентална помощ - 1; 

 амбулатории за индивидуални практики за специализирана медицинска помощ - 67; 

 амбулатории за индивидуални практики за специализирана дентална помощ - 10; 

 амбулатория за групова практика за специализирана медицинска  помощ - 1; 

 медицински центрове - 8; 

 дентални центрове - 2; 

 медико-дентални центрове - 2; 

 диагностично-консултативни центрове - 2; 

 медико-диагностични лаборатории - 1; 

 медико-технически лаборатории - 16. 
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 Разпределението на тези лечебни заведения по общини е представено на следващата 

таблица 52: 

Регистрирани лекарски и дентални практики в Област Видин към 31.12.2012 год.   

Община АП АС Центрове 

 

ИП 
Групови  

практики 
ИП 

Групови  

практики 
МЦ ДЦ 

МД

Ц 

ДК

Ц 

 АПМ

П 

АПД

П 

АПМ

П 

АПД

П 

АСМ

П 

АСД

П 

АСМ

П 

АСД

П 

    

Белоградчик 4 3  1 9    1    

Бойница 1 0           

Брегово 5 4   1        

Видин 37 75 5  56 10 1  7 2 2 2 

Грамада 0 1           

Димово 2 3 2  1        

Кула 3 5           

Макреш 0 1           

Ново село 1 0 1           

Ружинци 1 2             

Чупрене 2 1           

Всичко 56 95 8 1 67 10 1  9 2 2 2 

 
АПМП - амбулатории за първична извънболнична медицинска помощ 

АПДП - амбулатории за първична дентална медицинска помощ 

ИП - индивидуална практика 

ГП - групова практика 

АСМП - амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ 

АСДП - амбулатории за специализирана дентална медицинска помощ 

МЦ - медицински център 

ДЦ - дентален център 

МДЦ - медикодентален център 

ДКЦ - диагностично-консултативен център 

 
 Достъпът до първична медицинска помощ в селските райони е затруднен поради 

лошата инфраструктура и състоянието на съществуващата транспортна мрежа. Налице е 

съсредоточаване на лечебните заведения в областния център. Незаети лекарски практики в 

отдалечени, планиниски, труднодостъпни населени места. Обслужване на населението в 

малките и отдалечени населени места от медицински фелдшери. 

 

 По отношение на специализираната извънболнична медицинска помощ област Видин е 

сравнително обезпечена с квалифицирани специалисти по основните медицински 

специалности.  

 Броят на лекарите с призната специалност, които работят по нея е 242. Осигуреността с 

лекари - специалисти на територията на област Видин е 24.3 на 10 000 души население, докато 

този показател за страната е 37.3. 
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 На територията на област Видин 80% от лекарите, упражняващи придобитата 

специалност  са в  трудово активната възрастова група от 35г. до 60г., 19.2 % са на възраст над 

60г. и само 0.8% са лекарите с призната специалност на възраст до 35г. 

 
 На територията на област Видин се наблюдава неравномерно разпределение на 

специалисти - специализирана извънболнична помощ е концентрирана в областния град и 

липса на достатъчно специалисти в останалите общински центрове. Това  затруднява достъпа 

на пациентите до специализираната медицинска помощ и забавя диагностично-лечебния 

процес. 

 В седем от единайсетте общини на областта няма регистрирани и работещи лечебни 

заведения за специализирана извънболнична помощ, като това са труднодостъпни райони с 

лоша инфраструктура и застаряващо население. 

 В гр. Видин е разкрит и функционира частен Диализен център. 

 

Б. Болнична помощ: 

 
На територията на област Видин функционират две лечебни заведения за болнична 

медицинска помощ - МБАЛ "Св. Петка"АД - гр. Видин и МБАЛ "Белоградчик" ЕООД - гр. 

Белоградчик. Общият брой болнични легла в края на годината е 360. Осигуреността на 

населението с легла е 36,2 на 10 000 души население, докато този показател за страната е 56.8. 

Най-висока е тя с неврологични, кардиологични, хирургични и пневмофтизиатрични легла, 

което съответства на водещата патология и регионалните здравни приоритети. 

 1. МБАЛ "Св. Петка"АД - гр. Видин разполага с 300 легла, разпределени в следните 

структури и съответните им нива на компетентност, съгласно утвърдените медицински 

стандарти: 

 

Отделения с легла: 

 

1. Отделение по Анестезиология и интензивно лечение – с ІІ ниво на компетентност. в 

съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Анестезиология и интензивно лечение” 

2. Отделение по Хирургия – с ІІ ниво на компетентност.  

 2а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Детска 

хирургия”, отговаряща на  ІІ ниво на компетентност 

3. Отделение по Акушерство и гинекология  – с ІІ ниво на компетентност.  

 3а. в отделението е създадена структура по Неонатология, отговаряща на ІІ ниво на 

компетентност 

4. Отделение по Ортопедия и травматология – с ІІ ниво на компетентност.  

5. Отделение по Ушно-носно-гърлено отделение – с ІІ ниво на компетентност. 

6. Отделение по Очни болести  - с ІІ ниво на компетентност в съответствие с утвърдения 

медицинския стандарт по „Очни болести” 

7. Първо отделение по Вътрешни болести - с ІІ ниво на компетентност 

 7а –  в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност 

„Кардиология”, отговаряща на  ІІ ниво на компетентност  

 7б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност 

“Ревматология”, отговаряща на ІІ ниво на компетентност  

8. Второ отделение по Вътрешни болести - с ІІ ниво на компетентност 

 8а. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност  

„Гастроентерология”  – с ІІ ниво на компетентност  

 8б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност 

„Ендокринология и болести на обмяната”, отговаряща на І ниво на компетентност 
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 8в. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност “Клинична 

хематология”, отговаряща на І ниво на компетентност 

9. Отделение по  Пневмология и фтизиатрия – с ІІ ниво на компетентност 

10. Отделение по Нефрология и диализно лечение – с ІІ ниво на компетентност  

11. Отделение по Педиатрия – с ІІ ниво на компетентност.  

12. Отделение  по Нервни болести– с ІІ ниво на компетентност.  

13. Отделение по Психиатрия  – с ІІ ниво на компетентност.  

14. Отделение по Кожни и венерически болести – с ІІ ниво на компетентност.  

15. Отделение по Спешна медицина – с І ниво на компетентност . 

 

Отделения без легла: 

 

1. Отделение по трансфузионна хематология – с ІІ ниво на компетентност в съответствие.  

2. Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – с І ниво на компетентност.  

3. Отделение по Обща и клинична патология  

4. Отделение по Съдебна медицина 

5. Отделение по Образна диагностика – с ІІ ниво на компетентност.  

 

Клинико-диагностични структури /лаборатории/: 

 

1. Клинична лаборатория – с ІІ ниво на компетентност.  

2. Микробиологична лаборатория с ІІ ниво на компетентност.  

2а. Микробиологичната лаборатория осъществява дейност и като лаборатория по туберкулоза 

от средно ниво в съответствие с утвърдения медицински стандарт по „Микробиология”. 

 

 2. МБАЛ "Белоградчик" ЕООД - гр. Белоградчик разполага с 60 легла, разпределени в 

следните структури: 

Отделения с легла: 

 

1. Отделение по Хирургия – с І ниво на компетентност  

 1а. в отделението се осъществява дейност и по медицинската специалност 

„Анестезиология и интензивно лечение”, отговаряща на  І ниво на компетентност. 

2. Отделение по Акушерство и гинекология  – с І ниво на компетентност.  

3. Отделение по Вътрешни болести - с І ниво на компетентност.  

 3а –  в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност 

„Кардиология”, отговаряща на  І ниво на компетентност.  

 3б. в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност „Пневмология 

и фтизиатрия”, отговаряща на  І ниво на компетентност. 

 3в.  в отделението се осъществява дейност по медицинската специалност 

„Ендокринология и болести на обмяната”, отговаряща на  І ниво на компетентност. 

4. Отделение по Педиатрия – с І ниво на компетентност. 

5. Отделение  по Нервни болести – с І ниво на компетентност.  

6. Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина  – с ІІ ниво на компетентност.  

 

Клинико-диагностични структури /лаборатории/: 

 

1. Клинична лаборатория – с І ниво на компетентност.  

2. Отделение по Образна диагностика – с І ниво на компетентност.  

 

 В лечебните заведения за болнична помощ е осигурено непрекъснато 24-часово 

изпълнение на лечебна дейност, включително и медицинско обслужване на пациенти със 
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спешни състояния. Обемът на извършваната лечебна дейност се определя от съответното ниво 

на компетентност, съгласно утвърдените медицински стандарти по отделните специалности. 

 
В. Спешна медицинска помощ: 

 

В област Видин към Центъра за спешна медицинска помощ са разкрити пет филиала - Видин, 

Белоградчик, Кула, Брегово и Димово. 

Общият брой на персонала през 2012г. е 169, от които лекари - 28, висш немедицински 

персонал - 5, медицински специалисти 64, шофьори - 49 и 18 санитари. През 20012г. ЦСМП е 

разполагал с 14 санитарни автомобили, от които 13 линейки и 1 лека кола. 

 

Изводи:  

Силните страни на системата на здравеопазване в област Видин са: 

Съществува добра структура от лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ; 

Квалифицирани кадри по основните специалности; 

Висок обхват на населението от общопрактикуващи лекари; 

Лечебни заведения за доболнична медицинска помощ, разполагащи със съвременна апаратура 

и добра инфраструктура; 

Развитие и налагане на нови методики на лечение и области в медицината - разширяване на 

услугите; 

Медицинско осигуряване на населението в кризисна ситуация; 

Висок имунизационен обхват на подлежащите групи от населението съгласно 

Имунизационния календар на РБългария 

Интензивна работа по националните профилактични програми; 

Закупуване на нова апаратура и инвестиции в строително ремонтни дейности в лечебните 

заведения за болнична помощ. 

 

Слабите страни са: 

Неравномерно разпределение на лечебните заведения на територията на областта с 

концентрирането им в областния град; 

Обслужване на населението в малките и отдалечените населени места от медицински 

фелдшери; 

Миграция на лекари - специалисти в други градове на страната и чужбина; 

Неблагоприятна тенденция във възрастовата структура на лекарите специалисти - 

увеличаване на броя на работещите в над трудоспособна възраст, на фона на драстично 

намаляване на броя на специалистите във възрастовата група до 35г.; 

Очертаващ се дефицит на специалисти по основни специалности; 

Транспорт - лоша пътна инфраструктура, затрудняваща санитарния транспорт; 

Ниска здравна култура на ромското население и трудности при медицинското им обслужване; 

Липса на здравни медиатори в населените места с компактни ромски общности; 

Липса на лечебни структури за хронично болни и за долекуване; 

Намален брой на лечебните заведения за болнична помощ на територията на областта, поради 

закриването на МБАЛ"П. Хитов"ЕООД - гр. Кула; 

Липса на Отделение по Инфекциозни болести в лечебните заведения за болнична помощ; 

Засилваща се тенденция за намаляване броя на лекарите-специалисти, работещи в лечебните 

заведения за болнична помощ;  

Ограничен финансов ресурс за обезпечаване на дейността по болнична медицинска помощ; 

 

Регионални здравни приоритети 

Гарантиране на своевременна, качествена и достъпна медицинска помощ;  

Изпълнение на национални здравни програми, свързани с лечението и профилактиката на 

хроничните неинфекциозни заболявания и зависимостите; 
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Подобряване здравното състояние на населението чрез провеждане на активни ефективни и 

ефикасни промотивни, профилактични, лечебни и рехабилитационни дейности с акцент към 

хроничните неинфекциозни заболявания.  

 

 

Съществуващите възможности, прилагането на които ще подобри системата на 

здравеопазването в област Видин са: 

Провеждане в общините на политика за стимулиране на инвестициите в здравеопазването; 

Подобряване качеството и достъпа до медицинско обслужване; 

Участие в национални и международни програми в областта на здравеопазването; 

Използване на наличната съвременна медицинска апаратура за обслужване на пациенти от 

съседни региони; 

Повишаване на квалификацията на медицинските специалисти;  

Създаване на атрактивни условия с оглед привличане и задържането на млади специалисти на 

територията на областта; 

Фокусиране на усилията на здравната система и останалите ведомства и структури, чиято 

политика и дейности влияят на здравето, върху промоцията на здраве и профилактиката на 

болестите; 

Подобряване на детското и майчино здраве и здравето на жените във фертилна възраст. 

Основни недостатъци и проблеми на регионалната система за здравеопазване 

Неравномерно разпределение на ЛЗ на територията на областта; 

Самотно възрастно население, живеещо в малки и отдалечени населени места с лоши 

комуникации и инфраструктура; 

Ниска здравна култура на ромското население и трудности при медицинското обслужване; 

Ограничен финансов ресурс на системата, която разчита единствено на финансиране по 

договор с НЗОК и субсидии от МЗ; 

Висок процент на здравнонеосигурени лица, медицинското обслужване, на които остава за 

сметка на лечебните заведения. 

 

Предложения за решаване на проблемите 

Развитие на човешките ресурси (управленски и изпълнителски) - компетенции, 

професионални знания и умения; 

Подобряване организацията на работа на ОПЛ чрез разширяване функциите и възможностите 

им;  

Подобряване координацията на дейностите между първична и специализирана извънболнична 

помощ и болничната помощ; 

Провеждане на адекватна инвестиционна политика за осигуряването на високотехнологично 

оборудване; 

Оптимизиране на болничната мрежа за активно лечение съобразно потребностите, вътрешно 

преструктуриране, тясна специализация, еднодневна хирургия, дългосрочни грижи; 

Създаване на Отделение по Инфекциозни болести на територията на областта. 

 

Работа с общините и кметствата за осигуряване на гарантиран достъп до качествени здравни 

услуги чрез подобряване на: пътни комуникации и инфраструктура, обзавеждане на филиали 

на АПМП в населените места, които не са центрове на практики, назначаване на медицински 

специалисти във всички училища, търсене на възможности за местните органи на 

самоуправление да осигурят и мониторират адекватна медицинска помощ за своето 

население, развитие на алтернативни форми на болничното обслужване, като например 

домашен стационар, амбулаторна хирургия, дневен стационар, сестрински домове и хосписи, 

институционални грижи. 
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От особена важност е поддържането и непрекъснатото подобряване на инфраструктурата и 

медицинското оборудване на МБАЛ "Св.Петка"АД - гр. Видин, която поема основната тежест 

на патологията в Област Видин 

 

   

5.5. ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Училища по вид – 2012/2013 година 

 

Учебна година Общ брой Общообразователни Професионални Специални 

2012/2013 38 30, в т.ч.  

Начално -1  

СОУ-12  

ОУ-15 

Профилирани - 2 

7 1 

 

Състоянието на училищната мрежа е без промени през последните години , като последното 

преобразуване е регистрирано през учебната 2009-2010 г. и е свързано със сливането на 

Професионалната гимназия «А. С. Попов» гр. Белоградчик и СОУ «Х. Ботев» гр. Белоградчик. 

 

Брой ученици по класове и паралелки -2012-2013 година 

 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Общо 

799 828 807 776 826 862 811 755 764 717 742 767 9454 

 

Посоченият брой на учениците е към началото на учебната 2012-2013 година. 

 

 

Брой училища, ученици, паралелки и средна пълняемост на паралелките 

 

Година Брой училища Брой ученици Брой паралелки Средна 

пълняемост 

2009/2010 39 10327 518 19.94 

2010/2011 38 10035 492 20.40 

2011/2012 38 9752 485 20.11 

2012/2013 38 9454 476 19.86 

 

 

 

Видно от приложените графики, през последните четири години се наблюдава трайна 

тенденция за намаляване на броя на учениците по класове с около 300 ученици годишно. В 

същото време, извършената оптимизация на мрежата през учебната 2010-2011 е довела до 

нарастване на средния брой на учениците в паралелка, но не е постигнала значителен 

стабилизиращ ефект, тъй като в следващите години средният брой на учениците отново 

започва да намалява. 

 

 

 

 

 

Средищни и защитени училища  
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През учебната 2012-2013 година броят на защитените и на средищните училища е 

както следва: 

 

 

 

Учениците от средищните училища са обхванати в дейности по проект BG 051 РО 

001- 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез 

въвеждане на целодневна организация на учебния процес" по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси 2007-2011 година. 

 

Обслужващи звена 

 

Обслужващите звена са общо 4 на брой и включват:  

 Ресурсен център ПИОВДУСОП гр. Видин  

 Градско общежитие гр. Видин  

 ДК гр. Белоградчик  

 ЦРД гр. Брегово 

 

Професионално/ профилирано образование 

 

Професионалното образование се осъществява в следните професионални направления: 

 

Име на училище Професия/ 

специалност 

VII VIII VIII 

подг. 

IX X XI XII Всичко 

    пфс пфс пфс пфс пфс  

СОУ "Христо Ботев"       1 1 2 

СОУ "Христо Ботев" проф.811010 

Хотелиер, 

спец.8110101 

Организация на 

хотелиерството, 

 3 СПК 

     1 1 2 

ПГ по 

земеделие"Васил 

Левски" 

     1 1 1 3 

ПГ по 

земеделие"Васил 

Левски" 

проф.345120 

Икономист, 

спец.3451203 

Земеделско 

стопанство, 3 СПК 

    1 0.5 1 2.5 

ПГ по земеделие 

"Васил Левски" 

проф.621060 Фермер, 

спец.6210602 

Производител на 

селскостопанска 

продукция, 3 СПК 

     0.5  0.5 

ПТГ "Васил Левски"     2 1 2 3 8 

ПТГ "Васил Левски" проф.481010 

Програмист, 

   0.5  0.5 1 2 

Учебна година Защитени училища Средищни училища 

2012-2013 6 23 
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спец.4810101 

Програмно 

осигуряване, 2 СПК 

ПТГ "Васил Левски" проф.525010 Техник 

по транспортна 

техника, 

спец.5250101 

Автотранспортна 

техника, 3 СПК 

    0.5 0.5 1 2 

ПТГ "Васил Левски" проф.525020 

Монтьор на 

транспортна 

техника, 

спец.5250201 

Автотранспортна 

техника, 2 СПК 

   1    1 

ПТГ "Васил Левски" проф.582010 

Строителен техник, 

спец.5820101 

Строителство и 

архите1сгура, 3 СПК 

    0.5 1 1 2.5 

ПТГ "Васил Левски" проф.582040 

Строител - 

монтажник, 

спец.5820403 Сухо 

строителство, 2 СПК 

   0.5    0.5 

ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

   2 3 4 3 4 16 

ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

проф.214010 

Дизайнер, 

спец.2140108 Моден 

дизайн, 3 СПК 

      1 1 

ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

проф.541010 Техник 

-технолог в 

хранително - 

вкусовата 

промишленост, 

спец.5410102 

Производство на 

хляб, хлебни и 

сладкарски изделия, 

3 СПК 

    0.5   0.5 

ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

проф.542040 

Моделиер - технолог 

на облекло, 

спец.5420401 

Конструиране, 

моделиране и 

технология на 

облекло от текстил, 3 

СПК 

    0.5   0.5 
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ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

проф.811020 

Администратор в 

хотелиерството, 

спец.8110201 

Организация на 

обслужването в 

хотелиерството, 3 

СПК 

  1 1 1 1 1 5 

ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

проф.811060 

Ресторантьор, 

спец.8110602 

Производство и 

обслужване в 

заведенията за 

хранене и 

развлечения, 3 СПК 

      1 1 

ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

проф.811060 

Ресторантьор, 

спец.8110603 

Кетеринг, 3 СПК 

  1 1 1 1 1 5 

ПГОХ "Михалаки 

Георгиев" 

проф.811070 Готвач, 

спец.8110701 

Производство на 

кулинарни изделия и 

напитки, 2 СПК 

   1 1 1  3 

ОУ "Епископ 

Софроний 

Врачански" 

 1 1      2 

 проф.543090 

Работник в 

дървообработването, 

спец.5430906 

Производство на 

мебели, 1 СПК 

1 1      2 ' 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

   4 6 6 6 6 28 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.343010 

Финансист, 

спец.3430102 

Застрахователно и 

осигурително дело, 3 

СПК 

     1  1 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.344010Операти

вен счетоводител, 

слец.3440101 

Оперативно 

счетоводство, 3 СПК 

      1 1 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.344020 Данъчен 

и митнически 

посредник, 

спец.3440201 

      1 1 
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Митническа и 

данъчна 

администрация, 

ЗСПК 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.345010 

Икономист- 

мениджър, 

спец.3450104 

Икономика и 

мениджмънт, 3 СПК 

   1 1   2 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.345050 

Сътрудник в малък и 

среден бизнес, 

спец.3450501 Малък 

и среден бизнес, 2 

СПК 

   1 1 1  3 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.345120 

Икономист, 

спец.3451204 

Икономика и 

мениджмънт, 3 СПК 

  1     1 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.482010 

Икономист- 

информатик, 

спец.4820101 

Икономическа 

информатик^ 3 СПК 

   1 1  1 3 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.482040 

Организатор 

Интернет 

приложения, 

спец.4820401 

Електронна търговия, 

3 СПК 

  1     1 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.523040 

Монтьор на 

електронна техника, 

спец.5230402 

Микропроцесорна 

техника, 2 СПК 

   0.5  1  1.5 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.523050 Техник 

на компютърни 

системи, 

спец.5230501 

Компютърна техника 

и технологии, 3 СПК 

  1 1 1 1 1 5 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.811010 

Хотелиер, 

спец.8110101 

Организация на 

хотелиерството, 3 

   0.5 1 1 1 3.5 
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СПК 

ПГ "Проф. д-р Асен 

Златаров" 

проф.812010 

Организатор на 

туристическа 

агентска дейност, 

спец.8120101 

Организация на 

туризма и свободното 

време, 3 СПК 

  1 1 1 1 1 5 

ПГСС Т.М.Димитров"     1 1 1 1 4 

ПГСС "Г.М.Димитров" проф.621070 Техник 

на селскостопанска 

техника, 

спец.6210701 

Механизация на 

селското стопанство, 

3 СПК 

   0.5 1 0.5  2 

ПГСС Т.М.Димитров" проф.621080 

Монтьор на 

селскостопанска 

техника, 

спец.6210801 

Механизация на 

селското стопанство, 

2 СПК 

      0.5 0.5 

ПГСС Т.М.Димитров" проф.811060 

Ресторантьор, 

спец.8110602 

Производство и 

обслужване в 

заведенията за 

хранене и 

развлечения, 3 СПК 

   0.5  0.5  1 

ПГСС Т.М.Димитров" проф.811070 Готвач, 

спец.8110701 

Производство на 

кулинарни изделия и 

напитки, 2 СПК 

      0.5 0.5 

ПГ по икономика     1   1 2 

ПГ по икономика проф.345050 

Сътрудник в малък и 

среден бизнес, 

спец.3450501 Малък 

и среден бизнес, 2 

СПК 

   1    1 

ПГ по икономика проф.811070 Готвач, 

спец.8110701 

Производство на 

кулинарни изделия и 

напитки, 2 СПК 

      1 . 1 
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СОУ "Христо Ботев"   1   1 1 1 4 

 проф.622030 

Работник в 

озеленяването, 

спец.6220301 

Озеленяване и 

цветарство, 1 СПК 

 1      1 

 проф.541030 Хлебар - 

сладкар, 

спец.5410301 

Производство на 

хляб и хлебни 

изделия, 2 СПК 

     0.5 1 1.5 

 проф.541030 Хлебар - 

сладкар, 

спец.5410302 

Производство на 

сладкарски изделия, 

2 СПК 

    1 0.5  1.5 

СОУ "Васил Левски"     1 1 1  3 

 проф.482020 

Оператор 

информационно 

осигуряване, 

спец.4820201 

Икономическо 

информационно 

осигуряване, 2 СПК 

   1 1 1  • 3 

ПГСС "Никола Й. 

Вапцаров" 

    1 1 1 1 4 

 проф.621080 

Монтьор на 

селскостопанска 

техника, 

спец.6210801 

Механизация на 

селското стопанство, 

2 СПК 

   1 1 1 1 4 

 1 2 6 15 16 17 19 76 

Училищата, осъществяващи професионално обучение предлагат широк спектър от професии 

и специалности, търсени на пазара на труда. 

 

 

Профилирано обучение се осъществява в следните профили:  

 Чуждоезиково - 2 училища, 25паралелки  

 Природоматематически - 2 училища, 25 паралелки  

 Хуманитарен - 1 училище, 1 паралелка  

 Изкуства - 1 училище, 7 паралелки 

 Технологичен - 3 училища, 10 паралелки  
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Прием след завършен VII клас 

 

Съотношението на профилираните спрямо професионалните паралелки в приема след VII 

клас е 9:13 в полза на профилираните паралелки, докато при приема след VIII клас 

преобладават паралелките с професионална насоченост в съотношение 7:9 

Очертава се тенденцията към преобладаващ избор на професионално обучение за 

учениците след завършено основно образование. В същото време за учениците, които правят 

своя избор след завършен VII клас преобладава избора на профилирани паралелки основно с 

профил чуждоезиково и природоматематически. 

 

Кадрово обезпечаване 

 

800 12.73% 74.55% 11.70% 1.02% 

 Бакалавър Магистър Проф. 

Бакалавър 

Средно образование 

 

Носители на професионално – квалификационна степен спрямо общия брой учители 

 

 24 157 24 38 109 

 

352 

 

6.82% 

 

 

44.60% 

 

6.82% 

 

10.80% 

 

30.96% 

 

880 

 

2.73% 

 

17.84% 

 

2.73% 

 

4.32% 

 

12.39% 

 

 

Статистическите данни показват много добро качество на кадровото осигуряване на 

системата на средното образование в област Видин. Преобладаващият брой на учителите е 

със степен на висшето образование „магистър", а едва 1,02% съставлява делът на учителите 

които не отговарят на изискванията за заемане на педагогическа длъжност в системата на 

средното образование. 

Учителите демонстрират траен стремеж към професионално усъвършенстване, като 

делът на тези, които са на първото стъпало от своето кариерно израстване, с присъдена V 

професионално – квалификационна степен е 12.39%, но в същото време учителите с богат 

професионален опит и присъдена II професионално – квалификационна степен съставляват 

17.84 от общия брой. 

 

 

СРЕДНА ВЪЗРАСТ 

 

 

 

 

Възрастовият профил на учителите от област Видин показва трайна тенденция към 

застаряване. Незначителен е броят на учителите до 30 години, което показва липсата на 

интерес към професията.  

 

48,58 26 143 302 351 58 

880 2.95% 16.25% 34.32%  39.89% 6.59% 

 До 30 

години 

31-40 

години 

41-50 

години 

51-60 

години 

над 60 

години 
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Материална база 

 

 През учебната 2012/2013 година не са извършвани цялостни ремонти на училища от 

област Видин с изключение на дейностите, реализирани в ПГОХ „М. Георгиев" гр. Видин по 

проект за енергийна ефективност. 

В рамките на подготовката за откриването на учебната година във всички училища са 

извършени частични и освежителни ремонтни дейности. 

Училищата от област Видин не разполагат с достатъчно на брой и добре оборудвана спортна 

база, липсват кабинети по учебни предмети изискващи провеждането на практикуми и опити. 

Не са осигурени необходимите условия за поетапно преминаване към едносменен режим- на 

обучение и за оборудването на места за провеждането на дейности от целодневната 

организация на образователно възпитателния процес. 

Като част от дейностите по проект BG 051 РО 001-3.1.06 „Подобряване на качеството на 

образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на 

учебния процес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2011 година 

в средищните училища от област Видин е извършен ремонт на подови настилки и са закупени 

мебели за оборудването на занимални за целодневното обучение.  

 

Трайно непосещаващи училище по причини 

 

 Брой 

ученици в I-

XII клас 

Поради 

социални и 

семейни 

причини 

Поради 

отсъствия 

Поради 

слаб 

успех 

Общ брой 

напуснали 

училище 

% 

напуснали 

училище 

2009/2010 10327 31 2  33 0.32% 

2010/2011 10035 34 22 1 57 0.57% 

2011/2012 9752 20 1  21 0.22% 

2012/2013-1 срок 9454 20 1  21 0.22% 

 

 

Анализът на статистическите данни показва, че броят на отпадналите ученици намалява през 

последните две години двукратно, в сравнение с предходната година. 

Основно предпоставка за ограничаването на броя на отпадащите от училище ученици се 

дължи на успешното реализиране на проект BG 051 РО 001-3.1.06 „Подобряване на 

качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 

2007-2011 година. 

Причините за отпадането на учениците са вследствие на засилената икономическа 

емиграция и висока безработица в област Видин. Родителите поверяват грижата за децата на 

по-възрастни роднини, които не са в състояние да упражняват необходимия родителски 

контрол. Налице са ниски доходи и липса на средства за осигуряване на необходимите 

условия за обучение от страна на родителите. Често пъти учениците подпомагат своите 

родители за осигуряване надоходи в семейството и полагат грижи за по – малките братя и 

сестри. 

 

        

Изводи: 

 Значителен проблем за област Видин в образователната система се явява 

прогресивното намаляване на учениците в областта. Вследствие на това се налага 

оптимизиране на училщната мрежа и загуба на високкоквалифицирани педагогически 
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кадри; 

 Запазва се тенденцията на намаляване на относителния дял на отпадналите ученици. 

 Броят на отпадналите поради отсъствия ученици е намалял значително в сравнение с 

учебната 2010/2011 година. Засиленият контрол от страна на РИО – Видин и МОН, 

чрез ежемесечно отчитане и обобщаване на справки за отсъствията на учениците 

комбинирано с контрол върху изплащанията на помощи по Закона за социалното 

подпомагане са ефективни мерки за ограничаване на отсъствията на учениците от 

училище и действат дисциплиниращо както на учениците, така и на педагогическите 

колегии. Резултатите показват, че педагогическите колегии работят в посока 

оптимизиране на училищния живот и превръщането на училището в привлекателно 

място за учениците. 

 Няма ученици трайно непосещаващи училище поради слаб успех. Това се дължи на 

повишаване квалификацията на учителите за работа с деца в риск, използване на 

разнообразни форми на обучение и обхват на учениците в извънкласни дейности, 

съобразно техните индивидуални потребности и способности и осмисляне на 

свободното им време. Това води и до повишаване на мотивацията на учениците за 

учене. 

 Наблюдава се тенденция към застаряване на учителските кадри. Млади хора не са 

мотивирани в достатъчна степен за заемане на учителски места и основният изход се 

търси по посока на преквалифициране на наличните кадри или поощряване на 

инициативи за придобиване на допълнителна квалификация. 

 Наблюдава се слаба мотивация за повишаване на професионално – квалификационната 

степен сред учителските кадри. Определено петстепенната система е прекалено 

продължителна, финансово обременяваща и не води до реални промени в статута на 

учителите. 

 Сериозен проблем е балансирането на кадровата политика на директорите в условията 

на делегиран бюджет. Не са редки случаите, в които се прави компромис с качеството, 

за сметка на щатовете в училище. Липсват достатъчно механизми за контрол по 

отношение на кадровата политика на директорите.      

  

 

5.6. КУЛТУРА И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 Богата е историята на област Видин. В първото хилядолетие пр.н.е. тук живеят 

тракийските племена Мизи и Трибали, покорени и включени в пределите на Римската 

империя през I-ви век от н.е. Многобройни паметници, архитектурни фрагменти, скулптурни 

фигури, произведения на бронзолеярството и грънчарството свидетелстват и днес за възхода 

на античните Рациария (с. Арчар) и Бонония (гр. Видин) в епохата на Римското владичество.  

 Бонония продължава своето съществуване и през Средновековието под името Бдин. 

Бурна и превратна е историческата съдба на Бдин през Втората българска държава. Към 90-те 

години на XIII век Бдинската област съществува като самостоятелно феодално княжество с 

владетел деспот Шишман, избран през 1323 г. за български цар. 1371 г. Бдин отново става 

център на независимо феодално княжество, начело с цар Иван-Срацимир. 

 През XIII - XIV век Бдин е не само политически, но и важен стопански център на 

северозападните български земи със силно развити занаяти и приложно изкуство, голям 

производител на зърнени храни и наред с това център на оживена книжовна дейност. 

 Бдинската крепост пада последна под властта на османските нашественици. 

Самоотвержена и героична е борбата на българското население от Видинския край през 

втората четвърт на XIX век. 

 През февруари 1878 г. Видин е освободен от османско иго. 

 В продължение на 2 хилядолетия областта е била важен военен, транспортен и 

търговски център.  
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 Читалища 
 Читалищното дело има дълбоки корени във Видинския край. Днес в областта има общо 

76 читалища, като в тях са заети повече от 150 души. 

 Първото читалище в областта е основано през 1870г. Това е Читалище “Цвят” -          гр. 

Видин, което неотменно и трайно е свързано с културното развитие и традициите на града и 

се е превърнало в средище за изява и съхранение на духовното и културно богатство на 

Видинския край. Във всички тези школи и състави участват над 320 деца и младежи.Основни 

дейности в структурата на Читалище “Цвят”са: 

o Представителен фолклорен ансамбъл “Цвят”, носител на множество национални и 

международни призове и награди от  Италия, Сърбия, Турция, Полша, Унгария, 

Македония и др.;  

o Детска школа по народни танци; 

o Детска вокална група “Щурче”; 

o Детска балетна школа и Балет “Амадеус”- 1960; 

o Школа по джаз танци и джаз състав “Фейм”- 1991; 

o Детска езикова школа- 1940; 

o Школа по изобразително изкуство “Дъга”- 2001; 

o Музикална школа  ( класове по народни и класически инструменти) – 1955г.; 

o Смесен хор Видин. 

 

Разпределение на читалища по общини: 

 Община Белоградчик - На територията на общината има 6 читалища: Народно 

читалище (НЧ) “Развитие -1893“ гр. Белоградчик, НЧ “Развитие - 1896“ с. Салаш, НЧ 

“Красимир Бъчваров -1892“     с. Стакевци, НЧ “Напредък -1923” с. Рабиша и НЧ “ 

Възраждане -1928“ с. Раяновци и НЧ „Михаил Шарлаков -1924“с.Боровица. 

 Община Бойница - На територията на Община Бойница функционират 4 читалища, в 

с. Бойница Читалище “ Надежда -1903“, с. Шишенци Читалище “ Поляна - 1927 “, НЧ 

«Просвета – 1919» с. Раброво и     НЧ   “ Просвета -1919“ с. Бориловец. 

 Община Брегово – В община Брегово има 9 читалища, по 1 във всяко населено 

място.НЧ “ Развитие -1897“- Брегово, НЧ“ Просвета -1928“-Балей,НЧ“ Съзнание - 1927“- 

Връв, НЧ“ Просвета -1928“-Гъмзово, НЧ“ Светлина -1927“-Делейна, НЧ“ Просвета -1927“-

Косово, НЧ“ Светлина -1930“-Куделин, НЧ“ Светлина -1928“-Ракитница и НЧ“ Пробуда -

1927“-Тияновци. 

 Община Видин – На територията на общината има общо 20читалища. През 2012г. са 

се учредили 2 нови НЧ“Св.Теофана Бесараб“ и „Синя светлина – 2012г. Останалите са  - 

“Цвят” в гр. Видин, “Просвета” в с. Буковец, “Пробуда” в с. Бела Рада, “Просвета” в с. 

Гомотарци, “Просвета” в с. Градец, “Постоянство” в с. Дружба, “Паисий” в с. Иново, 

“Съзнание” в с. Каленик, “Самообразование” в с. Капитановци, “Съзнание” в с. Кошава, 

“Просвета” в с. Кутово, “Просвета” в с. Покрайна, “Наука” в с. Синаговци, “Съгласие” в с. 

Слана бара, “Светлина” в с. Сланотрън, „Христо Ботев”- с.Акациево, „Видилина” – 

с.Антимово и  “Радост” в с. Търняне. 

 Община Грамада – на територията на общината функционират 2 читалища: читалище 

“Пробуда” в гр. Грамада и читалище “Просвета” в с. Тошевци. 

 Община Димово – Брой читалища на територията на общината – 7, в гр. Димово – 

“Паисий Хилендарски ”, с. Гара Орешец – “Народен будител”, с. Воднянци – “Изгрев”, с. 

Арчар – “Образование”, с. Извор – “Вельо Бурдашки”, с. Медовница – “Пробуда”, с. 

Карбинци – “Светлина”. 

 Община Кула – В общината функционират 5 читалища – в НЧ“ Просвета -1882“- гр. 

Кула, НЧ“ Пробуда-1926“-с. Старопатица, НЧ“ Пробуда -1926“-с.Големанова, НЧ“ Светлина -

1932“-с. Тополовец и НЧ“ Зора“-с. Цар  Петрово. Координационен  и  методичен център  за  

всички  тях е читалище “Просвета”- гр. Кула. 
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 Община Макреш – Брой читалища на територията на общината – 4, в с. Макреш – 

“Мито Марков-1912”, с. Подгоре – “Михаил Здравков-1915”, с. Киряево – “Светлина-1922”, с. 

Раковица – “Надежда - 1906”. 

 Община Ново село – Брой читалища на територията на общината – 5, с. Ново село – 

“Земеделец -1874”, с. Флорентин – “Пробуда-1925”, с. Ясен – “Изгрев1925” , с. Неговановци – 

“Светлина-1928”, с. Винарово – “Зора-1927”. 

 Община Ружинци – Брой читалища на територията на общината  -  6, “ Христо Ботев” 

с.Ружинци, “Христо Ботев” с. Дреновец, “Просвета” с.Гюргич и Читалище “Славяна” 

с.Плешивец, НЧ“ Искра-2007“- с.Бело поле и НЧ“ Здравец -2007“-с.Дреновец. 

 Община Чупрене – Брой читалища на територията на община Чупрене – 5,  с. Чупрене 

– “Хр. Ботев”, с. Репляна – “Съзнание -1928”,  с. Долни Лом – “Наука-1927”, с. Горни Лом – 

“Нов живот-1927”,с. Средогрив – “Хр. Ботев -1927” и НЧ „проф.Асен Златаров“ – 

с.Търговище. 

 

 

КУЛТУРНА ПРОГРАМА 

 Област Видин се отличава с богата културна програма. Ежегодно областта е домакин 

на  изложби по живопис със скулптура, дърворезба, областни и международни фестивали за 

народни песни и танци и др.  

 Международния фолклорен фестивал “Танци край Дунава” се провежда за пръв 

път  през 1997 г. в град Видин. В него участват фолклорни ансамбли от различни страни, 

които демонстрират националното си богатство и традиции в областта на народното 

творчество. 

 Събора за автентичен фолклор “Дунавски ритми” се провежда за пръв път  през 

1998 г. В него участват фолклорни певчески и танцови групи, групи за народни обичаи,  

индивидуални изпълнители - разказвачи, баячи и т.н. от читалищата в областта и региона. 

Целта е да се съхранява, популяризира и предава от поколение на поколение богатото 

фолклорно наследство на видинския регион. 

 Международния фестивал на ромската песен и танц “ЗА МИР” се провежда за пръв 

път през 2000 год. В него вземат участие ромски изпълнители от страната и чужбина.  

 В областта ежегодно се провежда и Международен фестивал на българо-румънския 

фолклор “Фестивал на влашката песен и танц”. 

Други популярни празници, които се организират в областта са: 

 Събор на народното творчество “От Тимок до Миджур”; 

 Международен панаир Салаш – Ново Корито; 

 Ежегоден Видински Панаир; 

 Димитровден – Ден на град Видин; 

 Ежегодно организиране на панаири във всяка от общините; 

 Международен пленер “Дунав АРТ”; 

 Майсторски клас за диригенти; 

 Честване на годишнина от рождението на Жул Паскин (в гр. Видин); 

 Цветница; 

 Майски празници “Дунавска пролет” – включват чествания и празници от национален 

и местен характер; 

 Отбелязване на международния ден на детето; 

 Ежегодно се изготвя Културен календар на област Видин за популяризиране на 

международни, национални, регионални и местни прояви в сферата на културата, 

който се включва в Националния културен календар. 

  

 Паметници на културата 
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 Замък “Баба Вида” - Замъкът е едно от най-запазените отбранителни съоръжения в 

България. Основите му са положени в края на Х в. върху една от кулите на антична 

Бонония. Завършен вид добива през XIV в., когато е бил владетелски замък на 

видинския цар Иван Срацимир (1352-1396/97 г.).Замъкът заема площ от 9,5 декара 

заедно със защитния ров. Той е с две оградни стени, по които са били разположени 11 

отбранителни кули, една от тях е от XVIIв. 

 Катедрален храм “Свети Димитър”Един от най-големите православни храмове в 

България – втори след “Александър Невски” в София. Храмът е бил срутен поради 

овехтяване и построен отново. Окончателно е завършен през 1926 г. и тържествено 

осветен от Видински митрополит Неофит.  

 Църква “Света Петка”Църквата е строена през 1627 г. върху основите на по-стар 

храм. Тя е вкопана дълбоко в земята.  

 Църква “Свети Панталеймон” Намира се в двора на Видинската митрополия.  

 Църква “Св. Николай” Църквата е построена на мястото на стара камбанария и 

пристройка към църквата “Св. Панталеймон” през 1926 год. по проект на арх. Коста 

Николов. 

 Палата на Видинската митрополия Областният център е административно средище 

на Видинската Света Митрополия, която обхваща района на Северозападна 

България.Митрополията е построена през 1924 год. по инициатива на видинския 

митрополит Неофит, по проект на арх. Игор Калбус.  

 Кръстата казармаПостроена през 1801 г. от Осман Пазвантоглу, независим турски 

феодален владетел. Използвана е от еничарите. Днес в нея е уредена етнографска 

експозиция. 

 Джамия и библиотека на Осман Пазвантоглу Джамията е масивна каменна 

постройка със строго ориенталска архитектура. Изградена е през периода 1800-1801 г.  

 Турски конак “Колука”Построен през втората половина на XVIII в. конакът е бил 

значително видоизменен през вековете.  

 Турска поща Двуетажна каменна сграда, построена специално за пощенски нужди 

към 60-те години на 19 век. Сградата е единствената запазена стара поща в страната. 

 Синагога Намира се в близост до замъка “Баба Вида”. Сградата е построена през 1894 

г. за еврейския молитвен дом. Днес сградата е в процес на реставриране. 

 Останки от Римска крепостна стена и кула в квартал “Калето” гр. Видин.  

 Капии – “Видболска”, “Еничар”, “Флорентин”, “Телеграф”, “Пазар”, “Стамбол” 

 Драматичен театър Посторен е през 1891 год. Това е първата в България построена 

сграда специално за театрални нужди. 

 Художествената галерия “Никола Петков”  Основана през 1963г. има богат фонд 

художествени творби - живопис, графика, скулптура и приложни изкуства.  

 Кастра МартисРимски кастел изграден в края на III в. и началото на IV в. Намира се в 

центъра на гр. Кула. Разрушен през V в. при нашествията на хуни и други варварски 

племена. Възстановяван неколкократно.  

 РациарияАнтичен град на брега на р. Дунав, отстоящ на 30 км. източно от Видин. 

Главен административен и културен център през периода I-VI в.  

 Белоградчишка крепост Изградена сред непристъпни скали, когато нашите земи 

влизали в пределите на Римската империя (III в.). Използвана била и през 

Средновековието, а днешният си вид добива в периода 1805-1837 г. 

 Пещера “Магура”  Oбхваща Рабишката могила (461 м надморска височина). 

Пещерата  е една от редките по своята красота и разнообразие природни 

забележителности в България. Тя  е благоустроена. Подземните й лабиринти имат 

дължина около 2.5 км. с импозантни зали, сталактити и сталагмити, и редки пещерни 

образувания.  

 

Манастири и туристически местности: 
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 “Добридолски манастир” - основан е през XI век, опожарен през XV век. и възобновен през 

1860 год. Църквата на манастира е интересен образ на възрожденското ни църковно 

строителство. Тя е квадратна, еднокорабна, кръстовидна. В църквата няма стенописи. 

Скален манастир в местността “Албутин” - намира се на 21 км. от гр.Видин, 

наименованието идва от изчезналото селище със същото име. Манастира и неговите части са 

разположени верижно. 

„Изворски манастир” - Намира се на 2 км южно от село Извор, Община Димово. Смята се, 

че е основан през ХІІв. от руския княз Извор Таворски. Понастоящем е действащ манастир. 

“Раковишки манастир” - бивше средище на комитети през Възраждането. Запазена е старата 

църква, където съзаклятниците през 1850 год. вземат решение за началото на въстанието в 

северозападна България.   

 В областния център гр. Видин се намират и всички най-важни културни институции: 

o Общински драматичен театър; 

o Държавен куклен театър;  

o Симфониета - Видин;  

o Художествена галерия;  

o Регионална библиотека “Михалаки Георгиев”;  

o Ансамбъл за народни песни и танци “Дунав”;  

o Читалище “Цвят”;  

o Градски духов оркестър.  

Изводи: 

 Област Видин разполага със значителни културно – исторически паметници, част от 

които с национално значение; 

 Културните институти, които са разположени на територията на областта не 

предоставят достатъчно атракции, програми и забавления; 

 Липсата на финансови средства е пречка пред читалищата за участие в национални и 

международни прояви. 

 В голямата си част в малките населени места читалищата са основен източник на 

създаване на културни събития и съхранение на местните традиции; 

 Област Видин е с богата културна програма. Ежегодно областта е домакин на  изложби 

по живопис със скулптура, дърворезба, областни и международни фестивали за 

народни песни и танци и др. , което е предпоставка за привличане на гости на областта. 

 

 

6) ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

6.1. ВОДОСНАБДИТЕЛНА И КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА 

 

 Област Видин разполага със сравнително добре организирана водоснабдителна мрежа 

с обща дължина 1 656 км, в това число вътрешна водопроводна мрежа - 1082 км и външна 

водопроводна мрежа - 574 км.  

Областта е относително задоволена с питейни води, но системата за водоподаване, 

както и в предходния планов период, продължава да е високо енергоемка. Част от проблемите 

са дълбочинните кладенци за водочерпене, което в комбинация с равнинния терен предполага 

използването на високонапорни помпи и кула - резервоари с консумация на голямо 

количество ел. енергия, което значително оскъпява стойността на водата. 

Водоснабдяването в област Видин се осъществява помпажно, гравитачно и смесено, 

като 15% от подаваната вода е гравитачна, а 85% - помпажна. Значителна част от  

количеството питейна вода за област Видин се осигурява от подземни (подпочвени) води, 

като има и повърхностни водоизточници – предимно за населените места в общините Чупрене 
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и Белоградчик. Общият брой на водоизточниците е 116, като подземните са 111, а 

повърхностните 5. 

 Водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на областта се поддържа 

от “Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Видин, търговско дружество, регистрирано със 

100% държавно участие. Предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация и 

инженерингови услуги. Водопроводната мрежа, която поддържа “В и К” ЕООД гр. Видин, е 

изградена в периода от 1938 г. до сега. Експлоатационният период на по-голямата част от 

мрежата е изтекъл и тя вече е силно амортизирана, което води до увеличаващ се брой аварии.  

Общо ползваните водни количества /общественото водоснабдяване/ за 2012 г. е 3947 

хил.куб.м. В област Видин има 9 неводоснабдени населени места, което представлява 0,06% 

от всички населени места на територията на района. Тази тенденция се запазва от предходния 

планов период. Населените места са в общините Ружинци, Бойница и Кула. Едно населено 

място, с. Раковица, е без целогодишно водоснабдяване /на режим/ за 2012г. Режимът се 

въвежда за 2 - 3 месеца през лятото, поради намаляване дебита на водоизточника. 

 За 2012 година, „ВиК” ЕООД – Видин, отчита загуба на вода 55 %, като част от нея се 

дължи на амортизираната водопроводна мрежа, а останалата част на нерегламентирано 

ползване на вода и необхванати консуматори. Среднодневното потребление на вода в област 

Видин за 2012 година е 90 л/ж/ден, което се доближава до среднодневното потребление за 

страната - около 100 л/ж/ден. 

Качество на питейната вода е 100% стандартни проби по химични показатели и около 

96% стандартни проби по микробиологични показатели. Проблемни по отношение качеството 

на водата са предимно населените места, които се захранват от повърхностни водоизточници 

–  главно в общините Чупрене и Белоградчик. Към края на 2012 г. в област Видин няма 

изградени пречиствателни станции за питейни води. 

 Регистрираната през предходния период тенденция на изграждане на собствени 

сондажи в производствени предприятия, продължава, тъй като себестойността на добитата 

вода от фирмите е много по-ниска в сравнение с цената на водата, закупувана от ВиК.  

Област Видин се характеризира с недобро състояние на канализационната мрежа. През 

2011 година, 55,9% от населението на областта е свързано с обществена канализация. В 

Северозападния район, по изградена канализационна мрежа област Видин се нарежда на 

предпоследно място пред област Враца. На територията на областта към края на 2012 година 

има 69 км канализационна мрежа, която е предимно в градовете Видин и Белоградчик. В 

останалите населени места, отпадъчните води се заустват в септични ями. Заустените 

отпадъчни води от домакинствата, несвързани с обществена канализация през 2012г. е 1500 

хил.куб.м/год. В област Видин към края на 2012 година няма населено място с изградена 

пречиствателна станция за битови отпадни води.  

Проблемите с канализационната мрежа в област Видин са свързани и с факта, че още 

при проектирането на канализационната мрежа е даден много малък наклон на системата. 

Поради тази причина при силни валежи се регистрира натрупване на вода по улици и 

кръстовища в град Видин. Друг проблем е нерегулярното почистване на улиците. Това води 

до отвеждане на отпадъците в дъждоприемните шахти.   

Една от тенденциите за подобряване състоянието на водоснабдителните и 

канализационни мрежи в областта е използването на средства от оперативните програми. 

Един от най-значителните проекти в тази сфера, в края на 2012 година е одобрен за 

финансиране от Министерството на околната среда и водите. Проект „Рехабилитация и 

разширяване на водоснабдителната и канализационна системи във Видин, България” /Воден 

цикъл на град Видин/. Проектът се изпълнява от община Видин по Оперативна програма 

”Околна среда 2007-2013 г.”, процедура ”Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерация с над 10 000 еквивалент жители”. Стойността на 

проекта е 75 021 684.29 лв. с ДДС. Проектът предвижда рехабилитация на 10 974 м 

канализационна мрежа, изграждане на нова канализация - 5 527 м, реконструкция на две 
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канални помпени станции, рехабилитация на 13 684 м водопроводна мрежа и изграждане на 

Пречиствателна станция за отпадни води за 56 еквивалент жители. 

 

Статистическа информация за ВиК системата в област Видин 

 

Показател 2012 година 2008 година 

Водоснабдителна мрежа обща 

дължина /км/ 

1656 1656 

Количество подавани води /хил. 

м3/ 

7861 8905 

Изграден обем резервоари /м3/ 25 454 21 227 

Загуби на питейна вода /%/ 49,79 55 

Общо водопотребление 108 л/ж/ден 98 л/ж/д 

Ползвани водни количества 

/хил.м3/ 

3947  3999  

Среднодневно потребление на 

вода за бита 

90 л/ж/ден  

Качество на питейната вода 100% стандартни проби по 

химични показатели и около 

96% стандартни проби по 

микробиологични показатели 

91 % стандартни проби 

по микробиологично 

показатели 

Водоизточници /бр./ 116  

Брой населени места без 

целогодишно водоснабдяване /на 

режим/ 

1 5 

Брой неводоснабдени населени 

места 

9 9 

Дължина на изградена 

канализационна мрежа 

69 69 

Помпени станции /бр./ – 

Водоснабдителни; 

Канализационни. 

Общо 54; 

 

51 

3  

 

Запори /спирателни кранове/ - бр. 1743   

Брой пречиствателни станции за 

питейни води 

0 0 

Утаители за отпадни води 0 0 

Заустени отпадни води от 

домакинствата /хил.м3/ 

1500  

  

Към края на 2012 гоидина все още е нерешен проблема с изграждането и поддържането 

на електронен кадастър на подземните комуникации. Поради тази причина при 

отстраняването на ВиК аварии, макар и не регулярно, се нарушава целостта на съобщителни 

кабелни мрежи и части на електропреносната силова мрежа. Това е породено от неточности 

на кадастралните планове. Необходимо е да се подобри взаимодействието и да се обединят 

усилията на общините,  ВиК,  Електроразпределение и БТК за въвеждане на автоматизирана 

система и електронен кадастър за координация и контрол на строителните и ремонтно-

възстановителните работи, с оглед комплексно решаване на въпросите с подземната 

инфраструктура и намаляване на относителния дял на общите разходи при комуникациите. 

Тук е ролята на Общините да обединят подземния и надземния кадастър в обща 

информационна система, която да се ползва от всички инстанции. 
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 6.2. ТРАНСПОРТНИ МРЕЖИ 

                                            

 Област Видин се намира на 200 км от столицата на България – град София. 

Географското положение на Област Видин в най-северозападната част на Република 

България, разположението й на две държавни граници – с Република Румъния и Република 

Сърбия, и границата на североизток с р. Дунав, отреждат значимо място в националната и 

европейска транспортна мрежа.  

Транспортната система в Област Видин е представена от сравнително 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.  

През областта 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), но независимо от това се отчита, че развитието 

е едностранчиво – изключително по отношение на международния автомобилен трафик.  

 Дунав Мост при 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 от шосе на железница. 

Област Видин е свързана посредством автомобилен и шосеен транспорт с всички 

населени места в страната и граничните пунктове.  

 

 Пътна мрежа 

 

 Пътната мрежа на територията на област Видин, към края на 2012 година, 

стопанисвана от Областно пътно управление – Видин е 611,4 км републикански пътища. 

Пътищата от републиканската пътна мрежа са І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас. 

Пътищата първи клас са с обща дължина 73,5 км, в това число: 

- път І-1 /Е79/ -Граница Румъния-ферибот Видин- о.п.Видин- Димово-Ружинци- граница 

Монтана , дължина 73,5 км. 

Пътищата втори клас в област Видин са с обща дължина 91,0 км, в т.ч:  

- път ІІ-11- /о.п.Видин-Димово/-Симеоново-Ботево-Арчар- граница Монтана, дължина  23,2 

км;               

- път ІІ-12- о.п.Видин – Иново- Брегово- граница Сърбия, дължина 26,0 км;                        

- път ІІ-14- о.п.Видин-Кула-Връшка чука-граница Сърбия, дължина  41,8 км. 

  Дължината на пътищата трети клас е общо 443,4 км, разпределени както следва:   

- път ІІІ-102- /Димово-Ружинци/-Бела- Белоградчик- Средогрив-Долни Лом- граница 

Монтана, дължина  43,4км;         

- път ІІІ-112- /Арчар-Лом/-Добри Дол- Дреновец- Дъбова махала- граница Монтана, дължина  

10,5км;         

-  път ІІІ-114- Лом- Сталийска махала- Дондуково- Дреновец – Ружинци-Чупрене- 

местн.”Бялата вода”, дължина   50,5км;         

- път ІІІ-121- Иново- Градец- Периловец- Шишенци- Бойница- Кула, дължина 50,3 км;  

- път ІІІ-122-  Брегово- Ново село- Капитановци- о.п.Видин, дължина 38,1км;         

- път ІІІ-141-  Кула- Грамада – Срацимир- /о.п.Видин-Димово/, дължина   27,9 км;         

- път ІІІ-1102-Арчар-Мали Дреновец-Извор- Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш- 

РБългария,  дължина  50,1 км;         

- път ІІІ-1104-Кладоруб- Рабиша- Раяновци, дължина 13,2 км; 

- път ІІІ-1142-Дреновец-Воднянци-Костичовци- /Извор-Димово/,  дължина 19,2км;         
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- път ІІІ-1221-о.п.Видин-Покрайна-Антимово-Кошава,  дължина 16,0км;         

- път ІІІ-1401- /Кула-Връшка чука/-Киряево- Раковица-Подгоре-Раяновци-Ошане-Вещица- 

Белоградчик, дължина 44,5км;         

- път ІІІ-1403- Подгоре-Шишманово-Макреш-гара Макреш-/о.п.Видин-Димово/, дължина 

22,1км; 

- път ІІІ-1411- /Кула-Грамада/-Буковец- Слана бара- о.п.Видин, дължина 26,7км;        

- път ІІІ-1412-  /Кула-Грамада/-Раковица,  дължина 14,3км;         

- път ІІІ-1413- Грамада-п.к.Бояново-Синаговци-Дунавци-/о.п.Видин-Димово/, дължина 8,2км; 

Застъпване на път ІІІ-102 с път ІІІ-114 - 1,6 км. Общо пътни връзки – 3,5 км. 

 

По видове настилки пътната мрежа в областта е асфалтова, паважна и трошено-

каменна. Асфалтовите пътища са с обща дължина 595,4 км. С паважна настилка са пътища с 

дължина 1,2 км и с трошено-каменна настилка са 14,8 км. 

По данни на Областно пътно управление Видин, в добро състояние са 179,9 км от 

пътищата в областта или това са 29 % от пътищата. В средно състояние на 276 км или 45% и в 

лошо състояние са 155,5 км от пътната мрежа на областта. Видно от посочените цифри една 

четвърт от пътищата в областта се нуждаят от подобрения, реконструкция и ремонт. 

 

 

Данни от НСИ за 

Републиканската пътна мрежа според класа на пътя към 31.12.2011 в километри 

Статистически зони  

Статистически райони  

Области 

Пътища - 

общо 

Автома- 

гистрали 

Първо- 

класни 

Второ- 

класни 

Третокласни 

пътища и 

пътни 

връзки при 

кръстовища и 

възли 

Общо 19 512 458 2 970 4 030 12 054 

Северозападен район 3 392 7 387 767 2 231 

Видин 611 - 74 91 446 

Враца 637 - 59 231 347 

Ловеч 748 7 106 78 557 

Монтана 605 - 52 162 391 

Плевен 791 - 96 205 490 

Северен централен район 2 964 - 462 635 1 867 

Североизточен район 2 668 84 483 467 1 634 

Югоизточен район 3 174 87 597 767 1 723 

Югозападен район 3 315 139 615 618 1 943 

Южен централен район 3 999 141 426 776 2 656 

 

Първокласните пътища са предназначени за транзитно движение на големи разстояния. 

Видно от горната таблица Северозападният район е с най-малко първокласни пътища в 

сравнение с другите райони на страната. В област Видин се намират около 2,47 % от 

първокласните пътища в страната. По този показател областта се нарежда на последните 

места сред областните градове. 

По второкласните пътища се извършва транзитно движение на средни разстояния. 

Приоритетно те имат разпределителна функция в транспортната система на област Видин и 

уплътняват първокласната пътна мрежа, осигурявайки оптимални маршрути за транзитно 
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движение към отделните части на областта. Пътищата втори клас в област Видин 

представляват 2,26 % от второкласната пътна мрежа на страната, което нарежда областна в 

дъното на таблицата сред областните градове в България.  

 

Третокласните пътища са всички останали пътища от републиканската пътна мрежа, 

които я уплътняват и служат за разпределяне на движението във вътрешността на територии, 

прилежащи към пътищата от по-висок клас или осигуряват връзки между отделни общини в 

съответната област. Видно от таблицата третокласната пътна мрежа на районите в България е 

сравнително плътна. Третокласната пътна мрежа в област Видин е 3,7 %  от третокласните 

пътища в страната. Област Видин като цяло се характеризира с една от най-плътните мрежи 

от третокласни пътища в България.  

Определяща роля за транспортното обслужване и осигуряването на достъп до 

населените места в област Видин имат пътищата втори и трети клас. Това налага 

необходимостта от цялостно подобряване на експлоатационното им състояние и параметри. 

 

Гъстотата на пътната мрежа в областта е 201,6 км на 1000 кв.км. От 2005 година до 

момента няма съществена промяна в състоянието на пътната мрежа. 

 

 Основен проблем за пътната мрежа остава недоизградената инфраструктура и 

липсата на средства за поддържане и текущи ремонти на съществуващата пътна мрежа. 

Необходими са значителни подобрения, реконструкция и ремонт. В лошо състояние е и 

четвъртокласната пътна мрежа в областта, която обхваща около 45% от общата дължина на 

пътната мрежа. 

  

        За периода 2014-2020 год. по данни от Областно пътно управление Видин 

приоритетно е строителството на следните обекти: 

 Път ІІ-14  о.п. Видин-Кула- Връшка чука - граница Република България, участък от км 

0+097 до км 27+450. Приблизителната стойност на възстановителните работи е около 

13 млн. лв. с ДДС. 

 Път ІІ-12 о.п. Видин – Иново- Брегово – граница Република България, участъци от км 

12+600 до км 19+600, от км 22+370 до км 23+848 и от км 25+427 до км 25+987. 

Индикативна стойност на СМР – 5 млн. лв. с ДДС. 

Проектите се финансират със средства от структурните фондове на ЕС  по финансова 

схема „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища „ и 

републиканския бюджет. 

 

Изготвени са технически инвестиционни проекти за следните  обекти в област Видин:   

 Рехалибитация на Път ІІ-12 (о.п.Видин-Брегово-граница Република България) участъци 

от км 12+600 до км 19+600; от км 22+370 до км 23+848 и от км 25+427 до км 25+987. 

 Рехабилитация на Път ІІ-12 (о.п.Видин-Брегово-гран.Република България), участък от 

км 0+250.81 до км 8+841.10.  Път ІІ-12 е  с национално и европейско значение. Същият 

започва  от първокласен републикански път І-1 / Е-79 / и свършва на границата на 

Република  България  при град Брегово с Република Сърбия.   

 Рехалибитация и ново строителство на Път ІІІ-1102 (Арчар-Мали Дреновец-    

Димово - Острокапци-Кладоруб-Салаш), уч-к от км 45+000 до 50+075.52. За 

реализирането на проектния габарит в участък от  46+555.80 до км 50+075.52,   в 

землището на с. Салаш, Община Белоградчик е необходимо да се извършат 

отчуждения. Предвижда се изграждането на Гранично – контролно пропускателен 

пункт  при  с. Салаш с Република Сърбия.   С изпълнението на проекта  пътят ще 

придобие национално и европейско значение.  Процедира се по съгласуването на ПУП- 

парцеларен план  за  преотреждането на терените за изграждане на пътя. 
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 Рехалибитация на Път ІІІ-1102 (Арчар - Мали Дреновец - Димово - Острокапци-

Кладоруб - Салаш), участък от км 20+612 до км 27+594. Пътят е важна транспортна 

връзка на прилежащите населени места с общинските центрове и първокласен път І-1 / 

Е-79 /. Същият е важен за развитието на туризма с обявената за природна 

забележителност пещера „Матурата” и Рабишкото езеро.  

 

При осигурено финансиране  за периода ще се възложи проектиране на:  

 Изготвяне на Технически проект на Път  ІІІ-121/ Иново – Градец - Периловец – 

Шишенци - Бойница – Кула/  от  км 20+860 до км 31+851. Третокласният път   е с 

регионално значение, развит  на територията на общини Видин, Бойница и Кула към  

област Видин.   

 Изготвяне на Технически проект на  Път  ІІІ-1411/ Кула – Грамада/ - Буковец – Слана 

бара – о.п. Видин   от  км 0+000  до км 26+664. Пътят  е с обща  дължина от  26,664 км.  

Преминава през населени места от Община Грамада и Община Видин и е важна 

транспортна връзка   с регионално значение. 

 Изготвяне на Технически проект на Път ІІІ-112(Добри дол- Дреновец- граница 

Монтана), участък от км 0+000   до км 10+500.  Пътят започва от второкласен път ІІ-11 

и осъществява връзка с прпът ІІІ-141  за населени места от област Видин и област 

Монтана. Движението е с тежко натоварване.  

 Изготвяне на Технически проект на Път ІІІ-114 (Дондуково-Дреновец-Ружинци- 

Чупрене- местност „ Бялата вода”), участък от км 49+700 до км 63+000.  Пътят е 

единствена транспортна връзка с прилежащите населени места от Община Чупрене.  

 Изготвяне на Технически проект на Път ІІІ-122 (Брегово- Ново-село-Капитановци-о.п. 

Видин), участък от км 8+000   до км 19+300. Участъкът обхваща прилежащи села от 

общини Брегово и Ново село и е важна транспортна връзка с регионално значение. 

 Изготвяне на Технически проект на Път ІІІ-1104 (Кладоруб-Рабиша-Раяновци), участък 

от км 0+000 до км 13+100. Пътят е важен за развитието на туризма, осъществява връзка 

до пещера „Магурата”   

 Изготвяне на Технически проект на Път ІІІ-1401 (Киряево-Раковица-Раяновци-

Белоградчик), участък от км 0+000 до км 7+000. Пътят е транспортна връзка на 

прилежащите населени места с общински центрове Макреш и Белоградчик и 

второкласен път ІІ-14 до границата с Република Сърбия. Републиканският път  е важен 

за развитието на туризма, осъществява връзка до пещера „Магурата”  и 

Белоградчишките скали. 

 

Участъците и съоръженията  от републиканската пътна мрежа  на територията на ОПУ-

Видин с необходимост от ремонтно-възстановителни работи  / аварийна програма /, включени 

за изпълнение в краткосрочен план са, както следва:  

 Ремонт подпорна стена и възстановяване пропадане при км 47+698 на път І-1/Е-79 

о.п.Видин-Димово-Ружинци-Белотинци-Монтана.  Индикативна стойност 200 хил. лв. 

с ДДС. 

 Ремонт свл. участък на път ІІ-12 „о.п. Видин- Брегово-граница РБ” в участъка от км. 

9+300 до км. 9+800 в дясно  . Индикативна стойност 300 хил. лв. с ДДС. 

 Ремонт ст.бетонов мост с L=33,60 на път ІІІ-102 (Димово-Ружинци) Бела-Белоградчик-

Долни Лом-Монтана на км 30+170 при с.Фалковец. Индикативна стойност 500 хил. лв. 

с ДДС. 

 Ремонт ст.бетонов мост с L= 21,90 на път ІІІ-114 Дондуково-Дреновец-Ружинци-

Чупрене на км 58+911 при с.Търговище. Стойност 400 хил. лв. с ДДС. 

 Ремонт плочест водосток 3,0 L=6,80м. на Път ІІІ-1401 (Кула-Връшка чука) – Киряево – 

Раковица – Подгоре – Раяновци – Ошане – Белоградчик. Индикативна стойност 30 хил. 

лв. с ДДС. 
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 Ремонт стоманен  мост на км 19+622 с L=20,80 м  на път ІІІ-1102 -Арчар-Мали 

Дреновец-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш – гр. Р България . Индикативна 

стойност 300 хил. лв. с ДДС. 

 Ремонт стоманен  мост на км 19+827 с L=41,60 м  на път ІІІ-1102 -Арчар-Мали 

Дреновец-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш – гр. Р България . Индикативна 

стойност 600 хил. лв. с ДДС. 

 Преасфалтиране с плътна асфалтова смес (4 см) на Път ІІІ – 112 Добри дол-Дреновец, 

участък от км. 0+000 до км. 2+000. Индикативна стойност 250 хил лв. с ДДС. 

 Възстановяване пропадане път ІІІ-121 (Иново-Градец-Периловец-Бойница-Кула) при 

км 26+500. Индикативна стойност 300 хил лв. с ДДС. 

  

 Като цяло гъстотата на изградената пътна мрежа в област Видин е сравнително висока, 

но качеството на повечето пътища е незадоволително. Голям е делът на IV-класните пътища, 

които са в лошо състояние. От 1999г. стопинисването на  ІV-то класната пътна мрежа е 

възложено изцяло на общините. Причина за лошото й състояние е липсата на средства в 

общинските бюджети, особено в по – малките общини, и високите разходи за ремонт и ново 

строителство. 

    

Улична мрежа 

По отношение на уличната мрежа в населените места не се отчита подобрение в 

състоянието от предходния планов период. Първостепенната улична мрежа, в населените 

места на  Област Видин е изградена с преди повече от 25 години. Улиците се нуждаят от 

рехабилитация, реконструкция и основен ремонт. Второстепенната улична мрежа включва 

улици V-ти и VІ-ти класове, които са в лошо  техническо състояние и се нуждаят от текущи и 

основни ремонти.  

 Уличната мрежа в населените места /без общинските центрове/ е изграждана през 70-те 

и 80-те години. Тя е силно амортизирана и се нуждае от неотложен текущ и среден ремонт. В 

последните години общините нямат възможност за заделяне на средства за такива ремонти и 

състоянието на уличната мрежа, в това число и тротоарите, вече е критично. Уличната мрежа 

не е изградена изцяло, като процентът на изграденост за всяко населено място е различен.  

След всеки зимен сезон уличната мрежа е силно разрушена. Ремонтите, които се правят 

са частични и крайно недостатъчни. 

 

 Градски транспорт има  само в град Видин. Линиите са ограничени и не отговарят на 

нуждите на населението.  

В област Видин, както и през предходния период не се наблюдава развитие на система 

от велосипедни алеи, с установени трасета, със съответна организация на движението и 

условия за нейното провеждане. Този тип инфраструктура е щадящ околната среда и 

изключително приемлив за градовете в областта, предвид техните размери и възможности за 

поемане на трафик.  

 Областната транспортна схема на област Видин, включва маршрути и разписания за 

обществен превоз на пътници в рамките на областта. Междуградски транспорт има 

организиран, но предвид демографската ситуация в региона, маршрутите са обходни, с цел 

обхващане на повече населени места. Периодичността на маршрутните линии не задоволява 

обществените нужди. От страна на превозвачите и местните власти се търси оптималния 

вариант за осигуряване на транспортните връзки при приемливи условия и за превозвачите. 

Състоянието на автобусния парк също е незадоволително. 

 

 

Гранични контролно - пропускателни пунктове 
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На територията на Област Видин се намират ГКПП Връшка чука, ГКПП Брегово, 

ГКПП Видин -  Речна гара и ГКПП Видин - Ферибот. 

Граничният контрол в област Видин се осъществява приоритетно от Гранично 

полицейско управление /ГПУ/ Видин и Гранично полицейско управление Брегово. 

ГПУ Видин е териториално звено на Регионална дирекция „Гранична полиция” – Русе. 

Звеното отговаря за граничния контрол на 132 км от речната дръжавна граница. В зоната за 

отговорност на ГПУ Видин са обособени две ГКПП – ГКПП Видин с подпунктове ферибот, 

товарно пристанище и речна гара и ГКПП Лом – товарно пристанище.  

За граничното наблюдение в българската част на река Дунав с обща дължина от 472 км, 

отговаря База Гранично – полицейски кораби Видин, звено към РД „Гранична полиция” – 

Русе.  

ГПУ Брегово е териториално звено към Регионална дирекция „Гранична полиция” – 

Драгоман и отговаря за осъществяване на граничния контрол на българо-сръбската граница в 

участъка на област Видин. ГПУ Брегово охранява участък от държавната граница на 

Република България с Република Сърбия /външна граница на ЕС/ с обща дължина 92.339 км. 

/от гранична пирамида /ГП/ № 1 - устието на р.Тимок до ГП № 179 - землището на с.Подгоре, 

община Макреш/. От общата дължина – 74.939 км. са сухоземен участък и 17.400 км. речен 

участък по р.Тимок. Зоната за отговорност на ГПУ Брегово включва и гранична зона 

/територия с дълбочина 15 км., измервана от линията на държавната граница/. Площта на 

обслужваната от ГПУ Брегово територия е 5560.17 км
2
. Структурни звена на ГПУ Брегово са 

ГКПП – Брегово и Връшка Чука.  ГКПП Брегово е шосеен граничен пункт II степен с 

регионално значение за България. Разположен е на границата със Сърбия, която се явява 

външна граница на ЕС на 25 км от  гр. Видин. Пунктът се намира на второстепенен път IІ-12, 

който се включва в международен път Е-79. 

ГКПП Връшка чука е шосеен граничен пункт II степен с регионално значение за 

България. Разположен е на границата със Сърбия, която се явява външна граница на ЕС на 47 

км. от гр. Видин. 

            Гранично полицейско управление 02 ст. Белоградчик, обхваща част от северозападния 

дял на Стара планина. В зоната за отговорност преминава международният път Е-79, а също 

така и пътят от ГКПП Връшка Чука с активен пътникопоток от Сърбия за вътрешността на 

страната. 

От началото на 2003г. ГПУ Белоградчик преминава на пряко подчинение към РГС 

Драгоман. Зоната за отговорност на ГПУ Белоградчик е с дължина 54 618 м. Районът на 

участъка обхваща част от северозападния дял на Стара планина - от 500 м. южно от връх 

“Бабин нос” до “Ломски дял”. 

 

ГКПП Връшка чука има транспортна връзка с главен път Е–79. Основният 

пътникопоток през него е от български и чужди граждани, пътуващи за и от Сърбия и 

страните от Западна Европа, с цел търговия, туризъм и др. С цел спазване на европейските 

изисквания за гранични пунктове от особена важност е проектиране и изграждане на нова 

канализационна мрежа за питейни и отпадъчни води. През 2012 г. е извършен частичен 

ремонт на водопроводната мрежа. Със средства от републиканския бюджет е извършена 

реконструкция на разположението на работните места на службите от задължителния 

граничен контрол, както и редица други ремонтни дейности съгласно, изискванията на 

европейските стандарти. По своето местоположение пунктът се явява външна граница за 

страните от ЕС. 

ГКПП Брегово е изграден в непосредствена близост до гр. Брегово. Основният преход 

през ГКПП е свързан с извършване на търговска и туристическа дейност от граждани на 

България и Република Сърбия. Пунктът има значение на граничен преход между двете страни 

и най – кратък маршрут за движение на българските граждани за страните от Западна Европа. 

За да отговаря пунктът на европейските изисквания  e необходимо да се направи нов проект за 
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ГКПП с прилежащата инфраструктура и изграждане на обиколен път на гр. Брегово. По 

своето местоположение пунктът се явява външна граница за страните от ЕС.  

През 2008 година на ГКПП – Брегово и ГКПП – Връшка чука бе въведена система за 

обслужване, чрез Единен фиш. Същата се оказва нефункционална, тъй като значително забавя 

преминаването на пътникопотока през зоната за контрол. Към март 2013 година обслужването 

на пътникопотока се извършва, чрез «контрол на една линия». 

ГКПП Видин е фериботна връзка. Туристическите и пътническите кораби идващи по 

р.Дунав се обработват на ГКПП Видин – Речна гара.  

 Все още не е реализиран проектът за изграждане на нов ГКПП при проход “Кадъ 

Боаз”, който се намира между с.Салаш, община Белоградчик и с.Ново корито, община 

Княжевац, Сърбия. Отварянето на нов ГКПП ще улесни преминаването на пътници и 

превозни средства, също така това ще окаже влияние върху инфраструктурата и 

икономическото развитие на област Видин.  

След пускане в експлоатация на Дунав мост при Видин - Калафат ще бъде разкрит нов 

ГКПП, който ще обслужва пътникопотока и превозните средства, преминаващи по моста. 

През 2011 и 2012 година, във връзка с присъединяването на България към Шенгенското 

пространство са извършени ремонтни дейности на ГКПП на територията на област Видин 

включващи подобряване на техническата инфраструктура, сградния фонд и тяхната 

функционалност. 

 

ПРИСТАНИЩНА МРЕЖА 

 

Териториално поделение "Пристанище Лом", към Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура“, управлява инфраструктурата и другите дълготрайни активи 

на пристанищата за обществен транспорт с национално значение, разположени в района от 

километър 645 до километър 845,650 от българския участък на река Дунав. 

В района на град Видин по десния бряг на р. Дунав в участъка от км. 785.000 до км. 

795.000 са разположени четири пристанищни терминала: 

 

Пристанищен терминал „Видин – Север“  

Концесионер на терминала е „Параходство българско речно плаване” АД – Русе. 

Пристанище  Видин – Север е пристанище за обществен транспорт с национално значение. 

Територията и акваторията на пристанището e разположена в северната промишлената зона 

на гр. Видин от км 792, 800 до км 793, 600 по речния километраж на р.Дунав и включва два 

пристанищни терминала: пристанищен терминал "Фериботен комплекс Видин" и 

пристанищен терминал "Видин-север", части от пристанище за обществен транспорт с 

национално значение "Видин". Площта на пристанището е 120 декара. Терминалът разполага 

с терен от 10 000 м2 открита складова площ на която e обособен склад под режим на 

митническо складиране. Към момента пристанището разполага с едно корабно място с 

дължина 200м. В процес на проектиране и изграждане e удължаване на кейовия фронт с още 

100м и обособяването на още две корабни места. 

Терминалът e сертифициран за обработка на насипни товари, зърнени култури, МПС и 

друга колесна техника, метали, дървесина, вторични суровини, палетизирани стоки, 

контейнери. 

Пристанището разполага с модерна инфраструктура. Напълно обновена пътна и жп 

връзка към републиканската транспортна мрежа. Към края на 2012 година във финален етап е 

изграждането на Дунав мост 2, който се намира в непосредствена близост до територията на 

пристанището. 

Основно преимущество на пристанище "Видин-север" e стратегическото му географско 

местоположение, своеобразен транспортен възел образуван от пресечната точка на 

транспортен коридор №4 и транспортен коридор №7 и същевременно най-краткият път към 
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Гърция, Македония и Сърбия. От тук по коридор № 4 и коридор № 8 минава и пътя към 

страните от Близкия изток. 

Услугите, които се предлагат в пристанище "Видин-север" са товарене и разтоварване 

на насипни, генерални и други товари от и на плавателни и сухопътни превозни средства, 

складови услуги, услуги с маневрен кораб, предоставяне на товароподемна техника, 

ремонтно-технически услуги и други. 

В пристанището могат да се обработват товари с максимална тежест на товарната 

единица до 20 тона. В процес на проектиране и изграждане са две нови корабни места, с които 

общият брой на корабните места ще стане три. Две от тях са обособени за генерални товари и 

ще са оборудвани с 20-тонни портални кранове. Третото корабно място ще бъде оборудвано с 

козлови кран с товароподемност 70-тона за обработка на 20, 40 и 45 футови контейнери, както 

и за обработка на тежки и извънгабаритни товари. 

  

Пристанището предлага открита складова площ от 10 000м2, работеща под режим на 

митническо складиране. В процес на изграждане са още 5 000м2 открита складова площ. Пред 

завършване e и покрит склад с обща застроена площ от 4 000м2 разделен на 5 самостоятелно 

обособени секции, като две от тях (1600 м2) са въведени в експлоатация. 

Пристанище "Видин-север" разполага с кораб за извършаване на маневрени услуги и 

подпомагане дейността на пристанището. Пристанището предоставя електричество, вода и 

почистване на плавателни средства.  

На територията на пристанището се предоставя различна товароподемна техника за 

ползване от клиентите – ел.портален кран, кофъчни товарачи, вилъчни товарачи и др. 

Ремонтно-техническите услуги, които се предлагат са шлосерски, стругарски и заваръчни 

услуги; административни услуги; предоставяне на помощен персонал (общи работници) и др. 

 

Пристанищен терминал "Фериботен комплекс Видин" 

Концесионер на терминала е „Параходство българско речно плаване” АД – Русе 

Терминалът e разположен от км 792, 800 до км 793, 000 по речния километраж на р.Дунав и е 

специализиран за превоз на пътници и превозни средства с Ро-Ро кораби. Разполага с Ро-Ро 

рампа с ширина 30-50м, позволяваща приставането на едни кораб. 

При три обслужващи кораба по релацията и две смени дневно, максималната 

пропускателна способност e 72-75 хиляди условни ТИР единици годишно, а при четири 

кораба и удължено работно време – до около 100 хиляди условни ТИР единици годишно. 

 

Пристанищен терминал „Видин – Център“  

От 20.10.2010г. „Пристанище Видин” ЕООД се състои от два пристанищни терминала 

– Пристанищен терминал Видин Център и Пристанищен терминал Видин Юг. През месец 

декември 2012г. е избран концесионер на Пристанищен терминал Видин Юг. Към март 2013 

година се очаква подписването на договор за отдаване на концесия на терминала на частна 

фирма за 35 години.  

Територията и акваторията на пристанището е обособена в участъка от км 785 до км 

791.300 на р. Дунав. 

По протежение на кейовата му стена с дължина 1 440 м. са разположени четири 

понтонни съоръжения за приставане на кораби за извършване на входно–изходни контроли, за 

слизане и качване на пътници.  

 

Пристанище Център - Разположено в централната градска част от км 789.900 до км   

791.300 върху площ с размер на 17 дка. Разполага с кейова стена с дължина 1440 метра 

наклонен тип.  Пред кея са монтирани четири понтона за приемане и бункеровка на български 

и чуждестранни кораби за входни и изходни контроли. Съществуващата сграда на речна гара 

е ситуирана с добра функционалност в комуникационните връзки между трите пътнически 

транспортни обекта в града, а именно: ж.п. гара, авто гара и речна гара, създавайки къси 
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пътища за пристигащи и заминаващи пътници, без необходимостта от допълнителен 

автотранспорт. Основните услуги извършвани в Пристанище Видин са: претоварни услуги, 

извършвани на или от водни и сухопътни превозни средства и всичко съпътващи ги деиствия, 

складови услуги, съхраняване на товари, услуги предоставяни на плавателни съдове, 

предоставяне на понтон, снабдяване с електроенергия, вода, както и приемане и третиране на 

битово отпадъци от плавателни съдове. Дружеството няма складови терминали. 

През Пристанищен терминал Видин - Център преминават основно туристи от круизни 

кораби, като за последните 3 години те са както следва: 2010 - 14 768 бр.; 2011 - 20 418 бр.; 

2012 - 20 520 бр. 

След преминаване на концесия на Пристанищен терминал Видин Юг, в „Пристанище 

Видин” ЕООД няма да се предоставят товаро-разтоварни услуги. 

 

 

Пристанищен терминал „Видин – Юг“ 

Разположено е в южната промишлена зона на град Видин, в участъка на км 785 до км 

785.200 на река Дунав върху площ от 48 дка. С решение на Министерски съвет от 19 декември 

2012 година, дружеството определено за концесионер на пристанищен терминал Видин - Юг е 

„ТЕЦ Свилоза” АД. С офертата дружеството е предложило инвестиции за срока на концесията 

в размер на 7 087 000 лв., като през първите десет години в пристанищните дейности ще бъдат 

вложени 5 667 000 лв. Предвижда се през първата година от срока на концесията на терминала 

да бъдат обработени 210 000 тона товари. За първите десет години прогнозираният 

средногодишен товарооборот, предложен от концесионера, е 227 800 тона. 

С предоставянето на концесията ще се осигурят необходимите финансови средства за 

реконструкция и модернизация на пристанищния терминал Видин - Юг, ще се повиши 

качеството на предоставяните услуги и едновременно с това ще се осигурят и приходи за 

държавата от концесионни плащания. 

Принципно пристанище Юг е предназначено за прием и съхранение на насипни и 

генерални товари, които не изискват специални условия за обработка. Пристанищната кейова 

стена с наклонен тип с дължина 200 метра. Корабните товаро-разтоварни работи се извършват 

от наличните ел.портални кранове, оборудвани с необходимите товаро-захватни устройства. 

Работи се както по индиректен (през склад), така и по директен вариант. Основния товар са 

въглища. 

През последните години, когато оператор на Видин – Юг е „Пристанище Видин” 

ЕООД през терминала са преминавали товари основно от въглища за ТЕЦ Видахим. Тяхното 

количество през последните три години е както следва: 2010 – 189 332 т.; 2011 – 147 225 т.; 

2012 – 150 736 т. 

 

 На територията на област Видин функционират и пристанища, които са стопанисвани 

от частни фирми: Ро – Ро терминал, покриващ релацията Видин – Пасау, Германия  

/разположен в Северна промишлена зона/, Петролен терминал /разположен в Южна 

промишлена зона/ и пристанището на Дунавски драгажен флот. 

 Пристани, които не функционират има и при селата Връв, Ново село и Арчар. 

 

 

 

 

Летище Видин 

 

 На 6 км., от гр. Видин е изградено гражданско летище, което е можело да приема 

самолети с полезен товар до 50 тона. Летище Видин е изградено през 1973 година с 

предназначение за полети на граждански, въздухоплавателни средства. То разполага с развита 

пистова система. Съоръжението съдържа странични ивици за безопасност, товарна площадка 
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и площадка за селско – стопанска авиация, 38 м. ширина и 2 080 м. дължина, полоса 2 500/50, 

рульошки, перон и навигационни средства. Съществува прилежаща административна сграда с 

технически и приемен блок, контролна кула за управление на въздушното движение, 

електрическа подстанция с аварийно електрозахранване, дренажни съоръжения, кабелна 

инфраструктура ГСМ, противопожарни клетки и други режийни съоръжения. Горните обекти 

са разположени на площ 1 309 дка. и са оградени с периметрова ограда с дължина около 6 000 

м.  

 Със Заповед РД 14 – 32/01.11.1999 год. на Министерството на транспорта летището е 

закрито и предоставено за стопанисване на Областен управител на област Видин, от където 

произтича и възможността за предоставянето му на концесия.  

 С оглед проявен инвеститорски интерес,  от страна на Областна администрация Видин 

са предприети действия за проучване на възможностите за възстановяване функционирането 

на летището като летателна площадка за самолети с тегло до 5700 кг. и 19 места. 

Към края на 2012 година няма постигнати резултати по възстановяване дейността на 

бившето летище и пистата не се експлоатира по предназначение.  

 

 

Железопътна мрежа 

Общата дължина на железопътните линии на област Видин по данни на Националния 

статистически институт към 31.12.2011г. е 101 км, от които 80 км са електрифицирани  и са 

част от VII главна ж.п. линия София – Видин. Железопътните линии в област Видин са 

Брусарци - Гара Орешец - Видин и нейното удължение Видин - Кошава. Линията Брусарци - 

Видин е свързана с румънската железопътна инфраструктура с ферибота Видин - Калафат. 

Очаква се, че изграждането на  моста Видин - Калафат ще увеличи значението на линията. 

 В участъка от ж.п. линията Видин – София, преминаващ през територията на Област 

Видин, има 13 железопътни гари, спирки и разделни постове.От тях открита за търговска 

дейност на „БДЖ – Товарни превози” ЕООД е гара Видин. Маневрена дейност се извършва в 

гара Видин и прилежащия маневрен район Кошава. За обслужване на гара Видин в графика за 

движение на влаковете през 2013 г. е заложен локален товарен влак №70702 Мездра – Видин 

и влак №70701 Видин – Мездра с период на движение три пъти седмично. 

Дейността на „ БДЖ - Товарни превози” ЕООД, като оператор на товарни железопътни 

транспортни услуги, през 2012 г. е извършвана основно в три железопътни гари от Бизнес 

център София 2, разположени на територията на област Видин и посочени в долната таблица. 

Натоварените тонове общо са 36 147 тона, 752 натоварени вагона и 1 443 разтоварени.  

Превозени товари от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД през 2012 г. на територията на област 

Видин 

№ Гара Натоварени 

тонове 

Натоварени 

вагони 

Разтоварени вагони 

1 Брусарци 267 14 35 

2 Орешец 430 13 9 

3 Видин 35 450 725 1 399 

  Общо 36 147 752 1 443 

От натоварените количества товари от гара Видин, по видове товари през 2012 г., 

преобладават дизеловото гориво  - 10 218 тона и скраб – 3 208 тона.  

№ Гара Видин  2012 г.                                     

Видове товари 

Натоварени 

тонове 

Натоварени вагони Средно статично 

натоварване на вагон 

1 Дизелово гориво 10 218 180 57 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%8A%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9E%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE)
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2 Скраб 3 208 82 39 

3 Трупи 1 684 52 32 

4 Дървен чипс 141 7 20 

  Общо 15 251 321 48 

От разтоварените количества товари от гара Видин, по видове товари през 2012г., 

преобладават въглищата  - 31 538 тона, гипс – 12 186 тона и трошен камък – 10 382 тона.  

№ Гара Видин  2012 г.                                     

Видове товари 

Разтоварени тонове Разтоварени вагони Средно статично 

натоварване на 

вагон 

1 Въглища 31 538 711 44 

2 Гипс 12 186 234 52 

3 Трошен камък 10 382 242 43 

4 Варовик 2 970 58 51 

5 Арматурно желязо 1 467 28 52 

6 Пясък 1 319 36 37 

7 Траверси 985 20 49 

8 Сярна киселина 559 10 56 

9 Релси 418 10 42 

10 Сода каустик 163 3 54 

11 Натриев хлорид 56 1 56 

  Общо 62 043 1 353 46 

През 2012 г. в гара Кошава са натоварени 18 107 тона гипс. 

№ Гара Кошава 2012 г.                                     

Видове товари 

Натоварени 

тонове 

Натоварени 

вагони 

Средно статично 

натоварване на вагон 

1 Гипс (суров и печен) 18 107 329 55 

  Общо 18 107 329 55 

През м. януари на 2013 г. натоварените тонове от „БДЖ - Товарни превози” ЕООД на 

територията на област Видин са 1 395 тона, 27 натоварени вагони и 1 разтоварен, видно от 

долната таблица. 

Превозени товари от „БДЖ – Товарни превози” ЕООД през м. януари 2013 г. на територията на 

област Видин 

№ Гара Натоварени 

тонове 

Натоварени 

вагони 

Разтоварени вагони 

2 Видин  395 9 1 

3 Кошава 1 000 18 0 

  ОБЩО 1 395 27 1 

 

Пътнически превози 

В участъка от ж.п. линията Видин – София, преминаващ през територията на област Видин  

има 6 железопътни гари и 8 спирки открити за пътнически превози.  
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Обслужването на населението се извършва с бързи и пътнически влакове в изпълнение на 

Договора за извършван-е на обществени превозни услуги в областта на железопътния 

транспорт на територията на Република България. През 2013г. на територията на област 

Видин се движат 6 бързи влака Видин-София-Видин, 1 пътнически влак Видин-Мездра и  1 

влак Лом-Видин. Графикът за движение осигурява връзки за Лом, Червен Бряг, Монтана, 

Варна, Бургас, Перник, Карлово, Радомир, Кюстендил, Мездра и др.    

За железопътна линия Дунав мост II от 2014 г. се предвижда договаряне движението на 

международни влакове през Видин-Калафат по направление Будапеща, от което се очаква да 

увеличаване на пътническите превози. 

По отчетни данни от гарите и спирките в област Видин се заражда около 2% от 

пътникопотока общо за мрежата. Пътникопотокът, който формира област Видин има 

предимно местен характер (около 55% от пътуванията са в рамките на областта). 25% от  

пътуванията се реализират към област София, по 6% към  съседните области Враца и 

Монтана. Основният пътникопоток се формира от гарите Видин, Орешец, Димово и 

Дреновец.  

 Пътувания от област Видин до другите области на страната за 2012 г. 

 

До област  % от пътуванията 

БЛАГОЕВГРАД 0.72% 

БУРГАС 0.76% 

ВАРНА 1.54% 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1.70% 

ВИДИН 54.13% 

ВРАЦА 5.43% 

ГАБРОВО 0.07% 

ДОБРИЧ 0.08% 

КЪРДЖАЛИ 0.00% 

КЮСТЕНДИЛ 0.06% 

ЛОВЕЧ 0.05% 

МОНТАНА 6.35% 

ПАЗАРДЖИК 0.20% 

ПЕРНИК 0.30% 

ПЛЕВЕН 1.32% 

ПЛОВДИВ 0.81% 

РАЗГРАД 0.02% 

РУСЕ 0.67% 

СИЛИСТРА 0.03% 

СЛИВЕН 0.02% 

СМОЛЯН 0.00% 

СОФИЯ 24.73% 

СОФИЯ(окръг) 0.38% 

СТАРА ЗАГОРА 0.17% 

ТЪРГОВИЩЕ 0.12% 

ХАСКОВО 0.04% 

ШУМЕН 0.21% 

ЯМБОЛ 0.08% 

 

 

Заминали пътници по гари и спирки за област Видин 2012г. 

  По клас на пътуване По категория влак 

Гара/ 

спирка Име 1 класа 2 класа общо 

бърз 

влак 

пътнически 

влак общо 
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гара ДРЕНОВЕЦ 14 12475 12489 9229 3260 12489 

спирка ВОДНЯНЦИ  2 3506 3508 1295 2213 3508 

спирка КАРБИНЦИ  0 70 70 6 64 70 

спирка СКОМЛЯ (КАНТОН-43) 0 470 470 50 420 470 

гара ОРЕШЕЦ 43 18595 18638 13587 5051 18638 

спирка БЕЛЩИЦА  0 2500 2500 467 2033 2500 

гара ДИМОВО 18 10799 10817 7686 3131 10817 

спирка МАКРЕШ  0 120 120 6 114 120 

гара СРАЦИМИР 4 1446 1450 365 1085 1450 

спирка ЖЕГЛИЦА  0 2322 2322 35 2287 2322 

спирка СИНАГОВЦИ - ГУРКОВО  0 43 43 3 40 43 

гара ВИДБОЛ 3 4042 4045 2171 1874 4045 

спирка СЛАНА БАРА  0 94 94 3 91 94 

гара ВИДИН 136 82159 82295 62350 19945 82295 

    220 138641 138861 97253 41608 138861 
Забележка: Данните са само от продажби на билети и абонаментни карти (не са включени безплатни пътувания и пътувания по договори) 

 

 

Железопътната мрежа е втора по значение за осигуряване на транспортен достъп и 

обслужване на населението в област Видин. Общата дължина на жлезопътните линии на 

територията на област Видин е 101 км, което е приблизително 2,5% от железопътната мрежа в 

страната, и 15,7% от мрежата в Северозападния район. Гъстотата на жп мрежата в областта е 

33,3%.  

Данни от НСИ за Железопътна мрежа към 31.12.2011 г. 

Райони, области 

 

Обща 

дължина на 

ж.п. линиите 

Двойни ж.п. 

линни 

Електрифицирани 

ж.п. линии 

Гъстота на ж.п. 

мрежата км/1000 

кв. км км % км % 

България 4 072 977 24,0 2 863 70,3 36,66 

Северозападен  642 191 29,8 432 67,3 33,67 

Видин 101 - 0 80 79,2 33,31 

Враца 112 66 58,9 112 100 30,95 

Ловеч 108 9 8,3 9 8,3 26,16 

Монтана 115 - 0 115 100 31,64 

Плевен 206 116 56,3 116 56,3 44,28 

 

 

Една от приоритетните оси за Развитието на Трансевропейската транспортна мрежа, 

заложена в Стратегията за развитие на транспортната система в Република България до 2020 

година е модернизирането на ж.п. линията Видин-София-Кулата. Скоростната жп линия 

Видин - София е най-големият проект на националната компания "Железопътна 

инфраструктура", подготвян за финансиране през следващия програмен период - 2014 - 2020 

г. По план строителството трябва да започне в началото на 2014 г. Ще включва модернизация 

на трасето,   нови участъци и гари. 

Скоростта на движение ще бъде от 160 до 200 километра в час, предвижда се и 

изграждането на естакада с височина 130 метра и дължина 1.5 км, която ще предпази долината 

на река Арчар. 

 

По отношение на осъществяваната товарна дейност в жп сектора в област Видин се 

отчита спад през последните години. Причините за това са свързани с най-вече с малкото 
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работещи предприятия в областта и приоритетното ползване на шосеен транспорт за превоз 

на стоки и суровини.  

Намаление бележи и пътникопотока. Причините за това са  увеличените автобусните 

превози, които се считат за по-удобни от  пътуващите, в сравнение с ж.п. транспорта. 

Качеството на обслужване при този вид транспорт е по-ниско, а пътуването е по-

продължително.  
Независимо от неблагоприятните тенденции, ж.п. транспорта си остава най-надеждния 

и сигурен транспорт за населението от областта. 

 

 

Изводи 

 Област Видин се характеризира със сравнително висока гъстота на пътната мрежа, но 

качеството на повечето пътища е незадоволително. Голям е делът на IV-класните 

пътища, които са в лошо състояние; 

 Остава актуална необходимостта от изграждане на обходни трасета  на транспортната 

мрежа, с цел извеждане на транзитния транспорт  от чертите на общинските центрове и 

другите населени места; 

 Транспортната система в Област Видин обхваща сравнително добре развита пътна 

мрежа, воден, железопътен транспорт, и потенциална възможност за развитие на 

въздушен транспорт. Това предполага възможности за развитието на интермодален 

транспорт и утвърждаването на областта като транспортен и логистичен център.  

 

6.3. ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ 

 

В област Видин разпределението на електроенергията се извършва от „ЧЕЗ 

Разпределение България" АД - търговско дружество, регистрирано по реда на Търговския 

закон и получило лицензия  при условията и реда на Закона за енергетика за извършване на 

дейността по „разпределение на електроенергия" за територията на Западна България.  

Като разпределително дружество то осъществява експлоатацията и ремонта на 

електроразпределителната мрежа на територията на област Видин, а именно:  

Мрежа средно напрежение на територията на област Видин е изградена от въздушни 

електропроводни линии с обща дължина 1453 /хиляда четиристотин петдесет и три/ 

километра и кабелни електропроводни линии с обща дължина от 177 /сто седемдесет и седем/ 

километра, от които друга собственост 5 /пет/ километра. Чрез мрежа средно напрежение; на 

територията на областта са захранени 4 /четири/ възлови станции и 586/петстотин осемдесет и 

шест / трансформаторни поста, от които 367/триста шестдесет и седем/ чужда собственост. 

Мрежа ниско напрежение е кабелна с дължина 207 /двеста и седем/ километра и въздушна с 

дължина 1406 /хиляда четиристотин и шест/ километра, като същата е захранена посредством 

описаните по-горе трансформаторни постове.  

Делът на разпределяна електрическа енергия от дружеството, чрез гореописаните 

разпределителни мрежи и съоръжения на територията на област Видин, представена по 

източници, както следва: 

• Национална електрическа компания - 82%;  

• Топлоелектрическа централа - 0%;  

• Водноелектрическа централа - 6%;  

• Фотоволтаична електроцентрала -12%; 

• Вятърна електроцентрала - 0%. 

 

Захранването на електроразпределителна мрежа на Видинска област изцяло зависи от 

електроенергийната система (ЕЕС) на Република България. В региона независими източници 

на ел. енергия и частна собственост са: ВЕЦ каскада "Горни Лом” с инсталирана мощност 8 

MW, ТЕЦ Видин с инсталирана мощност 75 МVA, която работи по сключен договор за 
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производство  на ел.енергия с НЕК-ЕАД, а по трансграничния електропровод 110kV "Връшка 

чука" обменът на ел.енергия зависи от международно договаряне. 

Енергийният сектор в Област Видин  се характеризира с голям дял на енергията 

получена от твърди горива. В процес на развитие е оползотворяване на местните 

възобновяеми енергийни източници - слънчевата, водната, геотермалната енергия и тази, 

която се получава от растителната и животинската биомаса. 

Използването на слънчевата енергия е радикално решение при търсене на чисти 

източници на енергия. В Област Видин има подходящи условия за експлоатация на 

слънчевата енергия, чрез използването на фотоволтаичните  и слънчеви термични системи, 

които имат дълъг икономически живот, на територията на 11 –те общини от областта.  

На територията на област Видин към края на 2012 година има 9 броя водно 

електрически централи и 39 фотоволтаични електро централи.  

 

Дейността по усвояване на възобновяемите енергийни източници, включва и 

използване на водни ресурси, чрез изграждане на малки ВЕЦ. Подходяща за изграждане на 

ВЕЦ е река Горни Лом- Община Чупрене и наличните язовири на територията на областта. 

На територията на област Видин ресурсите от геотермални води създават условия за 

използването им при постигане на ниска себестойност на енергията.  

Възобновяемите енергийни източници могат да изиграят важна роля в намаляване на 

емисиите на газове, предизвикващи парников ефект, осигурявайки доставка на енергия и 

намаляване на променливостта на цените.  

Проблем за нормалното електроснабдяване на консуматорите са продължаващите 

кражби на проводници, кабели и ел. оборудване от електроразпределителната мрежа. Все още 

остава проблемът с незаплащането на консумираната ел. енергия от голяма част от абонатите, 

които вече не са само от малцинствата в областта.  

Основен проблем за крайните потребители е високата цена на електроенергията за 

битови и промишлени нужди. Все по-голям процент от хората, отделят значителна част от 

бюджета си за погасяване на задълженията си за консумирана ел.енергия. Това е резултат, 

както от ниските доходи на населението в областта, така и от невъзможността за избор на 

доставчик на ел.енергията. Монополното положение на електроразпределителните дружества 

в страната оказва своето влияние и в област Видин. 

 

ГАЗОПРЕНОСНА МРЕЖА 

Област Видин не разполага с газопроводна инфраструктура, което създава значителни 

проблеми в привличането на чужди инвестиции и нови производства.  

В резултат на междуправителствените споразумения от предходния планов период, е 

учредено дружество „Южен поток“ с цел изграждане и експлоатация на  газопровод, който ще 

обхване общо 11 области и 38 общини на територията на Северна България. Около 60 км от 

проекто трасето на съоръжението преминава през територията на област Видин и засяга земи 

в общините Видин, Грамада, Кула, Димово, Макреш и Ружинци.  

Участъкът от газопровода, който ще преминава през територията на България  е обявен 

за обект с национално значение по смисъла на Закона за устройство на територията и за 

национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост. 

 

Изводи: 

 Област Видин е добре електроснабдена, като системите за електроснабдяване и 

електроразпределение са достатъчни, в добро общо състояние. В областта няма 

сериозни проблеми по отношение на електроснабдяването.  

 Основен проблем в електроенергийния сектор са високите цени на ел.енергията и 

монополното положение на електроразпределителните дружества.  
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 Все още в процес на развитие е оползотворяването на местните възобновяеми 

енергийни източници- слънчевата, водната, геотермалната енергия и тази, която се 

получава от растителната и животинска биомаса. 

 

 6.4. СЪОБЩИТЕЛНА МРЕЖА 

В съвременното общество развитието и усъвършенстването на съобщителната 

инфраструктура е важен фактор за развитието и ефективността на икономиката. 

Едновременно с това напредъкът на комуникациите е и показател за технологично 

обновление. 

Област Видин се характеризира с добре развита съобщителна мрежа. Телефонната 

плътност е сравнително висока. Телефонизацията на населението в областта е над 90%, което 

е над средното за страната. В последните години голяма част от телефонните централи са 

подновени с цифрови.  

Област Видин е с висока степен на покритие от мрежата на всички действащи в България 

мобилни оператори. Всички общини в региона имат достъп до интернет, но част от малките 

населени места не разполагат с интернет достъп.  Във всички общински центрове и повечето 

от населените места в региона има изградени кабелни телевизионни мрежи, които се 

използват и поддържат от различни фирми.  

Покритието със сигнал на лицензираните национални телевизии е 100% за територията 

на цялата област. На територията на гр. Видин има 2 кабелни телевизии, покриващи 100% от 

територията на града и част от територията на общинините Ново село, Видин, Димово. 

Местни кабелни телевизии има в общини Белоградчик, Кула, Димово и в населеното място 

Дунавци.   

 

 Пощенска система 

 

Пощенската система на територията на област Видин е добре развита. Общо 82 

пощенски станции обслужват населението на областта. Една пощенска станция обслужва 

средно по 1232 жители. Чрез клоновата мрежа на Български пощи ЕАД и договорните 

отношения на дружеството с други юридически лица, работещи в сферата на комуникацията и 

услугите, в областта се извършват и редица дейности, свързани с обслужване на населението 

при изплащане на пенсии, заплащане на месечните такси и разходи на електроенергия, 

телефони, вода, социални помощи, пощенски записи, застрахователни продукти, винетни 

стикери и други.  

 В град Видин са достъпни и експресните куриерските услуги. Куриерски офиси има 

предимно в центъра, като водещи са:  DHL, ЛЕО експрес, Сити експрес, Еконт експрес, 

Интайм, Тип-топ куриер, Спиди и Булпост. Потребителите извън град Видин имат 

възможност да поръчат куриер от най-близкия офис или да донесат своите пратки в най-

близкия приемен център.  

 

 

Изводи: 

 Област Видин се характеризира с добре развита съобщителна мрежа и покритие на 

мобилните оператори. 

 Всички общини в областта имат интернет достъп. Без достъп са част от малките 

населени места. 

 Предстои цифровизиране на всички абонати и въвеждане на нова цифрова централа; 

 Пощенската системе на територията на област Видин е добре развита.  

 Покритие със сигнал на лицензирани национални телевизии има на 100%. Наличие на 

кабелни телевизии, които обаче не обхващат всички населени места на областта; 

 На територията на област Видин има добре изградена пощенска система, която е 

обхванала всичките населени места на областта; 
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 На територията на гр. Видин има добре изградена система от експресни куриерски 

услуги, предлагани от водещи компании. 

 

7. ТЕРИТОРИАЛНА СТРУКТУРА 

 

 7.1. УРБАНИЗАЦИЯ 

 

Обща характеристика 

 

Урбанизацията е процесът на миграция на населението от селата в градовете, 

обусловена от социално-икономическите условия. Това е продължителен процес на 

нарастване на броя, ролята и големината на градовете. Последиците урбанизацията са 

увеличаване на относителния дял на градското население, променяне на функциите на 

градовете и разпространяване на градския начин на живот. Урбанизацията влияе главно 

върху: развитието на селищата по страни и региони; връзките между различните по-големи 

градове и цялостния живот на населението.  

В по-широкото разбиране за урбанизация се съдържат 2 процеса: 

 количествено увеличаване и разширяване на градовете по брой, площ и население - 

както абсолютно, така и дялово (в отношение със селското население и селските 

селища); 

 урбанизация – обществено разпространение и засилване на градския начин на живот, 

икономика и поведение. 

 

Една от приоритетните задачи пред интегрираните политики на регионалното развитие и 

териториалното устройство в България, и в частност област Видин, е осигуряването на 

устойчивост на селищната мрежа и изграждането на качествена селищна среда, гарантираща 

благоприятно социално-икономическо и екологическо развитие, е приоритетна задача пред 

интегрираните политики на регионално развитие и териториално устройство и обект на 

модела на териториално-урбанистична структура на страната и районите за планиране. 

 

Териториална структура на Област Видин 

 

Област Видин обхваща територия от 3 033 кв. км, или 2,73 % от общата територия на 

Република България. Териториите по общини са както следва: 

 

Община Белоградчик 410,7 кв.км; 

Община Бойница  165,8 кв.км; 

Община Брегово  179,2 кв.м; 

Община Видин   501,3 кв.км; 

Община Грамада   184,2 кв.км; 

Община Димово   402,5 кв.км;  

Община Кула    291 кв.км; 

Община Макреш  228,8 кв.км; 

Община Ново село  109,5 кв.км;  

Община Ружинци  232,6 кв.км;  

Община Чупрене  327,3 кв.км. 

  

В периода 2010 – 2012 година няма промяна в административно-териториалното устройство 

на общините в област Видин. 
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Селищна среда на област Видин. Състояние, тенденции и проблеми в урбанистичното 

развитие на областта 

  

Административно-териториалното деление на област Видин включва 140 населени 

места, от които 7 града и 133 села, обединени в 11 общини. Населението на областта по данни 

от последното преброяване на НСИ през февруари 2011 година е 101 018 души, от които 

63 907 са в градовете и 37 111 – в селата. 

През 2012 година с решение на Министерски съвет са закрити две населени места в 

област Видин. Това са с. Бостаните в община Чупрене и с. Халовски колиби, община Бойница. 

Област Видин е най-малката по брой на населението в Република България. 

Населението в областта е 1,4 % от населението на страната. Видно от данните в таблица …. 1 

за резултатите от преброяването през 2001 и 2011 година, намалява населението във всички 

общини на областта. Населението в област Видин е намаляло близо с 24% в периода между 

двете преброявания. Относителния дял на населението в областта на възраст над 65 години е 

25,5%. Това определя областта като регион с лоша демографска структура.  

 

Населението в област Видин по общини през 2001 и 2011г. 

Таблица 

Община население  

% от 

населението население 

% от 

населението намаляване на 

  2001г. 

на областта 

/2001/ 2011г. 

на областта 

/2011/ населението  

Белоградчик 8 217 6,3 6 602 6,5 -1 615 

Бойница 2 270 1,7 1 341 1,3 -929 

Брегово 7 515 5,8 5 514 5,5 -2 001 

Видин 77 500 59,6 63 257 62,6 -14 243 

Грамада 3 196 2,5 2 007 2,0 -1 189 

Димово  8 783 6,8 6 514 6,4 -2 269 

Кула 6 792 5,2 4 717 4,7 -2 075 

Макреш 2 550 2,0 1 630 1,6 -920 

Ново село 4 206 3,2 2 979 2,9 -1 227 

Ружинци 6 061 4,7 4 374 4,3 -1 687 

Чупрене 3 004 2,3 2 083 2,1 -921 

за област 

Видин 130 094   101 018   -29 076 
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Характеристики на 11 – те общини от област Видин 

        Таблица  

Общини Населени 

места-брой 

Градове Села Население 

2011 г. 

Площ
 

кв.км. 

Гъстота на 

населението 

ч /кв.км 

Белоградчик 18 1 17 6 602 410,7 16,1 

Бойница 8 0 8 1 341 165,8 8,1 

Брегово 10 1 9 5 514 179,2 30,8 

Видин 34 2 32 63 257 501,3 126,2 

Грамада 8 1 7 2 007 184,2 10,9 

Димово  23 1 22 6 514 402,5 16,2 

Кула 9 1 8 4 717 291,0 16,2 

Макреш 7 0 7 1 630 228,8 7,1 

Ново село 5 0 5 2 979 109,5 27,2 

Ружинци 10 0 10 4 374 232,6 18,8 

Чупрене 8 0 8 2 083 327,3 6,4 

Общо за 

област Видин 

 

140 

 

7 

 

133 101 018 

 

3032,9 

 

Средно   

25,8 д /кв.км 

 

Населението в областта е неравномерно разпределено. Гъстота на населението в област 

Видин варира от 6,4 души на кв. км до 126,2 души на кв. км. Средната гъстота на населението 

в областта е 25,8 човека на кв.км. Това е най-ниската стойност в Северозападния район, 

където средната гъстотата на населението е 44,42 д/кв.км. 

Разгледана на фона на цялата страна, област Видин е слабо населена територия, а в 

определени части и с характер на обезлюдяваща територия. 

 

В област Видин има 7 града – Видин, Белоградчик, Брегово, Димово, Дунавци, Грамада 

и Кула.  Към февруари 2011 година в градовете живеят  63 907 жители, а в селата 37 111. 

Градското население в областта е 63,3 % от общото население, като бележи ръст от 3,4 

% в сравнение с 2009 година, когато градското население е било 59,9 %. Населението в селата 

представлява 36,7% от общото население. Област Видин следва тенденцията на увеличаване 

на относителния дял на градското население и намаляване на населението в селата, което е 

характерно за цялата страна, макар относителния дял ня градското население в област Видин 

/63,3%/ да е значително под средното за страната – 72,5%. В сравнение с относителния дял на 

населението в селата за страната – 27,5%, област Видин е над средния относителен дял с 

36,7%.   

Причините за увеличаване на градското население в областта са свързани предимно с 

търсене на възможности за работа и реализация на трудовия пазар.  

Въпреки увеличаването на градското население в областта с 3,4 %, сравнено с 2009 

година, област Видин се отличава с ниска степен на урбанизация.  Причината е, че пет от 

седемте града, се отнасят към категорията на най-малките /под 5 000 души/ градове и един е с 

население между 5 000 и 10 000 души. В областния град Видин, са съсредоточени 

приблизително 77% от цялото градско население на областта. 

 

 В област Видин, разпределението на населените места е неравномерно, предвид 

природогеографските характеристики на областта - разнообразния релеф, включващ 

Дунавската равнина, Предбалкана и Западна Стара планина. Като цяло разстоянията между 

населените места не са големи. В зависимост от релефа селищата са равнини и планински, 

като преобладават планинските. Планинските селища принципно имат достъп до 
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Републиканската пътна мрежа, но част от тях са трудно достъпни поради лошото състояние на 

пътната мрежа.  

 Силно изразената тенденция по обезлюдяване на по-малките и отдалечени населени 

места, е свързана изцяло със социално - икономически причини. Общинските центрове 

съсредоточават в себе си по – голяма част от населението на общините. В тях са разположени 

по – голямата част от предприятията, които осигуряват основното препитание на населението.  

Наблюдава се концентрацията на населението в по-големите, с изградена 

инфраструктура, селища, които рамкират възможните посоки за развитие на общината като 

цяло. Опустяващите населени места изискват ясна стратегия на общините за тяхното бъдеще 

като сграден фонд и като неизползвани потенциални възможности в сферата на 

нетрадиционни видове туризъм. 

В повечето общини на територията на областта няма ново строителство. Наблюдава се 

тенденция на обезлюдяване и амортизиране на съществуващия сграден фонд.  

 Основни проблеми, свързани с урбанистичното развитие, пред които се изправят 

общините е необходимостта от актуализирани, допълнени и нови подробни планове на 

населените места. В по-голямата си част застроителните планове на селата са остарели и 

неактуални. За решаването на проблемите на урбанистичното развитие е необходимо 

предприемане на дейности по актуализиране и обновяване на плановата наличност, както и 

обезпеченост с цифрови модули на плановете, т.е. изграждане на географски информационни 

системи, с които да се работи по електронен път.  

В края на 2011 и началото на 2012 г. стартира процесът по изготвяне на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), финансирани от ОП “Регионално 

развитие”. От определените 36 града, за които се изработват ИПГВР, 6 се намират в СЗР: 

Плевен, Ловеч, Враца, Монтана, Видин и Лом. ИПГВР са насочени към обосноваване на 

набор от проекти и програми с подчертан инвестиционен характер в определени зони 

(модули) на града с важно социално, обществено и производствено значение. С тяхната 

реализация в периода 2014-2020 г. се цели да се подобрят качествата на физическата градската 

среда, условията на живот в съответния град. Важна особеност на ИПГВР е, че техен обект са 

градовете в чертите на регулационните им граници. Необходимост от подобни планове имат и 

останалите градове в област Видин. 

Съгласно националната концепция за пространствено развитие, в частта, отнасяща се 

до Северозападния район, град Видин се дефинира като град с национално значение, а 

градовете Кула и Белоградчик, като малки градове с микрорегионално значение. На Видин 

следва да се даде приоритет с оглед местоположението му, а като градове – центрове с 

микрорегионално значение за околните селски и планински територии, следва да се 

стимулират градовете Кула и  Белоградчик. 

Област Видин няма разработена обща устойствена схема и план за пространствено 

развитие. Липсва ясна визия за развитие на мрежата от населени места и градски центрове, 

селските райони и връзката град-прилежащ регион. Предвид финансовите затруднения, които 

изпитват общините на територията на областта, се задълбочават и проблемите на териториите 

с периферен характер и затруднен достъп. 

Предвид неблагоприятното състояние на областта, необходима е целенасочена 

подкрепа и визия за преодоляване на задълбочаващите се социално-икономически тенденции 

на територията на област Видин. Действията следва да бъдат насочени към създаване на 

местни производства, които да повишат заетостта, квалификацията на работната ръка и 

производителността на труда. В следващия планов период приоритетно следва да е 

изграждането на съвременна екологична инфраструктура. 
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7.2. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА СТРУКТУРА НА ОБЛАСТ ВИДИН 

 

 Територията на областта обхваща територията на единадесетте общини и към края на 

2012 година включва: 

           Таблица  
Oбласт 

Видин  

 

 

 

 

 

 

общини 

ОБЩО 

(дка) 

Територия по вид 

Земеделска Горска Населени 

места и 

други 

урбанизи

рани 

територи

и 

Водни 

течени

я и 

водни 

площи 

За добив 

на 

полезни 

изкопаем

и 

За 

транспорт и 

инфраструкт

ура 

Общо в т.ч: 

обработв

аема 

площ 

от нея: 

поливн

а площ 

Видин 
1 971 

257 

1 194 

787 632 515 53620 466903 106 355 44 892 710.5 11 319 

Белоградчик 
- - - - - - - - - 

Бойница 165 700 126 987 111 445 0 29 984 5 415 500 0 2 814 

Брегово 179 221 - 139 379 0 23 349 2 000 - 0 - 

Видин 496 729 361 937 - 53 620 55 161 70 780 34 507  4 344 

Грамада 184 172 131 097 111 659 0 37 985  1 491 0 1 426 

Димово - - - - - - - - - 

Кула 280 071 207 757 - - 56 675 9 921 4 495 119,5 1 103 

Макреш 228 789 139 511 115 096 0 79 676 5 950 2 622 581 615 

Ново село 109 259 89 452 79 413 0 2 457 6 165 403 0 370 

Ружинци - - - - - - - - - 

Чупрене 327 316 138 046 75 523 0 181 616 6 124 874 10 647 

   

Територии по вид в област Видин към 2005 / 2009 година 

         Таблица 
Oбласт 

Видин  

 

 

 

 

 

 

общини 

ОБЩО 

(дка) 

Територия по вид 

Земеделска Горска Населени 

места и 

други 

урбанизи

рани 

територи

и 

Водни 

течени

я и 

водни 

площи 

За добив на 

полезни 

изкопаеми 

За 

транспо

рт и 

инфраст

руктура 

Общо в т.ч: 

обработв

аема 

площ 

от нея: 

поливн

а площ 

Видин 3032876 2027534 1704401 207366 753045 98154 75414 63644 15085 

Белоградчик 
410665 192879 136133 720 178400 6711 3479 28185 1011 

Бойница 165832 129038 110699 0 29114 3636 2074 1017 953 

Брегово 179223 139517 125658 17421 25297 5326 5194 3125 764 

Видин 501301 368256 337751 53620 49179 42210 33626 3518 4512 

Грамада 184213 139198 114897 25098 34613 6895 1435 728 1344 

Димово 402493 290760 254702 11948 86065 9155 8906 5289 2318 

Кула 291001 216141 191453 26112 59015 8798 4543 1274 1230 

Макреш 228790 143897 128220 13124 77159 3916 2622 581 615 

Ново село 109487 94136 86335 37081 3085 1728 9610 570 358 
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Ружинци 232555 176987 153850 22242 38587 7012 3045 5636 1288 

Чупрене 327316 136725 64703 0 172531 2767 880 13721 692 

  

 Видно от горните таблици, въпреки липсата на информация за някои общини, 

територията на област Видин е предимно земеделска. Съществена промяна се наблюдава по 

отношение на поливните площи, които драстично намаляват. През 2012 година като поливни 

площи от страна на общините се подават 53 620 дка в община Вдиин.  

 На  територията на област Видин към март 2013 година увредени площи има в 

общините Брегово и Бойница. В община Брегово по поречието на река Тимок има 600 дка 

замърсени земи от утаени цветни метали от мина „Бор” в Република Сърбия. 

В община Бойница увредените площи обхващат една ерозионна нива от 15 дка в землището 

на с. Раброво и наличие на свлачище след с. Периловец непосредствено до третокласен път за 

с. Иново. 

 

 7.3. ОТДИХ И ЗЕЛЕНА СИСТЕМА 

 

Направлението отдих и зелена система следва активно да се развива в общините на 

териотрията на област Видин. Все още не е достигнат минималният норматив в този сектор. 

Местата за отдих и зелена система включват предимно градинки и паркове в общинските 

центрове, които са приоритетно оформени пред сградите на общинските администрации. В 

повечето общини липсват терени за масов спорт. Зоните за отдих, извън населените места не 

се поддържат и стопанисват на необходимото ниво. Средствата в общинските бюджети са 

крайно недостатъчни за осигуряване на места за отдих. Изключение от посоченото е община 

Видин, като най-голямата в областта. 

 От урбанистична гледна точка остават проблемите със зелената система, дефинирани 

от предходния планов период: 

o Зелените площи за ежедневен отдих – квартални градинки (за деца и възрастни), локални 

паркове и зелени площи не достигат;  

o Липсват терени за масов спорт. В общинските центрове има по един парк, който е крайно 

недостатъчен; 

o Екологичното озеленяване е недостатъчно в повечето населени места с по-голям брой 

население; 

o Продължава унищожаването на съществуващи и отредени зелени площи за застрояване на 

магазини, бензиностанции, заведения за хранене, автосалони и пр.; 

 

Изводи:  

 

 Неравномерно разпределение на населените места в област Видин; 

 Драстично намаляване на населението и лоша възрастова структура;  

 Обезлюдяване на малките и отдалечените населени места. Закриване на две населени 

места през 2012 година на територията на област Видин; 

 Наличие на увредени площи в общините Брегово и Бойница; 

 Липса на актуални подробни планове на населените места и общи устройствени планове. 

Необходимо е предприемане на дейности по актуализиране и обновяване на плановата 

наличност, както и обезпеченост с цифрови модули на плановете, т.е. изграждане на 

географски информационни системи, с които да се работи по електронен път.  

 Липса на достатъчно места за отдих и масов спорт. Липса на реално работещи спортни 

съоръжения. 
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8. СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

8.1. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ 

 

 8.1.1. Качество на атмосферния въздух 

Качеството на атмосферния въздух в приземния слой се определя от следните по-често 

срещани замърсители: прах, сажди, аерозоли, озон, въглероден оксид, серен диоксид, азотен 

диоксид, олово, арсен, тежки метали, полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и др.   

Основните източници на замърсяване на атмосферния въздух са промишлеността, 

горивните инсталации и автомобилния транспорт. 

Територията на Област Видин обхваща единадесет общини, като основните 

промишлени източници на емисии в атмосферния въздух са съсредоточени в община Видин, а 

в останалите общини емитерите са с локално влияние и без съществено въздействие върху 

качеството на атмосферния въздух. Основните емитери са концентрирани в община 

Видин, в която са развити следните промишлени отрасли: енергетика – ТЕЦ “Видин” към 

“Видахим” АД; добивна промишленост – “Гипс” АД, с.Кошава; 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.   

Останалите десет общини се характеризират със сравнително слаба промишленост.  

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) се следи чрез националната система за 

наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда. Всяка година, въз 

основа на получените резултати и данни за нивата на замърсителите от оценката на КАВ, 

Националният център по околна среда и устойчиво развитие, съгласувано с регионалните 

инспекции по околна среда и водите, изготвя списък на районите за оценка и управление на 

КАВ на територията на страната. Наредба №7 от 3 май 1999 г. за оценка и управление 

качеството на атмосферния въздух, регламентира четири категории райони, в зависимост от 

степента на замърсяване.  

Утвърдените, по реда на Наредбата, райони за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух в област Видин, са както следва: 

   райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените 

норми и/или нормите плюс определените допустими отклонения от тях – в тази категория 

попада община Видин; 

   райони, в които нивата на един или няколко замърсители са между съответните горни 

и долни оценъчни прагове – общините Брегово, Ново село и Чупрене. 

   райони, в които нивата на един или няколко замърсители не превишават долните 

оценъчни прагове. Тук попадат: общините Кула, Грамада, Макреш, Бойница, Белоградчик, 

Димово и Ружинци. 

 

Общините от област Видин, класифицирани в районите по точка 2 и 3, не разполагат със 

стационарни пунктове за контрол качеството на атмосферния въздух. Така, на практика, 

системата за контрол на качеството на въздуха, за област Видин има само един пункт. 

Мониторингът на качеството на атмосферния въздух в гр. Видин през 2009, 2010 и  2011 г. се е 

осъществявал от автоматична станция, намираща се в района на болница МБАЛ „Света 

Петка". Пунктът е градски фонов. Контролираните замърсители в него са: „серен диоксид" и 

„ФПЧ10".   
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 Фини прахови частици /ФПЧ10/ 

 
За пореден път данните на Национална система за контрол качеството на атмосферния 

въздух в реално време, показват тревожни показатели на атмосферния въздух в редица 

населени места. Но особено тревожно е състоянието на въздуха в град Видин, където 

съдържанието на фини прахови частици е в пъти над допустимото, на таблицата долу  е 

отбелязана датата през март 2013г. и стойността на  замърсяване на въздуха - 2.77 над 

нормата.  

 
 

 
 

Данните на Районна инспекция за опазване на околната среда и водите – Монтана 

(РИОСВ) също потвърждават, че качеството на въздуха в областния град става все по-лошо с 

напредването на зимния сезон. Доклад на еко-инспекцията за превишенията на нормите за 

ФПЧ10 през летния сезон за общини Монтана и Видин показва, че за периода 01.04.2012 г. – 

30.09.2012 г. са извършени 181 пробонабирания на ФПЧ10, от които при 27 са регистрирани 

превишения от допустимите норми. През април превишенията са 2, през месец май - само в 

един от дните; през юни – нито едно; през юли – в пет от дните; по-голямо повишение има 

през август и септември – превишения съответно в девет и десет от дните. През октомври 

картината е коренно различна – превишенията вече са двойно повече (в 19 от дните). През 

ноември е било дори по-лошо – в 22 от дните видинлии сме дишали въздух с прекомерно 

високо съдържание на фин прах. И тази тенденция се запазва и през декември 2012г.  и януари 

2013г., когато почти във всеки ден нормите за максимално съдържание на ФПЧ10 са 

превишени, в някои случаи с над пет пъти. 

 

Средна годишна концентрация по показател „ФПЧ10“, µg/m3 
Пункт „Автоматична 

измервателна станция – 

Видин“ 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 

79.3 76.4 73.4 

 

Отчетените превишения, в пункта в гр. Видин, са с подчертано сезонен характер – от 

октомври до април, което води до извода, че основният източник на замърсяване на въздуха с 
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ФПЧ10 е отоплението в битовия и обществения сектор. Тенденцията е към трайно запазване на 

сравнително високите нива на ФПЧ10 през последните години. 

 

 

 Серен диоксид 

 
Серният диоксид спада към групата на серните оксиди ( SОx), които се формират при изгаряне 

на горива с високо сярно съдържание. Основен антропогенен източник на серен диоксид е 

изгарянето на природни горива (ТЕЦ, битови източници). Металургията и химическата 

промишленост също са източник на замърсяване със серен диоксид. SO2 и NОx са основни 

компоненти на "киселите дъждове".  

 Влияние върху човешкото здраве 
Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При високи 

концентрации абсорбцията му достига до 90 % в горните дихателни пътища и по-малко в по-

ниските отдели на дихателната система. 

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко дихателната 

система. Отбелязва се голямо разнообразие на индивидуална чувствителност на населението 

към серен диоксид, но особено чувствителни са лица болни от бронхиална астма. Действието 

на серния диоксид върху дихателната система като правило се съчетава с влиянието на праха. 

Чувствителни групи от населението към експозиция на серен диоксид са децата, възрастните, 

хората с астма, със сърдечно-съдови заболявания или хронични белодробни заболявания. 

Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с нарушение на дишането, белодробни 

заболявания, нарушение на имунната защита на белия дроб, агравация на съществуващи 

белодробни и сърдечносъдови заболявания. Трудно е да се отдели действието на серния 

диоксид от това на праха, с което се свързва също повишената честота на хоспитализации и 

смърт. Хора с астма са 10 пъти по-чувствителни към серния диоксид, отколкото здравите. 

Децата с астма са особено чувствителни, а експозицията на серен диоксид може да доведе до 

възпалителни белодробни заболявания.  

 Законодателство 
С Наредба № 9 (ДВ, бр. 46/1999г., изм. и доп. ДВ, бр. 86/2005 г.) са определени ПДК за серен 

диоксид. Въведените ПДК целят предпазване от вредния ефект на серния диоксид. 

Възприетите норми за серен диоксид са следните:  

- СЧН - 350 мкг/м
3
 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти годишно) 

- СДН - 125 мкг/м
3
 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти годишно) 

- Алармен праг – 500 мкг/м
3
 (измерени през три последователни часа от съответните АИС и 

ДОАС)  

При превишаване на алармените концентрации се налага прилагането на мерки за 

ограничаване на вредното въздействие на замърсителя. 

В автоматичната измервателна станция в гр. Видин не са регистрирани превишения на 

ПДК м.е. през 2011 г. по показател „серен диоксид“. Средногодишната концентрация на този 

замърсител е 18 μg/m3 при норма 20 μg/m3. Отчетени са завишени стойности на 

концентрациите на серен диоксид през месеците януари, февруари, март, ноември и декември. 

Основната причина за повишената концентрация на серен диоксид през зимния сезон 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 2001 г. средногодишната концентрация на серен диоксид отбелязва 

значителен спад и стабилно задържане под ПДК ср.г. (от доклад 2011) 
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                                                                                                                Табл. №53 

Средна годишна концентрация по показател „серен диоксид“, µg/m3 

Автоматична 

измервателна 

станция – 

град Видин 

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 

4.4 7.9 15.9 4.3 3.4 5.7 15.9 14.7 18.0 

 

 

Всички останали контролирани атмосферни замърсители – никел и полициклични 

ароматни въглеводороди са значително под съответните пределно допустими концентрации и 

не се наблюдават трайни тенденции към повишаване на съдържанието им в атмосферния 

въздух. 

 

Изводи: 

- Общо за цялата област е характерно замърсяването със серен и въглероден 

диоксид през отоплителния сезон, поради масовото използване на твърди 

горива както в битовия, така и в обществения сектор; 

- В малките общини замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при 

ползването на твърди горива през отоплителния сезон, а така също и на 

автотранспорта, особено в тези, през които преминават републикански пътища. 

Промишлената дейност в тези общини е силно ограничена и не води до сериозно 

замърсяване на въздуха. В община Видин се наблюдава продължителна тенденция 

на запазване на сравнително високи концентрации на общ прах, ФПЧ10 и серен 

диоксид. 

- В община Видин също се наблюдава продължителна тенденция на запазване на 

сравнително високи концентрации на ФПЧ10. Общинската администрация полага 

усилия за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез реализиране на пакет 

от мерки, включени в Комплексната програма за намаляване нивата на 

замърсителите и достигане на установените норми в РОУ на КАВ – Видин, част от 

Общинската програма за околна среда. 

- Най-общо качеството на въздуха се определя главно от две групи фактори – 

климатични и икономически (социално-битови). И едните, и другите не са 

благоприятни за качеството на въздуха в града ни. през зимния сезон се очаква 

увеличаване на наднормените стойности за ФПЧ10 поради използването на твърди 

горива за отопление в битовия и обществения сектор. Замърсяването на 

атмосферния въздух е тясно свързано и с лошото състояние на уличната мрежа в 

Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух – Видин 

(РОУКАВ). Незадоволителното състояние на пътната настилка предопределя 

работата на двигателя в неоптимален режим и повишен разход на гориво, както и 

формирането на прахови емисии от пътната настилка. Замърсяването от 

автомобилния транспорт значително би могло да се намали чрез оптимално 

преразпределяне на движението, редовно чистене, миене и поддържане на целостта 

на уличната мрежа. Засега няма алтернатива на използваните твърди горива в 

комунално – битовия сектор, което е един от основните проблеми за 

качеството на атмосферния въздух в РУОКАВ – Видин”. 

-  

 
Водни ресурси 
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Наличните водни ресурси на територията на областта са формирани от повърхностни и 

подземни води. През територията на област Видин протичат малки реки с изразено пролетно 

пълноводие и стабилно есенно-зимно маловодие – р.Тополовец, р.Арчар, р.Лом, р.Чичилска, 

р.Видбол, р.Коматица, р.Грамадска, р.Стакевска, р.Скомля, р.Белщица и Ясова бара.  

 

Качество на повърхностните води        

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 водоприемник; 

 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. 

 Водите на р.Дунав съответстват на пределно допустимата концентрация за трета 

категория, т.е. силно замърсени и могат да се използват само за земеделски култури. На 

всички останали реки, които минават през територията на областта – Тополовец, Арчар, Лом, 

Чичилска река, Видбол, Коматица, Грамадска река, Стакевска, Скомля, Белщица и Ясова бара, 

водите отговарят на втора категория, т.е. средно замърсени.  

На контрол подлежат повърхностните води чрез осъществяване на ежемесечен 

мониторинг по отношение спазване на проектната им категория и отпадъчните води като 

резултат от производствената дейност на фирмите по поречието на р. Дунав и в отделните 

реки във Видинска област, вливащи се в нея. От последните анализи за състоянието на река 

Дунав и притоците на река Войнишка, река Тополовец, река Видбол, река Арчар и река Лом се 

забелязва тенденция към подобряване на качествата им, дължащо се преди всичко на спада на 

производствените дейности в областта, включително и торенето на селскостопанските 

култури. Изключение прави река Тимок, която силно увеличи съдържанието на тежки метали 

във водите си. Основен замърсител на река Дунав е битовата канализация на гр. Видин.  

Водещ екологичен проблем по отношение на повърхностните води в областта е 

опазване чистотата на основния водоприемник река Дунав и нейните притоци.  

 За намаляване замърсяванията на повърхностните води на територията на област Видин 

е необходимо: 

 Изграждане на градски канализационни мрежи в населените места; 

 Изграждане на градски пречиствателни станции за отпадъчни води; 

 Да се закрият сметищата, намиращи се в непосредствена близост до водни обекти; 

 Упражняване на ефективен контрол и налагане на административни санкции при 

допускане образуването на нерегламентирани сметища в крайбрежните заливаеми 

ивици на реките. 

За населените места в областта водоснабдяването се осъществява от помпажни и 

гравитачни системи. Обеззаразяването на питейните води се извършва с хлорно-варов разтвор. 

Градовете Видин, Белоградчик и Кула са с изградени смесени канализационни системи, 

в която са включени предимно битови води и са заустени във водоприемниците без 

пречистване. Частични канализационни колектори са изградени в някои по-малки населени 

места – гр.Димово, гр.Грамада, с.Рабиша. 
Осигурено е финансиране и започнало строителството на градска пречиствателна станция в  

гр. Димово. В напреднала фаза е проектирането на пречиствателна станциияна гр. Видин, като 

идейните проекти са приети на Областни експертни съвети Видин. 
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  Лабораторният контрол на питейните води по микробиологични и химични показатели 

се осъществява от РЗИ– Видин.  

 

Подземни води 

 

Подземните водни ресурси имат предимно карстов произход. Най-голям воден басейн е 

Рабишкото езеро, намиращо се непосредствено до пещера “Магура”, с площ 3250 дка и 45 

мил.куб.м вода. Подхранва се от подземен карстов извор, както и от реките Арчар и Видбол. 

Подземните води са формирани в чакълесто-песъчливия хоризонт, като са в пряка 

хидравлична връзка с водите на р.Дунав и тяхното ниво се влияе от водните строежи на 

реката. Река Дунав е главният източник на тяхното подхранване през месеците май и юни, а 

през месеците от септември до декември ги дренира. 

 На територията на област Видин в участъка Видин-Сланотрън-Кошава има находище 

на високоминерализирани термални води. Доказани са високи стойности на минерални 

компоненти /йод, бром и др./, което представлява ценен природен ресурс и потенциален обект 

за добив на химически компоненти, йод и луга за фармацевтичната промишленост, добив на 

геотермална енергия и тяхното използване за балнеолечебни нужди.  
 

На територията на област Видин, контролирана от РИОСВ - Монтана са определени  

7 пункта за мониторинг на подземни води, използвани за питейно - битово водоснабдяване. 

Пунктовете са включени в Националната система за мониторинг на околната среда (НСМОС), 

в изпълнение на Заповед № 715/02.08.2010 г. на МОСВ. Пунктовете са разположени 

териториално, както следва: гр. Брегово, с. Ново село, гр. Видин, гр. Дунавци, с. Арчар, гр. 

Грамада и с. Рабиша, обл. Видин. 

 

Изводи за състоянието на подземните води в областта са следните: 

- Шахтовите и тръбни кладенци, използвани за питейно - битово водоснабдяване показват 

стабилизиране на резултатите от последните години с малки изключения по показатели 

"нитрати", "фосфати" и "калции" в пункт ШК-ПС 1, гр. Брегово, "нитрати" и "желязо" в пункт 

ШК-ПС , с. Ново село, "нитрати" и "калции" в пункт ТК1 Хана прогрес , гр. Дунавци,  

Проблемите водещи до недоброто състояние на подземните води са в резултат на 

органични замърсители, опасни вещества и замърсяване с нитрати, които се дължат на зауствания 

на непречистени отпадъчни води от селищни канализации, населени места без канализации, 

нерагламентирани сметища, складове за пестициди, недобре работещи локални пречиствателни 

съоръжения за производствени отпадъчни води и лошите земеделски практики при употреба на 

органични и минерални торове. 

 

Почви 

Почвената покривка е един от първоизточниците и основен фактор за живота на 

сушата. В този смисъл почвата е и един от основните елементи на екосистемата и незаменим 

компонент на околната среда. Характеризира се с мултифункционалната си способност – 

продуктивна, буферна, носеща, филтрираща, източник на суровини, хабитат за биологични 

видове, среда за съхраняване на генетичните ресурси, носител и пазител на генетичното и 

културно наследство на човечеството, осигуряваща екологичното равновесие в екосистемата. 

Като компонент на околната среда и като ресурс тя е физически ограничена.  

Най-голямо разпространение в област Видин имат тъмносивите горски площи, 

съставляващи 14,85% от общата площ на областта. Имат малко съдържание на хумус в горния 

слой и са с намалено почвено плодородие. След тях по степен на разпространение следват 

глинестите черноземи – 9,66%. Еродираните площи от всички почвени различия заемат почти 

половината от общата площ на областта. 
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Карбонатните и типичните черноземи са слабо разпространени в северната част на 

областта, предимно в селата около гр.Брегово. Обработват се леко, но имат влошени 

агропроизводствени характеристики в резултат на влошаване на физико-химичните им 

свойства от ерозията. 

Основно мероприятие за подобряване на почвеното плодородие в областта е борбата с 

ерозията – оран по хоризонталите, поясно засяване на културите и др. 

 Съществен проблем е замърсяването на обработваемите земи около населените места 

със строителни и битови отпадъци. 

 

 Опазването на почвата включва следните мероприятия: 

 контрол по съхранение и употреба на препарати за растителна защита; 

 предотвратяване на повърхностното замърсяване на почвите от строителни, битови и 

промишлени отпадъци и продукти; 

 контрол на замърсяванията от тежки метали; 

 предотвратяване окисляването, засоляването и заблатяването на почвата; 

 опазване на почвата от водна и ветрова ерозия; 

 контрол за опазване на хумуса от разхищение; 

 рекултивиране на нарушени терени. 
 

Изводи: 
През последните години все повече се налага тенденцията за намаляване замърсяването на 

земите и почвите. Ограниченото ползване на пестициди и торове в земеделието, програмите за 

екологично земеделие и животновъдство водят до намаляване деградацията на земите и 

почвите. 

 На територията на област Видин залежалите растително защитни препарати са съхранени в  

3 бр. склада и 7 бр. депа с контейнери тип "Б-Б куб". 

      Предприети мерки за подобряване на състоянието на почвите - За периода 01.01.2011 г. -     

      31.12.2011 г. по компонент „почви" са извършени 21 броя проверки в обл. Видин. 

 

 

 

8.2. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА 

ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА „НАТУРА 2000” 

 

Защитени територии 

Защитените територии /ЗТ/ са територии, определени за опазване и съхраняване на 

природата като национално и общочовешко богатство. Закона за защитените територии 

урежда категориите ЗТ, тяхното предназначение, режима на опазване и ползване, начина на 

обявяване и управление. Според тази категоризация, съществуват шест вида защитени 

територии: резервати, национални паркове, природни забележителности, поддържани 

резервати, природни паркове и защитени местности. 

 На територията на област Видин, контролирана от РИОСВ – Монтана, са обявени 16 

защитени територии: 

- 1 резерват (Р) – “Чупрене” (който е и биосферен);  

- 8 защитени местности (ЗМ) – „Връшка чука”; „Раковишки манастир”; „Липака”; 

„Миджур”; „Остров Кутово”; „Острови Близнаците”; „Чупренски буки”, „Находище на 

Ружевидна поветица“; 

- 7 природни забележителности (пз) – пещери: „Леви и десни сухи печ”; „Пещера 

Венеца”, „Пещера „Магурата”; водопади: „Водопад на р.Стакевска „Белата вода”; „Водопад 

Петров церак”; скални образувания: „Белоградчишки скали” и „Боров камък”; 
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 За защитените територии в област Видин няма изготвени планове за управление. 

Изключение прави защитена местност „Връшка чука”, за която от 2008г. има приет План за 

управление. 

Режимите на опазване и ползване на всяка защитена територия са определени в 

съответните заповеди за обявяването им. Експертите от направление "Контрол на защитените 

територии и биоразнообразие” към РИОСВ –  гр.Монтана извършват системен контрол по 

опазване на тези територии, като следят и за стопанисването на вековни дървета, обявени за 

защитени природни обекти по Закона за защитените територии. Последните са над 34 броя за 

област Видин.  

 

 

- РЕЗЕРВАТИ  

 

Биосферен резерват "Чупрене"  

Намира се на територията на общините Белоградчик и Чупрене, и заема площ от 1439.20 

хектара. Резерватът е изключителна държавна собственост и се стопанисва и охранява от 

органите на МОСВ.  

През 1977г. Световната организация за възпитание, наука и култура към ООН – ЮНЕСКО, го 

включва в своите списъци на защитените природни територии като "неделима част от 

международната мрежа на биосферни резервати, съставена от територии за оценка на 

човешкото въздействие върху околната среда", с което резерватът получава международен 

статут. Основна цел е запазването на единствените компактни смърчови дървостои в Западна 

Стара планина в първичното им състояние. В резервата могат да се наблюдават също бук, ела, 

планински божур. Представители на животинските видове са усойница, глухар, кръсточовка, 

лещарка, благороден елен, вълк и др. Съгласно заповедта за обявяването му, в района на 

резервата се забраняват всякакви дейности, нарушаващи самобитния характер на природата. 

Буферната зона на Резерват “Чупрене” от 2007г. е прекатегоризирана на Защитена местност 

“Чупренски буки”, като ограничителният режим не е променен.  

 

- ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ  

 

Природна забележителност "Белоградчишки скали"  

Обявена с цел запазване на уникалните геоморфоложки образувания, както и на 

местообитанията на редки и застрашени видове от флората и фауната. Обхваща обширна 

територия с дължина около 30 км и ширина 3 км в Западна Стара планина, около 

гр.Белоградчик. Множеството скални форми (червени пясъчници), които природата е ваяла с 

векове, за да ги превърне в причудливи форми от приказките, в синхрон с многообразието на 

растителния и животински свят около тях (над 23 вида защитени растения и над 15 вида 

защитени животни), превръщат Белоградчишкият район в неповторим по красота и 

уникалност. Чрез изградените екомаршрути в района са създадени предпоставки за развитие 

на познавателен екотуризъм, пропагандиране на значимостта на природните дадености, 

включително и в международен аспект, както и повишаване на екологичната култура и 

образование.  

 

Природна забележителност "Пещера "Магурата"  

Пещерата е природна забележителност с интересни образувания и праисторически находки. 

Разположена е в землището на с.Рабиша, община Белоградчик. ПЗ "Пещера “Магурата" е една 

от най-големите (над 30 000 кв.м,) и най-красиви български пещери. В нея могат да се 

наблюдават естествено образувани "зали", множество галерии, причудливи форми от 

сталактити, сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20 м височина и над 4 м 

диаметър) наподобяващи хора, водопади, животни и т.н. Известна е и с праисторическите си 

скални рисунки, датиращи от епипалеолита (10 000 г.пр.н.е.) до ранната бронзова епоха, с 
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които пещерата е под специалната егида на ЮНЕСКО с международен статут като паметник 

на културата. Подобни на скалните рисунки в пещера “Магурата” са открити само на още три 

места в света – Франция, Испания и Сибир. Изпълнена с тайнствена красота, идваща от 

вековете, тя е и убежище на защитени фаунистични видове – над пет вида прилепи, пещерни 

безгръбначни. В нея са намерени фосили, свидетелстващи, че районът е бил обитаван от 

праисторически животни – пещерна мечка, хиена, див кон и др.  

 

Природна забележителност "Боров камък" 

Скално образувание от червен пясъчник, разположено на площ от 1,3 ха в едноименната 

местност, в землището на с.Боровица, граничещо с природна забележителност 

"Белоградчишки скали". Обявено за природна забележителност с цел запазване на 

забележителните геоложки и ботанически обекти, представляващи интерес за науката, 

културата и развитието на туризма.  

 

 

Природна забележителност "Леви и десни сухи печ"  

Разположена е в землището на с.Долни Лом, община Чупрене, с обща площ 0,2 ха. 

Характеризира се с множество образувания на мармити, синтрови езера, пещерни кари, 

прилепови колонии. Консервирана за посетители с цел запазване на природните дадености от 

разрушаване.  

 

Природна забележителност "Венеца"  

Намира се в местността “Чукара” до с.Орешец, община Димово, в преустановила действието 

си кариера. Изключително красива със скалните си образувания. Пещерата е консервирана и 

не се посещава от туристи.  

 

Природна забележителност "Водопад на р.Стакевска в местността "Бялата вода" 

Водопадът се намира сред борова гора в местността "Бялата вода", в землището на 

с.Стакевци, община Белоградчик, на площ от 1,6 ха. Скътан високо сред дебрите на Стара 

планина, красивият водопад допълва пейзажа на девствената природа в този район.  

 

Природна забележителност "Петков церак"  

Водопад “Петков церак” е разположен в близост до с. Тополовец, община Кула. Височината 

му е над 6 метра. Водопадът е рядкост за района и се отличава на фона на обкръжаващата го 

среда с естествената си красота.  

 

- ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ  

 

Защитена местност "Връшка чука"  

Обявена е с цел запазване на единственото в света находище на растителния вид Български 

ерантис (Eranthis bulgaricus), единствените в България находища на Тъмнопурпурна 

метличина, Томасиниев минзухар, на защитените видове Понтийски пелин, Ничичово 

прозорче, Розов божур, Червена липа и др. Намира се на границата с Република Сърбия, в 

землището на с.Извор махала, община Кула, върху планинско възвишение с обща площ 67,6 

хектара.  

 

Защитена местност "Чупренски буки"  

Обявена е през 2007г., при прекатегоризиране на буферната зона на резерват “Чупрене”, като 

обхватът, границите и режимите на опазване не са променяни.  

 

Защитена местност "Остров Кутово"  
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Защитена местност “Остров Кутово” обхваща част от територията на едноименния Дунавски 

остров, разположен при речен километър 801-ви, срещу с.Кутово, община Видин. Обявена е с 

цел опазване местообитанията на редки и уязвими растителни видове като Блатно кокиче и 

водолюбиви птици: Нощна, Сива и Малка бяла чапла, Къдроглав и Розов пеликан, Лопатарка, 

Малък и Голям корморан и др.  

 

Защитена местност "Острови Близнаците"  

Попада на територията на Дунавските острови Голям и Малък близнак. Обхваща площ от 112 

дка. Обявена е с цел опазване местообитанията на застрашени, редки и уязвими животински 

видове: Лопатарка, Нощна чапла, Малка бяла чапла, Сива чапла, Малък и Голям корморан, 

както и растителни видове: Блатно кокиче, Лъскаволистна млечка, Кръглолистна вълча 

ябълка.  

 

Защитена местност "Раковишки манастир"  

Намира се на около 4 км северозападно от с.Раковица, община Макреш и заема площ от 50 

хектара. Разположен е в подножието на връх "Черноглав", в планина Бабин нос от Западния 

Предбалкан. Манастирът е обявен за паметник на културата.  

 

Защитена местност "Липака"  

Историческо място “Липака” се намира на територията на с. Милчина лъка, община Грамада. 

През 2003г. е прекатегоризирана в Защитена местност “Липака”. 

  

Защитена местност „Миджур” 

Защитена местност „Миджур” се намира в землището на с.Горни Лом, община Чупрене. 

Обявена е с цел запазване характерен ланшафт, включващ високопланински пасища и скални 

зъбери, както и местообитания на защитени и редки растителни видове, като жълт крем, 

нарцисовидна съсънка, алпийски повет и др.  

 

Защитена местност „Находище на Ружевидна поветица“ – наскоро обявена от 2013 г за 

нова защитена местност, намира се в землището на с. Ново село, област Видин. 

 

 

Природен парк "Белоградчишки скали" 

 В процедура за обявяване на защитена територия в Западна Стара планина, включваща 

сегашните ПЗ "Белоградчишки скали", ПЗ "Боров камък", Резерват "Чупрене", ПЗ "Венеца", 

ПЗ "Бялата вода", обширните глами и други територии от общо три общини с обща площ над 

20 000 ха, богати на биоразнообразие, геоморфологични форми и историческо минало. 

 

Извод: 

През последните години актуализирането на площите на защитените територии в 

област Видин е само в посока на тяхното увеличаване. Обявени са две нови защитени 

територии, а трета е в процедура по обявяване. Тази тенденция е положителен знак за 

усилията за опазване на богатото биологично разнообразие и забележителни обекти на 

неживата природа. 

 

- Екологична мрежа „НАТУРА 2000” 

 

 

Националната екологична мрежа НАТУРА 2000 е единна система от функционално 

свързани помежду си защитени зони с висока природозащитна значимост, спрямо които се 

прилагат координирани дейности за опазване на биологичното разнообразие с цел 

дългосрочното опазване на видовете, хабитатите, екосистемите и ландшафтите. 
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На територията на област Видин са обявени 19 защитени зони по Директивата за 

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и 2 зони по Директивата за 

опазване на дивите птици.  

Предмет и цел на защита в някои от зоните по Директивата за хабитатите са 

вътрешноконтиненталните пясъчни дюни, панонски церово-горунови гори, алувиални гори с 

Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior, панонски льосови и степни тревни съобщества. Реките 

Лом, Видбол и Войница са включени също в Европейската екологична мрежа Натура 2000, 

поради обрастванията по поречията им с елши и върби – приоритетен тип местообитание за 

Общността.  

Най-голямата по площ и най-значима, от гледна точка на биоразнообразие за областта, 

е защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан", обявена по Директивата за 

местообитанията. Зоната е с обща площ 219 715 ха и обхваща части от територията на 

областите Видин, Монтана и София. В рамките на област Видин, защитената зона попада 

частично в общините Белоградчик, Димово, Макреш, Ружинци и Чупрене.  

Защитена зона “Западен Балкан” е предложена с цел опазване на няколко десетки вида 

птици, включени в Червената книга на България, както и такива със значение за Европейския 

съюз. В защитената зона се срещат над 60 вида птици, 31 от които са включени в Червената 

книга. От европейска значимост са 22 вида птици. В тази защитена зона могат да се 

наблюдават черен и бял щъркел, черношипа ветрушка, лещарка, нощни птици, няколко вида 

орли, соколи, кълвачи и много др. 

Предмет и цел на опазване в защитена зона „Остров Голя” са колониите на ръждива 

чапла, малък сокол, тръстиков блатар, малка бяла чапла, малък корморан, нощна чапла и др.  

 

 

 

8.3. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

 

 Управлението на отпадъците се осъществява с цел да се предотврати, намали или 

ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Отпадъците, в 

зависимост от техните свойства, състав и други характеристики, следва да се транспортират и 

третират по начин, който няма да възпрепятства тяхното следващо рационално 

оползотворяване. 

 

Основни  проблеми в областта по управление на отпадъците в област Видин: 

 Инфраструктурата за събиране, оползотворяване и обезвреждане на отпадъците не е 

добре развита; 

 Значителна част от съоръженията не отговарят на съвременните технически стандарти 

и  изисквания за осъществяване на контрол; 

 Не се използват широко рециклирането и оползотворяването на отпадъците и на 

практика основен метод остава депонирането на отпадъците; 

 Съществуват редица нерешени проблеми със старите замърсявания и 

нерегламентираните сметища.  

 

 

Управлението на отпадъците е най-същественият проблем, свързан с опазването на 

околната среда в област Видин. Към настоящия момент, действащите системи за управление 

на отпадъците, на територията на общините в областта, не отговарят на европейските 

изисквания и стандарти. Битовите отпадъци, генерирани на територията на областта не се 

преработват. Действащата системата за управление на отпадъците включва събиране, 

транспортиране и депониране на съществуващи общински депа за твърди битови отпадъци. В 

населените места, които не са включени в транспортната схема на съответната община, 
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отпадъците се депонират на селските сметища. Дейността по събиране на отпадъци за 

рециклиране е много ограничена, като основната част от битовите отпадъци се депонират на 

депа или се изхвърлят на нерегламентирани сметища. Все още е голям броят на общините с 

нерегламентирани сметища. Селата, които не са включени в система за организирано 

събиране на отпадъците са принудени да изхвърлят отпадъците си на сметища в 

непосредствена близост до населеното място, като по този начин се създават нови 

замърсявания.   

 

 

Община 
Брой 

жители 

Брой населени 

места в общината 

Населени 

места, в 

които е 

въведена 

система за 

събиране и 

транспорти

ране на БО, 

брой 

Населени 

места, в 

които не е 

въведена 

система за 

събиране и 

транспортира

не на БО, 

брой 

Население, обхванато в 

организирана система за 

събиране и транспортиране 

на отпадъци, % 

Брой на 

обслужваното 

население 

Белоградчик 7656 18 18 - 100 7656 

Брегово 6183 10 10 - 100 6183 

Бойница 1394 8 8 - 100 1394 

Видин 83028 34 34 - 100 83028 

Грамада 2320 8 8 - 100 2320 

Димово 7078 22 22 - 100 7078 

Кула 4905 9 9 - 100 4905 

Макреш 1492 7 7 - 100 1492 

Ново село 3304 5 5 - 100 3304 

Ружинци 4779 9 9 - 100 4779 

Чупрене 2238 8 8 - 100 2238 

       

 

 

 Съществуващото в момента градско депо, в местността “Козя гърбина” край 

с.Жеглица, е с изчерпан капацитет, което създава трудности при обработката по обезвреждане 

на отпадъците. Табанът на съоръжението е на кота над нивото на площадката и от местните 

ветрове се получава разпиляване на леките фракции от опаковки в посока на пътя Видин – 

Монтана – София и р.Дунав. 

Сметище за депониране на строителни отпадъци има само в община Видин. В 

останалите общини строителните отпадъци се депонират на депата за битови отпадъци.   

  

В момента се реализира проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Видин”, което ще обслужва единадесетте общини от областта. 

Проектът предвижда проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на 

биоразградими отпадъци и съоръжение за преработка на строителни отпадъци. Той се 

изпълнява по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г." и се 

съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 

Европейската общност. Договорът е от 28.06.2011 г. и е между Министерството на околната 

среда и водите и община Видин в партньорство с другите общини от областта за безвъзмездна 

финансова помощ.  

Проектът за регионалното депо е един от най-мащабните и с най-голямо значение за цялата 

Видинска област. Община Видин е бенефициент по него, а партньори са общините от 

областта. Реализирането му ще доведе до цялостно развитие на системата за управление на 

отпадъците в региона, като бъдат обхванати всички населени места; намаляване на 

количеството депонирани отпадъци и увеличаване на рециклираните; ликвидиране на старите 
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общински депа, както и намаляване броя на старите замърсявания.  Целта е да се изгради 

необходимата инфраструктура за обезвреждане на цялото количество отпадъци на 

територията на всички общини в областта, съобразено с екологичните изисквания. Общата 

Стойността  на проекта е в размер на около 20 милиона лева, а площадката на новото депо е 

на около 13 километра от Видин в местността Рамова ливада. То покрива терен от около 22 

хектара, има капацитет 516 000 тона твърди битови отпадъци и е с 20 години ефективен 

експлоатационен живот. 

 

Извод : Положителни тенденции  

-  100% от населението  е включено в системи за организирано събиране на 

отпадъците; 

- Реализацията на  проект „Изграждане на регионална система за управление на 

отпадъците в регион Видин”. 

 

 

8.4. ШУМОВО ЗАМЪРСЯВАНЕ 
 

Действието на фактора шум е най-отчетливо изразено в градовете с население над 

100 000 жители. Шумовото им натоварване зависи както от интензитета на шума, така и от 

продължителността на неговото въздействие. Най-силно въздействие оказва 

транспортният шум - неговият дял е 80-85% от общото шумово състояние на градовете. 

Непрекъснатото увеличаване броя на моторните превозни средства в движение и 

грешките в градоустройственото планиране са основните причини за оформянето на 

урбанизирана среда с утежнен, неблагоприятен за човешкото здраве акустичен режим. 

Степента на риска от увреждане на човешкото здраве под въздействието на шума в 

околната среда е трудно установима, защото този вредно действащ агент не е изолиран, а 

участва в изключително сложна комбинация от рискове за здравето, свързани с химични, 

физични, биологични, социални и психологични фактори. Характерен подход за ограничаване 

въздействието на шума в условията на градската среда и установяване на акустичен комфорт е 

посредством добра организация на транспорта, пътната инфраструктура, начина на 

застрояване и организация на териториите. Друга съществена мярка е създаване и поддържане 

на "тихи зони", включващи сгради подлежащи на усилена защита от шум, каквито са детските 

и лечебните заведения и тези за научноизследователска и учебна дейност. 

Министърът на околната среда и водите, директорите на РИОСВ и упълномощени от 

тях длъжностни лица осъществяват превантивен, текущ и последващ контрол върху шума, 

излъчван от инсталациите и съоръженията от промишлеността.  

 

На територията на Видинска област няма агломерации, основни летища, железопътни 

линии и пътища, определени като такива в Закона за защита от шума в околната среда. 

Съществуващите шосейни и железопътни артерии не могат да бъдат класифицирани като силно 

натоварени и не представляват сериозен проблем по отношение на шумовото натоварване на 

околната среда. Основните промишлени източници на шум са разположени в отдалечени от 

жилищните райони промишлени зони, като се предприемат мерки за обезшумяване на 

производствата и съоръженията. 

 

 Табл. 54 

Година 
Област                                                                                                                                                                                                                              

Град 

Наблюда 

вани 

пунктове, 

Разпределение на наблюдаваните пунктове, 

според регистрираните шумови нива, децибели 

под 58 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 над 82 
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брой 

2009 г. Област  

Видин  15 15 5 1 7 2 
 -  - 

Град 

Видин 15 15 5 1 7 2 
 -  - 

2010 г. Област 

Видин  13 13 1 1 11 
 -  -  - 

Град 

Видин 13 13 1 1 11 
 -  -  - 

2011 г. Област 

Видин  15 15 4 1 9 1 - - 

Град 

Видин 15 15 4 1 9 1 - - 

Източник: НСИ 

 

 

Подлежащите на контрол обекти за област Видин се контролират съгласно утвърден 

списък. 

 Контрол и мониторинг на шумовото замърсяване за региона на областта се изпълнява 

от специалистите на РЗИ – Видин. Анализът на данните по пунктове и по години показва, че 

максималните шумови нива се регистрират в зони с интензивен автомобилен трафик.  

 

Изводи: 

 

Основен източник на шум във Видин е автомобилният транспорт. 

Най-общо наличните данни от мониторинга на шумовите нива показват съществуваща 

относително благоприятна акустична обстановка.  
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9. SWOT АНАЛИЗ 

 

SWOT-АНАЛИЗ на Област Видин 
Силни страни Слаби страни 

o Благоприятно географско 

местоположение на областта; 

o Стратегическо място в 

националната транспортна система; 

o Мост на р. Дунав при Видин – 

Калафат и съпътстващата 

инфраструктура; 

o Развита пристанищна мрежа; 

o Наличие на природни и 

туристически забележителности, 

природни резервати; 

o Богато културно-историческо 

наследство; 

o Наличност на природни ресурси –

гипс, мрамор, минерални извори и 

пр.;  

o Създадени добри трансгранични 

връзки със съседни региони от 

Сърбия и Румъния; 

o Благоприятни агро-климатични 

условия и плодородна земеделска 

земя; 

o Чиста околна среда и възможност 

за екологично чисто земеделие; 

o Съхранени традиции и обичаи. 

 

o Лошо състояние на транспортната 

инфраструктура в област Видин;  

o Липса на газопреносна система; 

o Занемарена и частично унищожена отводнителна 

и напоителна канализационна система;  

o Амортизирана водоснабдителна мрежа, липса на 

канализационна мрежа в повечето населени 

места; 

o Липса на пречиствателните станции; 

o Слабо развита икономика – липса на големи 

производствени предприятия, слаба експортна 

насоченост на индустрията и бизнеса; 

o Липса на ВУЗ и изследователски центрове; 

o Амортизирана и недостатъчна материално-

техническа база на туризма; 

o Нисък дял на чуждестранните инвестиции в 

икономиката на района;  

o Раздробена собственост на земеделската земя; 

o Пустееща обработваема земя; 

o Липса на големи ферми и земеделски 

стопанства; 

o Липса на преработвателно предприятие и 

тържища за селскостопанска продукция; 

o Небалансирано развитие между урбанизираните 

и неурбанизираните територии; 

o Неблагоприятна демографска структура на 

населението; 

o Високо ниво на безработица; 

o Ниски доходи на населението. Риск от бедност; 

o Липса на опит и капацитет за усвояване на 

европейските  фондове; 

Възможности Заплахи 

o Модернизиране на ж.п линията 

Видин – София и път Е 79; 

o Подобряване на шосейната пътна 

мрежа; 

o Свободен сграден фонд от 

ликвидираните предприятия; 

o Развитие на преработвателната 

промишленост; 

o Стимулиране развитието  на 

малкия  и среден бизнес и 

създаване на заетост; 

o Продължаване на неблагоприятните 

демографски тенденции -  висок процент 

застаряващо население, обезлюдяване на 

областта, отрицателен естествен прираст; 

o Миграция и емиграция на населението; 

o Висока безработицата; 

o Висока цена на енергоносителите; 

o Нестабилна политическа рамка; 

o Данъчна и фискална политика, нестимулираща 

бизнеса; 

o Тромава и бюрократична администрация на 
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o Развитие на екологично земеделие; 

Внедряване на нови сортове и 

породи в областта на 

растениевъдството и 

животновъдството; 

o Развитие на разнообразни форми на 

туризъм - екотуризъм, селски и 

културен туризъм и биолечение; 

o Привличане на преки 

чуждестранни инвестиции; 

o Подобряване на водоснабдяването 

и намаляване загубите на питейна 

вода; 

o Подобряване и възстановяване на 

напоителните системи; 

o Развитие на човешките ресурси 

чрез квалификация и 

преквалификация; 

o Политики за стимулиране на ПЧП; 

o Разкриване на ГКПП Салаш – Ново 

корито; 

o Разработване и изпълнение на 

Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 

национално и европейско ниво; 

o Силен натиск на международната и вътрешната 

конкуренция; 

o Спад на интереса на чуждестранните 

инвеститори към района; 

o Финансови затруднения на общините; 

o Ниска предприемаческа активност и 

инвестиционен интерес; 

o Липса на целенасочена държавна финансова 

подкрепа за подпомагане развитието на 

изоставащите райони; 

o Ограничени възможности на държавата и 

общините за финансиране на публични проекти 

и за съфинансиране на проекти по оперативните 

програми 

o Продължаващо проявление на процесите,  

формиращи  междурегионалните контрасти 

 

 

 
Извод: 

SWOT – анализа дава насока за прилагане на стратегия за развитие, насочена към 

подобряване на социалния статус на населението, активизиране на предприемачеството, 

разкриване на производства, предприемане на мерки за развитие на екологична 

инфраструктура и благоустрояване на населените места. 
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Б) СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ 

Визия, стратегически цели и приоритети на Областната стратегия за 

развитие на област Видин 

 

Областната  стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 г. определя 

средносрочните цели и приоритети на държавната политика за регионално развитие на 

областта, както и съответствието й с другите структуроопределящи политики.  

 

При разработването на  Областната стратегия за развитие са спазени изискванията, 

заложени в Методическите указания за разработване на Областни стратегии 2014-2020 на 

МРРБ и в съответствие с Регионалният план на Северозападен район 2014-2020,  

Националната стратегия за регионално развитие (НСРР) 2012-2022 г. и  Националната 

концепция за пространствено развитие на Република България 2013-2025 г. 

Областната стратегия за развитие е съобразена и със залегналите в Стратегията „Европа 2020”  

цели  за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж. 

 

 

ВИЗИЯ 

“Област Видин – развиваща се област, целяща постигане на среден 

икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на 

живот и съхранено и популяризирано природно и културно наследство”. 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

Ускоряване  икономическото 

развитие на област Видин  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

Повишаване жизнения 

стандарт на населението на 

област Видин  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

Свързаност и развитие на 

териториалното 

сътрудничество за постигане 

на балансирано и устойчиво 

развитие  

ПРИОРИТЕТ1.1: 

Осигуряване икономически 

растеж на базата на 

конкурентоспособни 

предприятия 

 

ПРИОРИТЕТ 1.2: 

Иновации и публично частно 

партньорство 

 

ПРИОРИТЕТ1.3: 

Използване на наличните 

ресурси 

ПРИОРИТЕТ 2.1: 

Изграждане на съвременна 

социална инфраструктура и 

качествено  образование 

 

ПРИОРИТЕТ 2.2: 

Стабилизиране и 

увеличаване на трудовата 

заетост 

 

ПРИОРИТЕТ 2.3: 

Повишаване качеството на  

човешките ресурси и 

публичните услуги 

ПРИОРИТЕТ 3.1:  

Развитие на техническата 

инфраструктура в област 

Видин  

 

ПРИОРИТЕТ 3.2: 

Развитие на транспортната 

инфраструктура в област 

Видин  

 

ПРИОРИТЕТ 3.3: 

Опазване и подобряване 

състоянието на околната 

среда 

 

ПРИОРИТЕТ 3.4: 

Развитие на териториалното 

сътрудничество 
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Реализацията на стратегическите цели и съответно приоритетите в рамките на 

настоящата областна стратегия  зависи от различни фактори – външни и вътрешни. При 

тяхната промяна е необходимо извършването на промени в документа, които да отразят 

новото състояние, свързано с: 

 Икономическата ситуация и преодоляване на кризата в България и Европа; 

 Политическата ситуация в България и Европа; 

 Икономическа стабилност на ЕС; 

 Размер на усвояване на  средства от Структурните и Кохезионния фонд на 

Европейския съюз, както и от Европейския земеделски фонд за развитие на 

селските райони; 

 Инвестиции, в резултат на новоизградения Дунав мост ІІ; 

 Други. 

 

Приоритетите на Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г. като 

формулировка и съдържание  са тясно обвързани със стратегическите цели на националната 

и европейската регионална политика и са формулирани съответно подприоритети. 

Отпаднали от стратегическата част са специфичните цели, с оглед на осигуряване на по-

тясно обвързване със стратегическите цели на националната регионална политика.  

Определените приоритети и подприоритети взаимодействат на всички нива, като оказват 

комплексно въздействие върху основните сектори на регионалното развитие – икономика, 

екология и социално развитие. По този начин се осигурява постигането на стратегическите 

цели на Областната стратегия. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

УСКОРЯВАНЕ  ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН 

За да се засили процеса на икономическо и социално сближаване със средно  развитите  

области в България е необходимо да се направят съществени промени в икономиката на 

област Видин, като тя трябва да  се ориентира към производства на нови продукти, базирани 

на високи технологии, както и към значително повишаване производителността на труда. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1.1: ОСИГУРЯВАНЕ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БАЗАТА НА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Област Видин е с най-слабо развита икономика в СЗР. Работещите фирми от МСП 

сектора се характеризират с ниска производителност на труда и използване на остарели 

производствени технологии, които водят до висока енергийна интензивност на произведената 

продукция. 

Действията в областта на повишаване на качеството на продукцията ще бъдат насочени 

основно към въвеждането на международно признати стандарти за качество, системи за 

управление, с цел нарастване на дела на МСП на вътрешните и международни пазари и 

повишаване на тяхната енергийната ефективност. 
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 Важно е да отбележим, че в изпълнение на приоритетите на ниво ЕС за постигане на 

интелигентен и устойчив растеж, най-малко 50% от средствата на Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР) в слабо развитите региони на ЕС ще бъдат предназначени за 

енергийна ефективност и възобновяема енергия, научноизследователска дейност и иновации и 

конкурентоспособност на малките и средни предприятия. 

 

 

  

ПОДПРИОРИТЕТ 1.1.1: Подобряване на условията за развитие на Малки и 

средни предприятия (МСП) сектора, чрез модернизиране на бизнес инфраструктурата 

 

 Предвижда се обновяване на МСП в областта, чрез изграждане на бизнес мрежи, 

регионални и трансгранични клъстери,  сътрудничество и обмен на добри практики, 

предоставяне на консултантски услуги от Агенцията за регионално развитие и Търговско 

промишлената палата. 

Финансовото подпомагане за увеличаване на конкурентоспособността на българските 

МСП във всички сектори е основна политика в рамките на помощта от ЕС, особено чрез 

интервенции, стимулиращи цялостното подобряване на бизнес средата; повишаване на 

производителността; улесняване на достъпа до нови пазари и интернационализацията на 

българските фирми. 

Дейности: 

 Изграждане и развитие на индустриална зона; 

 Регенериране на крайградските промишлени зони; 

 Развитие на мултимодален транспортен център; 

 Изграждане на офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали и експозиционни 

съоръжения; 

 Обвързване на предприемаческата среда с всички видове елементи на техническата 

инфраструктура (удобен и бърз транспортен достъп, качество на съобщителните 

комуникации), лесно и удобно взаимодействие с елементи на пазарната 

инфраструктура (банкови и застрахователни институции, борси и др.), удобен достъп 

до различните елементи на социалната инфраструктура.  

 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.1.2: Административна подкрепа и преодоляване административните 

пречки за развитието на бизнеса 

Дейности: 

 

 Подобряване на информационната среда в областта и общините и осведомяване 

на потенциалните предприемачи и бизнес средите за необходимите нормативни условия и 

процедури за стартиране на бизнес; 

 Извършване на системни обучения на администрациите, ориентирани към 

потребностите на МСП; 

 Подкрепа на инициативите за развитие на услуги в сферата на логистиката; 

 Организиране на областни изложения и панаири, които създават търговската марка 

на областта, промоцират местното производство и защитават местните производители; 

 Организиране и участие на стопанските субекти в областта в изложения, панаири и 

информационни кампании за стимулиране на икономическите връзки и 

сътрудничество и маркетинг на тяхната продукция;  

 Намаляване на времетраенето на административните процедури на институциите в 

това число чрез въвеждане на системата на “едно гише” и електронни технологии; 
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 Подкрепа на партньорството между браншови организации, бизнеса, местните 

институции и власти за преодоляване на административни бариери. 
 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.1.3:  Подобряване на достъпа и развитието на информационните и 

комуникационните технологии в областта на публичните услуги и услугите за МСП 

Дейности: 

 Изграждане на комуникационна инфраструктура на информационното общество; 

 Изграждане на широколентови комуникационни мрежи;  

 Подобряване достъпа до и развитието на он-лайн публични и бизнес услуги;  

 Разработване на съдържание на услугите и техните приложения на местно ниво, в т.ч. и за 

отдалечените от центъра населени места;  

 Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно използване на 

информационните и комуникационни технологии;  

 Развиване на умения в населението, свързани с информационните и комуникационни 

технологии;  

 Въвеждане на информационни и комуникационни технологии във всички нива на 

публичните услуги.  

 

 

ПРИОРИТЕТ 1.2: ИНОВАЦИИ И ПУБЛИЧНО ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО 

За изпълнението на този приоритет е необходимо укрепване на връзките между 

бизнеса, университетите и изследователските центрове. За област Видин това значи да се 

работи на регионално ниво, поради липсата на университет и научен център. 

 
Подходяща форма е създаването на бизнес инкубатори, изградени в адаптирани общински 

фондове, които не се използват по първичното си предназначение.  

 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.2.1: Развитие на изследователска дейност, технологично развитие и 

иновации в подкрепа на икономиката 

Дейностите подприоритет са насочени към въвеждане на нови технологии, в т.ч. 

„зелени технологии”, и към развитие на икономика, основана на знанието. Специален акцент 

се поставя върху подкрепата на зелени технологии за производство на енергия, в съответствие 

с предвижданията на Националната дългосрочна програма за насърчаване използването на 

ВЕИ (2005-2015 г.) и Стратегия „Европа 2020” за увеличаване на 20% на дела на ВЕИ в 

крайното енергийно потребление; въвеждане на енергийни обследвания, сертифициране и 

добри практики за енергиен мениджмънт.  

Значителен проблем, който възпрепятства устойчивото развитие на икономиката е 

ниското равнище на инвестиции в областта на научно-изследователската и развойната 

дейност. Това е резултат както на слабата връзка между бизнеса, науката и образованието, 

така и на ниската склонност за въвеждане на нови технологии в сектора на МСП. Това важи и 

за цялата страна. 

Въпреки че дейностите в областта на научно-изследователската работа и иновациите са 

ограничени, има значителен потенциал за тяхното развитие.  

Инвестициите в научни изследвания и развитие влияят върху конкурентоспособността 

на икономиката ни. България е на едно от последните места  с ниски нива на инвестициите за 

научни изследвания,  което ни поставя в неблагоприятна позиция по отношение стабилността 

на икономиката. Тук важна роля за предоставяне на специфични услуги  имат 

индустриалните/бизнес зони.   
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Дейности: 

 

 Създаване на ефективни системи за сътрудничество между бизнеса, учебните 

заведения, университетите и научните институти (поради липса на последните две   в 

областта, тази дейност е за ниво регион); 

 Изграждане на регионален център за изследвания, технологии и иновации; 

 Разработване на регионална иновационна стратегия (на този етап разработването на 

областна стратегия няма да е ефекивно); 

 Стимулиране на пазарно ориентирани технологични проекти, разработени съвместно от 

научни институти и фирми; 

 Насърчаване на технологичния трансфер в подкрепа на междуфирменото сътрудничество; 

  Иновации в енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници, Въвеждане 

на енегроспестяващи технологии в предприятията.  

 

 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.2.2:  Насърчаване развитието на публично-частни партньорства  

Дейности: 
 

 Осигуряване на целева експертна помощ на МСП в областта при разработването на 

проекти по Оперативните програми, кандидатстването и тяхното осъществяване; 

 Създаване на индустриален парк за привличане на инвеститори в предприятие за 

преработка на плодове и зеленчуци (замразяване, сушене, консервиране, дестилиране); 

  Подпомагане на частни инициативи в създаване на микропредприятия (сувенири, 

традиционни занаяти, пакетиране на храни).  

 

Последните две дейности са  реализуеми в партньорства между частни производители и 

публичните институции. Публичната функция трябва да се изрази в три направления - 

устройствени проекти, уреждане на собствеността на земята, осигуряване на инфраструктура 

и маркетинг за привличане на инвеститори. Паралелно се прилагат мерките за стимулиране на 

интензивно зеленчукопроизводство и плодопроизводство, помощ при възстановяване на 

напоителните системи и уядряване на напоителни полета. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.2.3: Промоциране на област Видин пред потенциални инвеститори 

и повишаване на инвестиционния климат 

Привличането на инвестиции в област Видин ще създаде предпоставки за социално-

икономическото развитието на областта, повишаване на трудовата заетост и качеството на 

живот. Изграждането на нови производствени и предприемачески зони, с необходимата 

бизнес инфраструктура допълнително ще създаде условия за привличането на потенциални 

инвеститори 

Дейности: 

 Разширяване на контактите с чужди бизнес партньори; международно сътрудничество, 

стимулиращо бизнес контактите; организиране и участие в бизнес форуми и срещи;  

 Маркетингова реклама и промоциране на възможностите на областта за извоюване и 

утвърждаване на имидж като перспективна локализация с условия за успешен бизнес;  

 Изготвяне на атрактивни презентации на областта; 

 Изготвяне на качествени рекламни материали;  
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 Изготвяне на актуална база данни със свободни терени –частна, общинска и държавна 

собственост – земя и сграден фонд. 

 

 

ПРИОРИТЕТ1.3: ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.3.1: Опазване, възстановяване и популяризиране  на културно 

историческото наследство и природните забележителности в област Видин. Съхраняване 

на културните традиции и занаятчийството. 

Дейностите, свързани с опазване на природното и културното наследство, превръщане 

на местните културни институти в стимули за развитието и насърчаването на природни и 

културни модели за развитие на устойчив туризъм имат важно значение за мобилизиране на 

местния потенциал за устойчиво регионално и местно развитие. 

Дейности: 

 Разработване на план за управление на културно-историческото наследство в областта, 

който да подсигури условия и средства за неговото съхраняване и опазване; 

 Установяване на сътрудничество между местните заинтересовани групи за обе-

диняване на финансовите усилия за реставрация, опазване и поддържане на 

паметниците на културата; 

 Разработване и разпространение на информационни материали за необходимостта от 

опазване на околната среда и културно-историческото наследство, предназначени за 

туристите, заетите в туристическото обслужване и местното население. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 1.3.2: Подобряване на условията за развитие на туризма в област 

Видин. 

Съществено предимство на нашата област представлява потенциала й за развитие на 

устойчив туризъм, като в същото време използването на този потенциал се възпрепятства от 

ниския жизнен стандарт и незадоволителното качество на услугите в тази сфера. 

Създаването и подобрения маркетинг на специфични регионални туристически продукти, 

включително туристически атракции, базирани на природния и културния потенциал са 

основа за бъдещо проспериране на област Видин. 

По новата Оперативна програма за подкрепа и развитие на регионите  ще може да  

разработят проекти подобряване на туристическите атракции и свързаната с тях 

инфраструктура. Ще има възможност за представяне на регионален туристически продукт. 

Дейности: 

 Развитие и поддържане на специализираната туристическа инфраструктура. 

Реконструкция и модернизация на съществуващата материална база; 

 Подпомагане на дейностите по развитието на селски и екологичен туризъм; 

 Повишаване на квалификацията на изпълнителския и управленски персонал; 

 Партньорство между държавните институции, неправителствения сектор и 

предприемачите и съвместни действия за регионален туристически маркетинг; 

 Подобряване на работата с туроператорите и интензифициране на общата реклама с 

цел засилване на присъствието на международните пазари; 

 Участие на областта като дестинация в туристически борси и изложения (пряко в 

страната и чрез представители и информационни материали– в чужбина); 

 Изготвяне и поддържане на уеб-сайт на областта и включване в национална ту-

ристическа информационна система; 
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 Разработване на рекламно-информационни продукти; 

 Поддържане и създаване на информационни центрове. 

 

  

ПОДПРИОРИТЕТ 1.3.3: Стимулиране развитието на селското и горското стопанство. 

Област Видин е известна с плодородните си и екологично чисти почви и развитието на 

селското стопанство би могло да бъде переспективен сектор за развитие. 

Привличането на инвестиции в селското стопанство е важна предпоставка за 

преодоляване на социално-икономическите проблеми в областта. Изграждането на 

предприятие за преработка на селскостопанска продукция ще осигури положителен социален 

и икономически ефект и ще даде възможност за реализиране на безработни лица, както и за 

обработване на големи площи пустееща земя. 

Дейности: 

 

 Възстановяване на традиционното зеленчукопроизводство в областта; 

 Възстановяване на традиционните овощарство и лозарство в областта; 

 Възстановяване и разширяване на оранжерийното производство; 

 Разширяване на производството на диворастящи плодове, билки, гъби; 

 Инвестиране в екологично чисти производства; 

 Създаване на условия за развитие на алтернативно земеделие; 

 Възстановяване на разрушените хидротехнически съоръжения и напоителни 

        системи и увеличаване на поливните площи; 

 Укрепване на институционалната среда за развитие на селското стопанство; 

 Осигуряване на системна и актуална пазарна, технологична и ценова 

  информация за селскостопанските производители; 

 Създаване на центрове за агрохимическо обслужване и използване на достиженията 

 на приложната селскостопанска наука; 

 Координиране на усилията на местните селскостопански производители за обе-

диняване в браншови организации; 

 Организиране и контрол на борси за плодове и зелечуци; 

 Проучване и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие по 

гравитачния метод; 

  Изготвяне/актуализация на земеустройствени проекти и схема за райониране на 

културите .Тези проекти са необходима основа за устройване на полската инфраструктура. 

Областта се нуждае  от актуализирана, масово достъпна схема за райониране на културите 

според почвено-климатичните условия; 

 Залесяване и ограничаване до минимум изсичането на горски площи. 

 

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

ПОВИШАВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЛАСТ ВИДИН 

 

Повишаването на качеството на човешкия капитал е предпоставка за привличането на 

инвестиции в сектори, генериращи по-висока добавена стойност в икономиката. Държавната и 

местната власт имат важна роля за създаване на привлекателна среда за развитие на бизнеса и 

публичните услуги. Ще се стимулират дейности насочени към подобряване на човешките 

ресурси чрез инвестиции в човешки капитал.  



 

 

 

 

158 

Необходимо е да се отбележи, че  голяма част от работните места у нас са за 

нискоквалифициран труд, с много ниска производителност. В този контекст 

нискоквалифицираните работници лесно могат да загубят работните си места, а 

същевременно ниската им квалификация им пречи да се адаптират към новите нужди на 

пазара на труда. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.1: ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА СОЦИАЛНА 

ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВЕНО  ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОДПРИОРИТЕТ 2.1.1: Подобряване качеството на здравното обслужване на 

населението и достъпа до него. 

За населението от област Видин качеството на предлаганите здравни услуги и достъпа 

до тях е от огромно значение за жизнения стандарт. Подобряване на здравното обслужване на 

населението ще създаде предпоставки за намаляване на високата заболеваемост в областта.  

Подобряването на здравния статус на населението развива социалния капитал и по този 

начин подкрепя икономическото развитие и развитието на човешките ресурси на регионално 

ниво и на страната като цяло. Заболяемостта и уврежданията не са само сред основните 

причини за безработицата в страната, но пряко влияят и на бедността. 

Дейности: 

 

 Доставка на съвременна и ефективна медицинска техника и оборудване; 

 Осигуряване на достъп до бързо медицинско обслужване, в населените места, в които 

то липсва; 

 Улеснен достъп за хората с увреждания до всички видове здравна помощ. 

 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 2.1.2: Балансиране и подобряване на образователната система в 

област Видин.  

 Балансиране на училищната мрежа в област Видин се налага в следствие на 

утвърдилата се тенденция на намаляване на броя на учениците, в следствие на демографския 

срив. Целта е подобряване на образователната система и повишаване качеството на 

образователните услуги в областта, както и  съответствие с нуждите на пазара на труда. 

Всички нива на образователната и обучителната система се нуждаят от по-добра 

инфраструктура и съвременно оборудване, осигуряващи възможности за модерно обучение, 

както и за подобряване на изследователските постижения. 

Дейности: 

 

 Ново оборудване и ИКТ в средното образование ; 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради на образователната                       

            инфраструктура, включващи саниране, подмяна на дограма и др.; 

 Mодернизиране на техическата база и сградния фонд; 

 Преструктуриране на специализираните средни училища с неактуални профили; 

 Създаване на партньорства с частния бизнес, целящи подобряване на образова- 

нието и приближаването му до практиката  с акцент на професионалното и 

профилирано обучение . 
 

Проект: 

 Откриване на филиал на  висше учебно заведение в гр.Видин 
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На територията на област Видин  няма висше учебно заведение, а в цяла Северозападна 

България няма такова с предлагани селскостопански специалности. Предвид факта, че област 

Видин залага като един основен приоритет развитието на селското стопанство, то 

откриването на филиал на  университет  ще благоприятства възраждането на земеделието и 

традициите, свързани с него. Като основни предимства на област Видин за осъществяване на 

този проект можем да посочим: 

 Плодородна земя; 

 Възможности за напояване; 

 Традиционен поминък на населението; 

 Географско положение – близостта със Сърбия и Румъния и добре изградената 

инфраструктура с тях ще привлече студенти и от тези страни; 

 Политическа и обществена подкрепа. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 2.1.3: Създаване на условия за развитие на спорта и обществения 

отдих в област Видин. 

 Осигуряването на условия за спорт и отдих е предпоставка за подобряване качеството 

на живот и здравето на населението от областта. За целта е необходимо системно поддържане 

на наличната спортна база, изграждане на нови съоръжения, отговарящи на европейските 

стандарти, организиране на спортни масови прояви и привличане на инвестиции в областта на 

спорта. 

Дейности: 

 Основни ремонти, реконструкция и модернизация на обществени обекти и тяхната 

материална база; 

 Възстановяване и стимулиране на традиционни видове спорт за областта и повишаване 

на спортната култура на населението. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.2: СТАБИЛИЗИРАНЕ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ТРУДОВАТА ЗАЕТОСТ 

ПОДПРИОРИТЕТ 2.2.1: Оптимизиране управлението на програмите, свързани със заетостта 

Дейности: 

 Насочване на програмите на бюрата по труда към инвестиране в хора с по-висок 

интелектуален потенциал, а не ограничаването им само в контингента на 

нискоквалифицираните безработни; 

 Преориентиране на квалификационните и преквалификационни програми към 

актуалния/перспективния икономически профил и търсенето в пазара на труда; 

 Разработване на програми за временна заетост, които да са алтернатива на пре-

доставяните социални помощи. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 2.2.2: Реализиране на целеви програми за заетост 

Дейности: 

 

 Създаване на възможности за алтернативни производства; 

 Програми, финансиращи малък семеен бизнес и частни инициативи за създаване на 

микрофирма (сувенири, традиционни занаяти, пакетиране на храни); 

 Целеви програми за подпомагане на районите с висока безработица.  

 преориентация на дейностите, осигуряващи заетост на населението. 

 

 



 

 

 

 

160 

ПОДПРИОРИТЕТ 2.2.3:  Осигуряване на разнообразие на предлаганите работни места и по-

добра трудовата заетост на населението  

Дейности: 

 

 Информиране на работодателите и безработните лица за политиката по заетостта, 

регламентирана в Националния план за действие по заетостта;  

 Усвояване на нови техники и методики за работа, насочени към всеобхватно и качествено 

обслужване на търсещите работа лица;  

 Изграждане на информационна система за търсената от инвеститорите работна сила и 

съответно предлаганите специалисти;  

 Развитие на професионалните умения в подкрепа на местната икономическа активност и 

повишаване адаптивността на човешките ресурси; 

  Помощ за лица за самонаемане;  

 Подкрепа за професионално обучение на предприемачи и самонаети. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2.3: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА  ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И 

ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ 

Повишаването на качеството на човешкия капитал е предпоставка за привличането на 

инвестиции в сектори, генериращи по-висока добавена стойност в икономиката. Държавната и 

местната власт имат важна роля за създаване на привлекателна среда за развитие на бизнеса и 

публичните услуги. Ще се стимулират дейности насочени към подобряване на човешките 

ресурси чрез инвестиции в човешки капитал.  

Необходимо е да се отбележи, че  голяма част от работните места у нас са за 

нискоквалифициран труд, с много ниска производителност. В този контекст 

нискоквалифицираните работници лесно могат да загубят работните си места, а 

същевременно ниската им квалификация ще им пречи да се адаптират към новите нужди на 

пазара на труда. 

. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 2.3.1: Стимулиране на Учене през целия живот  
През последните години Програмата на Европейския съюз за „Учене през целия 

живот“ придоби широка популярност и у нас. Програмата финансира проекти в областта на 

професионалното образование и обучения, трансфер на добри практики и мобилност. 

Стимулиране на Учене през целия живот ще доведе до създаване на система за 

професионално ориентиране и кариерно развитие, развитие на професионалното образование 

и обучение.  

Дейности: 

 

 Ограмотяване на възрастни и младежи, отпаднали от образователния процес, чрез 

развитие на дистанционни форми на обучение; 

 Провеждане на политики за квалификация и професионално обучение през целия живот, за 

повишаване способността за адаптация, производителността на труда, в т.ч. политика по  
отношение към застаряването на работната сила.  
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ПОДПРИОРИТЕТ 2.3.2: Създаване на условия за деинституализация на социалните 

услуги и за развитие на услуги в общността с цел преодоляване на социалното 

изключване и изолация на рискови групи.  

Дейности: 

 

 Засилване на социалната интеграция на хората в неравностойно положение и хората с 

увреждания; 

 Приоритетно финансиране на инфраструктурата за изпълнение на Областната 

стратегия за социални услуги в т.ч. защитени жилища, центрове за обществена 

подкрепа, центрове за настаняване от семеен тип и др. 

  Подобряване на социалните услуги на хората, изложени на социално изключване, 

малцинства; 

 Финансово подпомагане за ползване на различни видове услуги на социално 

обременените групи – инвалиди, сираци, маргинални общности, деца от социални 

домове и др. за тяхното социализиране / карти за обществен транспорт, отопление за 

зилния сезон, наем на жилище и др./.  

 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

СВЪРЗАНОСТ И РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА БАЛАНСИРАНО И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3.1: РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЛАСТ 

ВИДИН  

Превръщането на област Видин в по-атрактивно място  за живот, инвестиции и 

работа, е тясно свързано с  подобряване на техническата инфраструктура, като основна 

предпоставка за икономическо развитие. По тази причина Приоритет 3.1 заема важно място 

в процеса на стратегическо планиране на регионално и местно ниво. 

 

 

Енергийното състояние в област Видин не се различава от това в страната като цяло. 

Налице е висока енергоемкост на икономиката и битовия сектор, недостиг на финансови 

средства, остарели съоръжения и технологии, остарял и неподдържан сграден фонд. 

Допълнителна бариера е липсата на газификация и топлофикация.  

 В изпълнение на европейската и държавната политика за енергийна ефективност 

приоритетно ще е  използването на възобновяеми енергийни източници, които подобряват 

сигурността на енергоснабдяването и осигуряват опазване на околната среда. 

 Изграждането на ефективна енергийна инфраструктура в област Видин е свързано с 

основния проект, който предстои: 

 Изграждане на газопровод и свързване на област Видин с националната 

газопреносна мрежа.  

 

Други дейности: 

 Въвеждане на енергоспестяващи системи и алтернативни източници на енергия; 

 Оптимизиране на енергопотреблението; 
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 Популяризиране на програмата за саниране на панелните блокове. 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.1.2: Подобряване на достъпа до водоснабдителни и канализационни 

системи 

 Качеството на питейната вода е основна жизнена потребност за населението и определя 

дейностите, свързани с услугите за водоснабдяване и канализация, като дейности от 

обществен интерес. В област Видин е налице изоставане в изграждането на канализационните 

мрежи и достъпа на всички населени места до питейна вода, което от своя страна задълбочава 

вътрешнорегионалните различия. 

Дейности: 

 Ремонт и реконструкция на водоснабдителните мрежи; 

 Ремонт и изграждане на канализационните мрежи; 

 Проектиране и изграждане на пречиствателни станции за отпадни води в общините; 

 Изграждсане на инфраструктура за питейно водоснабдяване в т.ч. пречиствателни 

станции за питейни води; 

 Усвояване възможностите за комплексно използване на водите за производство на 

ел.енергия, водоснабдяване и напояване за селскостопанската земя. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.1.3: Благоустрояване на населените места в област Видин 

За изпълнение на този подприоритет е необходимо сътрудничество и координация на 

дейностите по регионалното развитие между местните власти, институции, бизнеса и 

гражданското общество. 

 Подобряване и разширяване на дребна по мащаби инфраструктура в малките общини и 

селата; 

 Опазване на местното културно и природно наследство; 

 Изграждане на  инфраструктура за отдих; 

 Изграждане във всички селски общини на Туристически информационен 

център и обозначаване на туристическите обекти;  

 Осигуряване на достъп до образователни, здравни и социални услуги в 

общинските центрове; 

 Въвеждането на широколентов достъп до Интернет за всички общини. 

 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.1.4: Осигуряване на устойчиво и хармонично устройствено 

планиране на територията  

Дейности: 

 Осигуряване на актуални кадастрални карти и изработване на устройствени планове за 

развитие на населените места и селищните образования; 

 Доизграждане, модернизация и преструктуриране на социално-жилищната 

инфраструктура и нейната материално-техническа база. 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 3.2: РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В 

ОБЛАСТ ВИДИН  
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ПОДПРИОРИТЕТ 3.2.1:  Подобряване на съществуващатата и изграждане на нова 

пътна инфраструктура  

 
Пътната инфраструктура е важна предпоставка за икономическия растеж, за 

привличане на инвестиции, за мобилността на работната сила и за конкурентоспособността на 

предприятията.  

Областта се характеризира с ниска степен на изграденост на пътната инфраструктура в 

по- малките общини, което възпрепятства добрия транспортен достъп до трансевропейските 

транспортни коридори №4 и №7 и международен път Е- 79.  

От друга страна, изгодното геостратегическо положение на областта е условие за развитие на 

всички видове транспорт и област Видин може да се идентифицира като съществен елемент 

от транспортния мост между Западна и Централна Европа, Близкия Изток, Западна и Средна 

Азия и страните по посоката "Север-Юг", осъществяващ бърза транспортна връзка между 

река Дунав при Видин с пристанищата в Солун и Истанбул. 

Новата оперативна програма за развитие на регионите ще подкрепи 

реконструкцията и модернизацията на пътната мрежа от ІІ, ІІІ и ІV клас, за подобряване на 

транспортния достъп на областно ниво до главните транспортни коридори, както и достъпа 

на икономическата активност до периферните и изостаналите райони.  

Най-важни проекти, които предстоят: 

 

 Проектиране и изграждане на високоскоростен път Видин-Монтана-Враца-

Ботевград; 

 Изграждане на участък Димово-Ружинци от път Е-79; 

 Рехабилитация и реконструкция на Републиканската пътна мрежа ІІ и ІІІ клас; 

 Рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа и уличната мрежа в 

населените места. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.2.2:  Изграждане на железопътна инфраструктура  

 Модернизация на железопътната линия Видин-София. 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.2.3:  Подобряване на инфраструктурата по поречието на река Дунав 
Защита на бреговете и почвите по поречието на р. Дунав от ерозия и укрепването на свлачища 

е от особено значение с цел предотвратяване възникването на бедствия в област Видин. 

Дейности: 

 
 Модернизация, укрепване и доизграждане на защитни съоръжения срещу високите 

води на р. Дунав; 

 Защита на бреговете и почвите по поречието на р. Дунав от водна и ветрова ерозия; 

 Укрепване на свлачища; 

 Изграждане на център за логистика непосредствено до Дунав мост. 

 

  

ПРИОРИТЕТ 3.3: ОПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА 

СРЕДА 

Създаването на условия за опазване на околната среда ще повишат привлекателността на 

жизнената среда, съхранението на природата и намаляване рисковете от замърсяването. Това 

от своя страна ще намали до минимум риска за здравето на населението. Членството на 

страната ни в Европейския съюз налага спазване на изискванията на Директивите на съюза по 

отношение на околната среда. Ще се подкрепят дейности, свързани с изграждане на 

екологична инфраструктура.  
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ПОДПРИОРИТЕТ 3.3.1: Осигуряване на безвредно и безопасно третиране на битови и 

производствени отпадъци.  
 Управлението на отпадъците е една от основните задачи, която трябва да бъде решена. 

На територията на област Видин не е изградено регионално депо, което е задължително 

условие за изпълнение на европейските изисквания за околната среда. 

Основен проект: 

  Изграждане на регионално депо за отпадъци в област Видин. 

 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.3.2: Изграждане на екологична инфраструктура  

При изграждане на екологичната инфраструктура ще се даде приоритет на 

изграждането на селищни пречиствателни станции за отпадни води, както и на дейности за 

намаляване на водните загуби от водоносната мрежа и за подобряване на качеството на 

питейните води. През последните години се увеличава значително броят на природните 

бедствия, в следствие на климатични и човешки действия, което предполага полагане на 

усилия в посока на предпазване от наводнения, свлачища, пожари и замърсявания. С оглед 

осигуряване изпълнение на задълженията по опазване на околната среда и намаляване на 

вредните емисии, приоритетно ще се стимулира използването на  възобновяеми енергийни 

източници.  

Дейности: 

 Провеждане на активна информационна кампания за стойността и качеството на 

природата в областта; 

 Въвеждане на екологичното образование и възпитание на различни нива с цел 

формиране на екологично мислене / в училища, институции, частни фирми/; 

 Стимулиране използването на ВЕИ. /възобновяеми енергийни източници/; 

 Изграждане на съпътстваща инфраструктура за опазване на околната среда /в близост 

до паметници на културата, туристически обекти, ГКПП и др./ 

 

 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.3.3: Запазване и поддържане на биоразнообразието чрез 

разширяване мрежата от защитени обекти и защитени ландшафти, в т.ч. и културни 

ландшафти 

 

ПРИОРИТЕТ 3.4: РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

ПОДПРИОРИТЕТ 3.4.1: Развитие на трансграничното сътрудничество България – 

Румъния и България – Сърбия. 

Развитие на трансграничното сътрудничество България – Румъния и България – Сърбия 

цели да създаде „мост” между страните, с цел подпомагане на граничните райони в 

разрешаването на приоритетни въпроси за развитие чрез сътрудничество и изготвяне на 

съвместни проекти.  

На този етап трябва да се отбележи, че местните, държавните власти и 

неправителствения сектор в трите гранични региона – Видин, Крайова и Зайчар работят в 

тясно сътрудничество по двете програми. През изминалия период има над 20 успешно 

реализирани проекта. 

  Пример за добри практики са съвместните проекти на Търговско промишлена палата 

Видин с Агенцията за регионално развитие Зайчар в областта на туризма, Агенцията за 

регионално развитие Видин, общините Кула, Димово, Чупрене, Ново село със съответните 

общини от граничните региони и др. 
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ПОДПРИОРИТЕТ 3.4.2: Развитие на междурегионалното и транснационалното 

сътрудничество  
Очевидни са извънредно големите различия в развитието на регионите на България и  на ЕС, 

което предполага различна степен на конкурентоспособност на регионалната икономика, т.е. 

различия в производителността на труда, различия в технологичното развитие, различия във 

възможностите за усвояване на вътрешния потенциал за развитие.  

Програмата за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа 2007-2013г. и 

Програмата ИНТЕРРЕГ са  източници за  финансиране на  дейности по този приоритет. 

През 2013 г. в процес на реализация е проект ТРАНСДАНЮБ по Югоизточна Европа, в който 

Областна администрация Видин е партньор.  

В контекста на междурегионалното сътрудничество, през 2012г., активно продължи  

сътрудничеството между област Видин и област Ортенау, провинция Баден-Вюртемберг, 

Федерална Република Германия; град Флоренция, регион Тоскана  и регион Тимок, Република 

Сърбия. Установени бяха и нови контакти с институции от Виена, Австрия,  Леко, Италия и 

Търговско промишлена палата от гр. Бергамо, Италия. 

 

Дейности: 

 На 18-20 април 2012г.  на официално посещение в област Ортенау бе българска 

делегация, водена от инж. Цветан Асенов - Областен управител на област Видин и 

включваща представители на едрия бизнес и кметове. 

 

 На 28 и 29 юни 2012г. на официално посещение в гр. Видин бе италианска делегация от 

регион  Ломбардия. В състава на делегацията от Италия бяха частни предприемачи в 

областта на строителството, недвижимите имоти, инсталации за производство на 

електроенергия  от биогаз, металообработване, производство на елементи за автомобили и 

мотоциклети, изграждането на пречиствателни станции за питейни и отпадни води, 

проектиране, реконструкция и модернизация за съществуващи и др.  

 

  От  29.09.2012г. до 07.10.2012г. Областна администрация Видин участва в 

изложението – Горен Рейн 2012, гр. Офенбург, Германия. Област Видин успешно 

презентира своето производство, услуги и туризъм пред потенциалните немски 

инвеститори и предприемачи. 

 

 В периода 19 – 22 ноември 2012г., по покана на Конфедерацията на индустриалците в 

гр.Леко, Областният управител на област Видин, инж. Цветан Асенов и представители на 

бизнеса от областта посетиха провинция Леко, регион Ломбардия, Италия.Делегацията взе 

участие в конференция, на която бе представена икономическата ситуация в област Видин, 

законовата уредба, финансовата и административната политика и конкретните 

възможности за бизнес в района.  

 

 В периода януари – 20 февруари 2012г. се състояха поредица от срещи със РАРИС 

Зайчар, Р. Сърбия относно изготвяне и кандидатстване с 2 проекта по Програма за ТГС по 

ИПП България- Сърбия.  

  

ПОДПРИОРИТЕТ 3.4.3: Иницииране и участие в проекти по международни и 

национални програми. 

Създаването на нови инициативи и проекти от европейско значение, изграждането на 

транснационални мрежи за сътрудничество, насърчаването на икономическия, социалния и 

културния обмен между регионите на България и Европа ще бъдат подкрепени и в новия 

програмен период. 

Ключовите дейности ще се концентрират върху подобряване на инфраструктурните 
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връзки,  развитие на съвместни икономически, социални и културни дейности, съвместно 

управление на рискове. Ще се насърчи обмяната на опит и добри практики между 

представители на местната власт, неправителствения сектор и бизнеса в различните региони. 

Ще бъдат стимулирани инициативи за изготвяне на съвместни стратегии и планове за 

развитие. 

Проекти: 

 Проект TRANSDANUBE по Програмата за транснационално сътрудничество  

Югоизточна Европа. Проектът е стартирал през месец октомври 2012г.Областна 

администрация Видин участва като партньор по проекта, с водещ партньор Агенцията по 

околна среда – Австрия.  

Проектът се концентрира върху различни форми на устойчива мобилност и интегрирано 

регионално и туристическо развитие, в партньорските региони на Дунавските страни. 

Основната цел е разработването на „Устойчива мобилност” в пилотните региони по 

протежението на Дунав, вкл. придвижване с влак, автобус и кораб с цел улесняване 

концепцията за устойчиво придвижване в целия Дунавски регион. 

 

 Проект „Да работим заедно” – по Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия, 

Водещ кандидат – Областна администрация Видин, Партньор – РАРИС, Р. Сърбия   

Целта на проекта е създаване на устойчива трансгранична мрежа за сътрудничество и 

развитие и е насочен към подобряване на социално-икономическия и инвестиционен климат в 

трансграничния регион Видин- Тимок, посредством изграждане на мрежа за сътрудничество 

между институциите от двете страни на границата и създаване на предпоставки за развитие на 

бизнеса и привличане на инвестиции.  

 

  Проект „База знания” – по Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия, Водещ 

кандидат –Факултет по мениджмънт, град Зайчар, Партньор – Областна администрация 

Видин и „РАРИС“, Р. Сърбия и  

Целта на проекта е Да се подобри капацитета на региона за справяне с основни регионални 

проблеми, чрез обединяване на ресурсите и обмяна на информация. 

Реализацията на проекта ще даде възможност за систематизиране на знания и ресурси в 4 

приоритетни сфери (Инфраструктура, Селско стопанство, Околна среда, Туризъм) и ще ги 

направи достъпни за жителите на региона и за всеки, който проявява интерес.  

 

В) ОБЩА ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ  

 

Източниците за финансиране на Областната стратегия за развитие на област Видин са: 

 Държавния бюджет; 

 Бюджетите на общините; 

 Средства на физически и юридически лица; 

 Средства от фондовете на Европейския съюз; 

 Международни финансови институции; 

 Други източници. 
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Таблица 25. Обща оценка на необходимите ресурси (млн. лв.) 

 

Приоритет Обща оценка 

Обществен сектор 

Частен 

сектор 

Други 

финансов

и 

инструме

нти  Общо 

Участие на Европейския съюз 

Национално обществено участие 

Общо ЕФРР 
Принос на други 

фондове на ЕС 
(ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР) 

Общо 
Центр. 

бюджет 

Местни 

бюджети 

Други 

обществени 

фондове  

  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване на икономическото развитие на област Видин 

 %  100%   %    %     %  % 

Приоритет 1.1             

 15% 41.64 100% 41.64  85% 35.39 - 6.25 15% 4.52 1.55 0.18 - - - - 

Приоритет 1.2             

 10% 27.76 100% 22.20  75% 20.82 - 1.39 5% 0.95 0.24 0.20 2.77 10 2.78 10 

Приоритет 1.3             

 5% 13.88 100% 11.80  80% 5.95 5.16ЕЗФРСР 0.70 5% 0.36 0.18 0.16 2.08 15 - - 

                  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на жизнения стандарт на населението 

Приоритет 2.1             

 11% 30.53 100% 30.53  85% 12.49 13.46 ЕСФ 4.58 15% 3.21 1.19 0.18 - - - - 

Приоритет 2.2             

 6% 16.65 100% 16.65  85% 7.73 0.12 ЕСФ 2.50 15% 1.78 0.59 0.12 - - - - 

Приоритет 2.3             

 3% 8.33 100% 8.33  85% 1.19 5.89 ЕСФ 1.25 15% 0.95 0.12 0.18 - - - - 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Свързаност и развитие на териториалното сътрудничество за постигане на балансирано и устойчиво развитие 

Приоритет 3.1             

 20% 55.51 100% 46.49  76.25% 42.33  4.17 7.50% 2.85 1.07 0.24 4.85 8.75 4.16 7.5 

Приоритет 3.2             

 15% 41.64 100% 33.31  65% 9.51 17.60 КФ 6.25 15% 5.71 0.36 0.18 - - 8.32 20% 

Приоритет 3.3             

 10% 27.76 100% 26.37  85% 9.51 14.08 КФ 2.78 10% 2.14 0.52 0.12 - - 1.39 5% 

Приоритет 3.5             

 5% 13.88 100% 13.88  85% 11.80 - 2.08 15% 1.19 0.71 0.18 - - - - 

ОБЩО 100% 277.57 251.20  156.72 56.31 31.95 23.66 5.93 1.74 9.70 16.65 
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Таблица 26. Индикатовноразпределение на необходимите ресурси с натрупване по години и приоритети (млн. лева) 

Приоритет Общо 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Ускоряване на икономическото развитие на област Видин 

                  

Приоритет 1.1 41,64 4,16 8,33 14,57 22,90 31,23 37,47 41,64 

Приоритет 1.2 27,76 2,78 5,55 9,71 15,27 20,82 24,98 27,76 

Приоритет 1.3 13,88 1,39 2,78 4,86 7,63 10,41 12,49 13,88 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на жизнения стандарт на населението 

                  

Приоритет 2.1 30,53 3,05 6,11 10,69 16,79 22,90 27,48 30,53 

Приоритет 2.2 16,65 1,67 3,33 5,83 9,16 12,49 14,99 16,65 

Приоритет 2.3 8,33 0,83 1,67 2,91 4,58 6,25 7,49 8,33 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Свързаност и развитие на териториалното сътрудничество за постигане на балансирано и           

устойчиво развитие 

                  

Приоритет 3.1 55,51 5,55 11,10 19,43 30,53 41,64 49,96 55,51 

Приоритет 3.2 41,64 4,16 8,33 14,57 22,90 31,23 37,47 41,64 

Приоритет 3.3 27,76 2,78 5,55 9,71 15,27 20,82 24,98 27,76 

Приоритет 3.4 13,88 1,39 2,78 4,86 7,63 10,41 12,49 13,88 

ОБЩО 277,57 27,76 55,52 97,15 152,67 208,18 249,82 277,57 
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Г) ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА РАЙОНИТЕ ЗА ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОДКРЕПА   

 

Провеждането на целенасочена държавна политика на по-ниски териториални нива е в 

основата на определянето на райони за целенасочена подкрепа / РЦП/. Формулирането на 

специфични средносрочни политики за отделните райони има за предмет решаването на 

сходни проблеми върху територии с близки физико-географски характеристики, обикновено 

изостанали в икономическо и социално отношение и допринасящи за съществуването на 

значими вътрешно-регионални неравенства. Тези райони  обхващат една или група общини в 

административно-териториалните граници на дадена област (район от ниво 3), които по 

определени социално-икономически критерии и конкретни показатели изпитват сериозни 

затруднения за постигане на конкурентоспособност и устойчиво развитие. 

Определянето на РЦП в област Видин  ще се прави въз основа на  обработена 

статистическа информация, съгласно следните показателите за определяне на районите за 

целенасочена подкрепа, залегнали в ЗРР:  

 

Показател 1: Общини с нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от 

средната стойност за страната за последните три години 

 отразява състоянието и потенциала на местната икономика да генерира 

приходи на базата на платежоспособното търсене на пазара на стоки и услуги. В 

генерирането на приходи от продажби съществено участието има секторът на 

МСП. 

Показател 2: Общини с равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната 

стойност за страната за последните три години 

 отразява състоянието на доходите от труд (работна заплата на заетите 

лица по трудови и служебни правоотношения) и като цяло благосъстоянието на 

дадена община и възможностите за вътрешни спестявания, получаване на 

повече и по-качествени стоки и услуги от населението. 

Показател 3: Общини със средно равнище на безработица над 105 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години 

 отразява състоянието на пазара на труда и безработицата сред 

трудоспособното население на дадена община и като цяло - състоянието и 

възможностите на местната икономика да генерира работни места.  

Показател 4: Общини с коефициент на възрастова зависимост над 120 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години 

 отразява състоянието на структурата на населението и степента на 

зависимост на населението извън трудоспособна възраст, както и потенциала за 

развитие на човешкия капитал на дадена община.  

Показател 5: Общини с гъстота на населението под 70 души на един квадратен километър 

 отразява степента на заселване и количествените характеристики на 

населението на територията на дадена община, състоянието на 

урбанизационните процеси, миграцията на населението и възможностите за 

благоустрояване на населените места. 

Показател 6: Общини, в които над 30 на сто от населените места нямат изградена пътна 

връзка с асфалтово покритие помежду си или с общинския център (базови данни поне за 

2010 г.) 

 отразява състоянието на пътната мрежа и възможностите за транспортен 

достъп до публични услуги, като и потенциала за икономическо развитие на 

дадена община.  

Показател 7: Общини, в които над 30 на сто от населените места са без изградена 

канализационна мрежа 
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 отразява степента на изграденост на канализационните системи и като 

цяло благоустрояването в населените места на дадена община, която степен 

оказва влияние върху условията на живот и труд на населението, възможностите 

за опазване на околната среда и предпазването от рисковете, свързани с 

здравето на хората, както и последиците от природни и технологични рискове.  

Показател 8: Общини, в които над 30 на сто от населените места ползват питейна вода с 

отклонение от качеството, прието като стандарт за страната, или имат режим във 

водоснабдяването за последните три години 

 отразява степента на изграденост на водоснабдителните системи и 

качеството на ползваните услугите в населените места на дадена община. Този 

показател има важно значение за установяване благосъстоянието на общините 

като цяло и влияе върху общия потенциал за тяхното развитие. 

  

В допълнение, при използването на тези показатели общините на територията на 

областта могат да бъдат категоризирани по степен на „уязвимост” в зависимост от общото 

влияние на показателите върху конкурентоспособността, устойчивото развитие и 

просперитета на съответните общини. 

 

 Категории общини  

(І категория - висока степен на уязвимост; VІІІ категория - ниска степен на уязвимост)  

 

І категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 8 показателя; 

ІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 7 показателя; 

ІІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 6 показателя; 

ІV категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 5 показателя; 

V категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 4 показателя; 

VІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 3 показателя; 

VІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 2 показателя; 

VІІІ категория – общини, попадащи в териториален обхват на РЦП по 1 показател. 

 

Разработването на ефективна и ефикасна програма за реализация на дейности в 

районите за целенасочена подкрепа
10

 ще осигури необходимия организационен и финансов 

инструмент на държавата и ще представлява основа за ежегодното планиране на мерките и 

средства за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа. Програмата следва 

да даде ясна стратегическа рамка и практически приложим механизъм за разработване, 

финансиране и изпълнение на конкретни проекти за устойчиво интегрирано местно развитие 

на общините, попадащи в тези райони за периода до 2020 г. По този начин ще бъдат 

създадени и предпоставки за намаляване на вътрешно-регионалните различия, 

диспропорциите и структурните дефицити в районите от нива 2 и 3. 

 Като инструмент за финансово подпомагане програмата може да осигури 

допълнителни възможности на уязвимите общини да посрещат и да се адаптират към  

глобални и регионални предизвикателства и да прилагат актуалните европейски политики в 

областта на околната среда, пазара на труда, информационното общество, икономиката на 

знанието и иновациите.  

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Проект „Програма за реализация на дейности в РЦП за периода 2010-2013 г.” е разработен от МРРБ през 2009 

г. 
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1. Нетни приходи от продажби на един жител под 70 на сто от средната 

стойност за страната за последните три години 

     

(хиляди 

лева)       

Община 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2009-11 г. 
      

BG Република България 24,22 25,11 28,46 25,93 

      VID01 Белоградчик 2,55 2,30 3,13 2,66 да 

     VID03 Бойница 0,22 0,28 0,17 0,23 да 

     VID06 Брегово 0,46 0,54 0,82 0,61 да 

     VID09 Видин 8,08 10,78 8,86 9,24 да 

     VID15 Грамада 2,99 4,86 7,30 5,05 да 

     VID16 Димово 1,26 1,83 9,89 4,33 да 

     VID22 Кула 3,09 3,61 4,18 3,63 да 

     VID25 Макреш 0,32 11,36 0,86 4,18 да 

     VID30 Ново село 0,96 1,05 2,12 1,38 да 

     VID33 Ружинци 0,96 0,85 1,18 1,00 да 

     VID37 Чупрене 0,81 0,93 1,89 1,21 да 

     
             

 

 

 2. Равнище на средната работна заплата, по-ниско от средната 

 стойност за страната за последните три години 

  
  

 

 

(лева) 
    

Община 2009 г. 2010 г. 
       2011г. 

 

2009-11 

г.     

BG Република България 7309 7777        8230 

 

7772 

    VID01 Белоградчик 4683 5161        5258  5034 да 
   

VID03 Бойница 4821 5140        4692 
 

4884 да 
   

VID06 Брегово 4471 4825        4338 
 

4545 да 
   

VID09 Видин 5436 5500        5703 
 

5546 да 
   

VID15 Грамада 5615 6006        5468 
 

5696 да 
   

VID16 Димово 4251 4584        4796 
 

4544 да 
   

VID22 Кула 5725 6479        6461 
 

6222 да 
   

VID25 Макреш 4105 4724        4264 
 

4364 да 
   

VID30 Ново село 4479 4969        4813 
 

4754 да 
   

VID33 Ружинци 3980 4383        4471 
 

4278 да 
   

VID37 Чупрене 4859 4793        4863 
 

4838 да 
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3. Общини, в които  над 30% от населените места са без обществена канализационна 

мрежа 

 

 

Източник на данни: 
Годишно статистическо наблюдение "Водоснабдяване и канализация". За 2011 г. са 

използвани и допълнителни източниици на информация относно наличието на 

канализационна мрежа - общински администрации и Доклад на България за изпълнение на 

прилагането на Директивата за градските пречиствателни станции (2010). Обозначени са 

селищата, отговарящи на зададения критерий 

 

      

 

  Община 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г.  

  

дял на населените 

места с обществена 

канализация 

Общини, в които  

над 30% от 

населените места са 

без обществена 

канализационна 

мрежа 

 

BG Република България 6,3 7,2 над 30% над 30%  

VID01 Белоградчик 5,6 5,6 над 30% над 30% да 

VID03 Бойница 0,0 0,0 над 30% над 30% да 

VID06 Брегово 0,0 0,0 над 30% над 30% да 

VID09 Видин 2,9 2,9 над 30% над 30% да 

VID15 Грамада 0,0 0,0 над 30% над 30% да 

VID16 Димово 0,0 0,0 над 30% над 30% да 

VID22 Кула 0,0 11,1 над 30% над 30% да 

VID25 Макреш 0,0 0,0 над 30% над 30% да 

VID30 Ново село 0,0 0,0 над 30% над 30% да 

VID33 Ружинци 0,0 0,0 над 30% над 30% да 

VID37 Чупрене 0,0 0,0 над 30% над 30% да 
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8. Общини, в които  над 30% от населените места са с режим на 

водоснабдяване поради недостиг на вода (сезонен/целогодишен, по заповед 

на кмета) 

Източник на данни: 
Годишно статистическо наблюдение "Водоснабдяване и канализация". Обозначени 

са селищата, отговарящи на зададения критерий 

 
      

  Община 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

  

дял на населените 

места с режим на 

водоснабдяване 

поради недостиг 

на вода 

    

BG Република България 1,3 3,0     

VID01 Белоградчик 0,0 0,0     

VID03 Бойница 0,0 0,0     

VID06 Брегово 0,0 0,0     

VID09 Видин 0,0 0,0     

VID15 Грамада 0,0 0,0     

VID16 Димово 0,0 0,0     

VID22 Кула 0,0 0,0     

VID25 Макреш 0,0 14,3     

VID30 Ново село 0,0 0,0     

VID33 Ружинци 0,0 0,0     

VID37 Чупрене 0,0 0,0     
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Д ) КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА   

 

 Областната стратегия за развитие се оценява, като се използват определени критерии 

за нейното изпълнение. Използваните критерии имат ключово значение за извършване на 

обективна междинна и последваща оценка на цялостното изпълнение на стратегията.  

 Критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие са свързани 

с въздействието и постигането на целите и приоритети за устойчиво интегрирано развитие на 

областта и служат за качествени и количествени оценки от гледна точка на: 

 1. адекватност на нуждите от развитие и съответствие с политиката за регионално 

развитие в страната и в ЕС; 

 2. реалистичност и приложимост по отношение състоянието и очакваните промени в 

социално-икономическия профил на областта в сравнение с други области от съответния 

район от ниво 2 и по отношение на средните показатели в страната; 

 3. политическа и социална ангажираност, капацитет на институциите и партньорите за 

прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; 

 4. ефективност на стратегията за постигане на желаните резултати и въздействие;  

 5. ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на целите и 

приоритетите за регионално развитие; 

 6. устойчивост и възможности социално-икономическите, институционалните и 

екологичните ефекти от изпълнението на стратегията да продължат в средносрочен или 

дългосрочен период от време.  

 

В тази връзка бихме могли да използваме и определени индикатори за изготвянето 

на оценките на ОСР, но трябва да отчетем факта, че Областна администрация на 

разполага със собствен  бюджет за финансиране на дейности, нито има приходи от 

дейности. 

 Посочените индикатори  са предложени  по-скоро като характеристики на 

постиженията в процеса на изпълнение на стратегията, които дават 

информация и са основата за преценка на качеството и степента на 

изпълнение на целите и приоритетите на регионалното развитие в областта.  
 

Индикаторите  могат да се  използват и при изготвянето на междинния и окончателния доклад 

за изпълнението на Областната стратегия за развитие. 

 

ИНДИКАТОРИ  

 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Общи данни 

 Нетни приходи от продажби на предприятията от нефинансовия сектор 

 Брой на заетите лица в предприятията от нефинансовия сектор  

 

Равнище на икономическо развитие 

 Брутен вътрешен продукт  - общ и на човек 

 Брутна добавена стойност  - обща и по сектори 

 

Инвестиции 

 Разходи за придобиване на ДМА – по сектори и собственост. 

 Чуждестранни преки инвестиции   
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Селско стопанство 

 Използвана земеделска площ  

 Производство на растителни култури  - количества по видове, добиви  

 

Промишленост 

 Продукция на промишлените предприятия – по отрасли и собственост 

 

Туризъм 

 Реализиран брой нощувки  

 

СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ 

Демографско състояние и тенденции 

 Естествен прираст 

 Миграция 

 

Пазар на труда 

 Коефициент на икономическа активност  

 Коефициент на безработица 

 

Доходи и разходи на домакинствата 

 Общ доход на домакинствата по източници  

 Общ разход на домакинствата по групи разходи  

 

Здравеопазване 

 Лекари и стоматолози – общо и на 1000 жители 

 Регистрирани общи практики – общо и на 1000 жители 

 

Образование 

 Брой действащи училища, преподаватели, ученици 

 

Култура и изкуство 

 Tеатри  

 Читалища  

 Библиотеки  

 

ОКОЛНА СРЕДА – ЕКОЛОГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ 

 Водоснабдяване 

 Канализационни системи и пречистване на отпадъчни води 

 Качество на въздуха (Серни оксиди, Азотни оксиди, Въглероден оксид, Въглероден 

диоксид) 

 Деградация на земите и почвите- ерозия, киселинност, засоляване 

 Депонирани твърди отпадъци 

 Капацитет на ПСОВ 

 Разходи за опазване и възстановяване на околната среда 

 

ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА 

 Гъстота и състояние на пътната мрежа – по класове 
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 Гъстота и състояние на жп мрежа 

 Речни и морски пристанища – капацитет и функции 

 Летища – капацитет и функции 

 

СЪОБЩИТЕЛНА СИСТЕМА 

 Плътност на телефонни постове  

 Интернет достъп 

 

 

 

 Е) СТРАТЕГИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И   

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ   

   

Настоящата Областна стратегия за развитие на област Видин определя актуални 

стратегически насоки за актуализиране на целите и приоритетите на общинските планове за 

развитие за периода 2014-2020г. Официалните насоки, съгласно указанията на МРРБ са 

изпратени на всички общини. 

Общинските планове за развитие трябва да са съобразени и да адресират своите цели и 

приоритети към Стратегията за развитие на област Видин. Приоритетите на общинските 

планове за развитие не трябва да обхващат всички приоритети на Областната стратегия за 

развитие, а само тези, които имат пряко отношение към развитието на общината, съгласно 

нейната специфика, нейните сравнителни предимства, потенциал и местни особености. 

 Допустимо е няколко специфични цели от Общинският план за развитие да са адресирани 

към един приоритет от Областната стратегия за развитие. Плановете следва да кореспондират 

и с Регионалния план на СЗР 2014-2020, Националната стратегия за развитие 2012-2022г., 

Стратегия Европа 2020 и др.  

 

Областната стратегия за развитие на област Видин определя общите, съвместни 

потребности на по-голяма част от общините, включени в териториалния й обхват. Това се 

налага по няколко причини: 

 в процеса на планиране на общинско ниво да бъде постигнато съгласие между 

общините за общите, съвместни приоритети, което ще подпомогне разработването на 

техните Общински планове за развитие и ще идентифицират областите, в които могат 

да се разработват междуобщински проекти; 

 да бъдат концентрирани териториално и тематично финансовите ресурси за развитие, в 

съответствие с принципите за провеждане на държавната политика за регионално 

развитие; 

 да бъде улеснен достъпът до средства от фондовете на ЕС; 

 необходимо е да бъдат ясно дефинирани приоритетни потребности в резултат на 

социално- икономическия анализ, чрез диалог и съпоставяне на „ползите и разходите”; 

 необходимо да се постигне съгласие, консенсус между общините по отношение на 

съвместните приоритети. 
 

 

Стъпки за изготвяне: 

1. Анализът на социално-икономическото състояние следва да се фокусира  върху  

актуални статистически данни за безработица, демография, образование, социални дейности, 

икономически показатели, състояние на техническа инфраструктура. Необходимо е да бъде 

анализирана информация за броя на стопанските субекти в Общината, тяхното разпределение 
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по територията, отрасловата им специализация и концентрация, дял на активните фирми от 

общия регистриран брой, водещите предприятия по отделни отрасли и сектори и др. Важно е 

в анализа да проличат икономическите пространствени различия, често генерирани от модела 

на развитие „център-периферия”, и как това се отразява върху нивото на социално-

икономическото развитие в различните части на Общината. Основните елементи в анализа 

на състоянието и тенденциите в развитието на общината следва да обхващат: 

 Обща характеристика/ профил на областта 

 Икономика и конкурентоспособност  

 Социален капитал, социална интеграция и включване 

 Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност 

 Екологично състояние и рискове 

 Административен капацитет, междуинституционална координация и съгласуваност 

на политиките 

 

 SWOT-анализ - Промените и новите изводи от аналитичната част следва да се отразят в 

SWOT анализа. При актуализацията на SWOT анализа акцентът следва да се постави 

върху промените във вътрешните и външни условия за развитие, като основният 

акцент следва да се постави върху сравнителните предимства на Общината. Много 

важно е да има ясна и обоснована връзка с констатациите и оценките, извършени по 

време на анализа на ситуацията. Така например, не да се включват твърде общи силни 

страни, а само такива, които са изведени като сравнителни предимства на базата на 

експертно обоснован, задълбочен анализ. Това ще позволи от своя страна 

формулирането на по-конкретни и реалистични цели при етапа на актуализация на 

стратегическата част. По същият начин следва да се подходи и при отразяването на 

останалите компоненти на SWOT анализа. 

 

 

2. Друг важен момент при изготвянето на анализа е той да не се концентрира единствено  

върху територията на Общината, а да се насочи и към съседните територии, в това число при 

търсенето на възможности за общи, междуобщински проекти, чрез които да се търси 

постигането на по-значими регионални ефекти. 

 

3. Отчитайки новите изисквания, условия и териториален обхват в стратегическата част 

е необходимо да се прецизират визията, целите и приоритетите за развитие до края на 

периода на действие 2014– 2020 г. 

 

Важно: С ОСР се идентифицират общи проблеми и потребности и се определят  общи  

цели и приоритети за балансирано и устойчиво развитие на територията на областта, 

като общините следва по подходящ начин да отразят и да интегрират тези цели и 

приоритети в своите за развитие.  

Подчертаваме необходимостта от ясно формулирани цели  и количествено 

определени индикатори за измерване на постигнатия напредък и степента на 

реализация на целите. 

В процеса на разработване на общинските планове за развитие се определя 

конкретния начин за интегриране на общите за областта цели и приоритети на 

регионалното развитие, като общината може да направи своя избор и да адресира 
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само част от приоритетите, които имат пряко отношение към развитието на 

общината съгласно нейната специфика.  

Основен момент при изготвянето на стратегическата част е свързан с установяване на  

необходимия баланс между ценностите и очакванията на три основни групи 

заинтересовани страни: 

 Централни и местни органи на властта и другите заинтересовани публични 

институции; 

 Местни бизнес субекти; 

 Местна общност. 

 

Най-ефективният подход  е този, при който в началото на работата по  документа се 

проведе работна среща в рамките на разширено заседание на Общинския съвет за 

развитие, по време на който да се обсъдят различните очаквания на заинтерсованите 

страни. 

Част от примерни приоритети, които биха си кореспондирали с Областната 

стратегия за развитие на област Видин 2014-2020г. и Регионалния план на СЗР 2014-

2020 са: 

 

 Преодоляване на  вътрешно-областните различия. С оглед на това, общините следва да 

ориентират своите планове към: 

- Постигането на максимално високо ниво на хоризонтална интеграция и съответствие 

на залегналите в Общинския план цели, мерки и проекти с тези на съседните общини; 

-  проекти със стратегическо, надобщинско значение, пряко насочени към 

установяването на устойчиви модели на земеползване, интегрирани устройствени 

решения, подобряване на вътрешно- общинската и между-общинска транспортна 

достъпност и др.; 

- Благоустрояването на населените места и подобряване качеството на живот; 

-  Проекти, свързани с оптимизация на образователната система, здравеопазването и 

други критични пространствено-локализирани услуги (включително достъпност). 

 Повишаване на инвестиционната активност на Общината чрез: 

-  Реконструкция и модернизация на инфраструктурната база; 

- Подобряване достъпа до бизнес и инвестиционна информация, особено по отношение 

общинската собственост; 

- Интервенции на местно ниво за подобряване на бизнес средата, в това число 

подобряване обслужването, електронното управление, изграждането на общински 

виртуални портали и др.; 

- Максимално ориентиране за развитие към местните потенциали и сравнителни 

предимства на общинската територия. 

 Повишаване капацитета на местните администрации по отношение работата с 

Оперативните програми и инструментите за ефективно планиране и управление на 

регионалното развитие. 

 

Специално внимание следва да се обърне, че в изпълнение на приоритетите на ниво 

ЕС за постигане на интелигентен и устойчив растеж, най-малко 50% от средствата на 

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в слабо развитите региони на ЕС ще 

бъдат предназначени за енергийна ефективност и възобновяема енергия; 

научноизследователска дейност и иновации; конкурентоспособност на малките и средни 

предприятия. 
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Необходимо е да се извърши по-прецизна оценка на финансовите ресурси, с цел 

осигуряване на интегрираното устойчиво развитие на общините в седемгодишния период 

2014-2020 г. Следва да се отчете приносът, които ще имат отделните оперативни програми по 

отношение финансиране на дейностите на територията на общината. Основният принос 

следва да се очаква от Оперативната програма „Регионално развитие”, като се постигне добра 

координация и взаимодействие с операции по други програми, които също ще имат съществен 

принос за развитието на общините като “Добро управление “, “Оперативна програма за наука 

и образование за интелигентен растеж“, „Развитие на човешките ресурси”, „Иновации и 

предприемачество”, „Околна среда”, „Развитие на земеделието и селските райони”.  

 

В целият процес на изготвяне на Общинските планове за развитие следва да се 

прилага принципът на партньорството както между представителите на властите на 

различни териториални нива, така и с икономическите и социални партньори. По-широкото 

участие на представители на бизнеса е основа за бъдеща реализация на публично-частни 

проекти, особено в сферата на услугите и развитието на регионалната и местна бизнес-

инфраструктура. 

 

 

 

Ж) ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА 

НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

   

Законът за регионалното развитие създава условия за провеждането на държавна 

политика за регионално развитие, основаваща се на принципите за единен подход за 

планиране и програмиране; концентрация на ресурсите; допълване на финансирането от 

национални публични източници при съвместно финансиране с ресурси от частни източници 

и от международни финансови институции; междуведомствена координация на дейността на 

компетентните органи в процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, 

реализацията, наблюдението и оценката; съгласуваност с другите структуроопределящи 

политики, инструменти и действия на международно, национално, регионално и местно 

равнище, и не на последно място провеждане на политика за регионално развитие, основана 

на принципа за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване 

на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката. 

При разработването на Областната стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 е 

спазен принципът на партньорство и междуинституционална координация, както и 

изискванията за информираност, публичност и прозрачност на обществеността. 

Разработването на документа изцяло кореспондира и с Методическите указания на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 

Стратегическият документът е разработен от квалифицирани специалисти, с доказани 

професионални качества и опит в сферата на регионалното развитие, планирането и 

програмирането. Изискани са конкретни данни за област Видин, от компетентните държавни 

институции, на база на които са изведени съответните изводи, заключения, препоръки и 

насоки за развитие на областта през следващия планов период. 

Всички елементи в съдържанието на документа са ясни, обосновани и разбираеми с 

оглед публичното им представяне и ангажиране на вниманието и участието на 

икономическите и социалните партньори, гражданското общество и хората, живеещи и 

работещи на територията на област Видин.  

При разработването на областната стратегия за развитие, както и в процеса на нейното 

изпълнение ще бъдат осигурени предпоставки за прилагане на принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност на всички етапи при провеждане на политиката за регионално 

развитие в областта. 
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Проектът на областната стратегия е поместен на електронната страница на Областна 

администрация Видин, с обръщение към заинтересованите лица, да се запознаят с него и да 

отправят своите предложения, коментари и бележки, на вниманието на областния управител 

на област Видин. 

Прессъобщение е изпратено до местните и регионални медии, за отразяване на 

горепосоченото чрез техните информационни канали и контакти. 

Областна администрация Видин работи в насока, информацията и комуникацията, 

свързани с Областната стратегия да покрият възможно по-голяма част от територията на 

областта и Северозападния район, чрез спазването на принципа на широкообхватност на 

процеса на планиране. 

Проектът на областната стратегия за развитие се обсъжда и съгласува в регионалния 

съвет за развитие по предложение на областния управител, след което се приема с решение на 

Областния съвет за развитие. 

Съгласно законовите разпоредби, Областната стратегия за развитие на област Видин и 

решението на областния съвет за развитие за нейното приемане ще бъдат публикуват на 

страницата на областната администрация Видин в интернет. 

За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната стратегия 

за развитие ще бъдат изготвени междинен и окончателен доклад. Изготвянето на докладите се 

организира от областния управител. Докладите се обсъждат и одобряват от областния съвет за 

развитие по предложение на областния управител. След одобряването им същите ще бъдат 

публикувани на електронната страницата на областната администрация Видин. 

Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на областната стратегия 

за развитие се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата оценка на 

изпълнението й. 

Междинният доклад съдържа информация относно: 

1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на 

областта през изтеклия период;  

2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението 

на областната стратегия за развитие; 

3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за 

развитие; 

4. използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия за 

развитие; 

5. възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за 

тяхното преодоляване; 

6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната 

стратегия за развитие до края на периода на действие; 

7. предложения за актуализация на областната стратегия за развитие; 

8. предложения за промени в териториалния обхват на районите за целенасочена 

подкрепа. 

Окончателният доклад съдържа информация относно: 

1. ефективността на изпълнението на целите и приоритетите за регионално развитие 

през периода на действие на областната стратегия за развитие; 

2. резултатите от последващата оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението 

на областната стратегия за развитие; 

3. резултатите от последващата оценка на изпълнението на общинските планове за 

развитие; 

4. ефективността на използваните през периода на действие ресурси за постигане 

целите на областната стратегия за развитие; 

5. изводи и предложения за изпълнението на средносрочните цели и приоритети за 

развитие на областта, включително за актуализация на областната стратегия за развитие; 
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6. предложения за промени в териториалния обхват на районите за целенасочена 

подкрепа. 

 

Изпълнението на стратегията не е вменено само на областна администрация Видин, 

като координатор на процеса на планиране. Спазен е принципът на екипност и партньорство 

за идентифициране и включване на всички възможни партньори, които могат да допринесат за 

устойчивото социално-икономическо развитие и просперитета на област Видин. 

Принципът на публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката на Областната 

стратегия за развитие на област Видин 2014-2020 ще бъде спазен чрез публикуване на 

навременна информация, свързана с процесите, на електронната страница на Областна 

администрация Видин – www.vidin.government.bg , раздел „Областни стратегии“. 

С цел по-голяма публичност, в разделите „Търгове и обяви“ и „Новини“ също ще бъде 

помествана информация, свързана с процесите, отнасящи се до планирането, програмирането, 

финансирането, наблюдението и оценката на Областната стратегия за развитие на област 

Видин 2014-2020. 

На областно ниво институционалната организация за изпълнение на ОСР на област 

Видин 2014-2020, включва организацията и дейността на основните органи – областен 

управител, специализирано звено към областна администрация и областния съвет за развитие 

на област Видин.  

Областният управител провежда държавната политика в областта; организира 

разработването, общественото обсъждане, изпълнението и актуализирането на стратегията, 

осигурява публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното 

развитие, подпомага разработването на общинските планове за развитие, участва във 

формирането на регионални и местни партньорства при подготовката, финансирането и 

изпълнението на проекти, реализиращи плановите документи на регионално и местно ниво.  

За подпомагане дейността на областния управител в осигуряването на публичност, 

прозрачност и активно партньорство, наблюдение, оценка и актуализация на стратегическия 

документ, работи отдел «Регионално развитие, управление на проекти и планиране» в 

Областна администрация Видин, както и експертът за «Връзки с обществеността» в 

администрацията. 

За осъществяване на дейности по регионално развитие с надобластно значение и 

обхват областният управител може да сключва споразумение за асоцииране с други области. 

Областният съвет за развитие има следните функции при провеждането на 

политиката на регионално развитие в областта и за разработването, приемането и 

изпълнението на областната стратегия за развитие: 

- обсъжда и приема ОСР; 

- оценява инициативите на общините и юридическите лица, свързани с ОСР и 

предложенията за включване на мерки в ОПРР; 

- прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други съседни 

области за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие; 

- изразява становища по предоставените му за разглеждане проекти на нормативни 

актове, стратегически, планови и програмни документи, свързани с планирането и 

програмирането на регионалното развитие; 

- осъществява взаимодействие с областните съвети за развитие, с регионалните съвети 

за развитие, с органите на изпълнителната власт и техните териториални структури; 

- наблюдава изпълнението на ОСР въз основа на изпълнението на мерките по 

програмните документи, разработени в съответствие с ОСР /Общинските и регионалните 

планове за развитие/ 

Координация и взаимодействие на органите и звената, ангажирани с 

изпълнението на ОСР на област Видин. Координацията ще се извършва, както по вертикала 

– между Министъра на регионалното развитие и благоустройството, Регионалния съвет за 

http://www.vidin.government.bg/
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развитие на Северозападен район, Областния съвет за развитие и общините, така и по 

хоризонтала - между различните звена, ведомства и заинтересовани страни на областно ниво. 

Местните власти участват във формирането на ОСР чрез приемането на Общински 

планове за развитие и програми за реализация, като мобилизират местните финансови, 

човешки и организационни ресурси, включително на частния и неправителствен сектор за 

развитие и прилагане на инициативи с местно и надобщинско значение. 

Участие на социално-икономическите партньори, неправителствения и частния 

сектор в политиката на регионално развитие в рамките на ОСР. Очакванията са 

съвместната работа в партньорство да продължи и при реализацията на стратегията. Голяма 

част от тези партньори пряко ще участват в изпълнението на проекти и дейности за 

регионално развитие, финансирани от европейски и национални фондове. 

Синдикалните организации са членове на Областния съвет за развитие и като такива 

са основен партньор на областните власти в процеса на формиране и прилагане на 

регионалната политика. 

 

Информационно осигуряване на процеса на изпълнение на Областната стратегия. 

В дейността си по информационно осигуряване, Областния управител се подпомага от 

отдел «Регионално развитие, управление на проекти и планиране» в рамките на 

специализираната дирекция в ОА Видин. Дейностите по информационно осигуряване 

включват: 

- осигуряване на актуална информация за програми и фондове, пред които могат да 

кандидатстват обществени и неправителствени организации за финансиране на проекти и 

дейности; 

- популяризиране на успешно реализирани инициативи и проекти чрез интернет-

страницата на Областна администрация /www.vidin.government.bg /; 

- съдействие при изграждане на институционален капацитет в местните органи 

/общини и регионални държавни структури/ за подготовка и кандидатстване с проекти за 

финансиране от различни програми и фондове; 

- подкрепа и сътрудничество с организации и структури, разработващи проекти и 

координация на усилията за изпълнение на дейности в изпълнение на мерките, включени в 

ОСР. 

Всяка от тези дейности трябва да бъде широко отразявана в публичното пространство 

чрез различни публикации и чрез организиране на събития с информационен характер. 

Съдържанието на посланията във всички публикации и събития трябва да бъдат съобразени с 

целите на Стратегията за развитие на област Видин. Това означава, че винаги трябва да се 

търсят възможности в съдържанието на публикациите да бъдат включвани факти и 

информация за дейности по заложените в ОСР мерки. Всяка публикация или друг 

информационен продукт трябва да има ясно определена цел, идентифицирана аудитория, 

предварителен план за разпространение и конкретно събитие за промоция. 

Осигуряването на необходимата и своевременна информация и публичност на процеса 

на разработване, актуализиране, съгласуване и изпълнение на Стратегията за развитие се 

осъществява от председателя на областния съвет за развитие и представителите на общините 

в съответствие с техните компетенции. В процеса на наблюдение на изпълнението на 

Областната стратегия за развитие, Областния съвет за развитие осигурява участието на 

органите на централната и местната власт, организации, физически и юридически лица, като 

се спазва принципът за партньорство, публичност и прозрачност.  

Информираността на гражданското общество е необходима, за да се получи широка 

обществена, гражданска подкрепа и ангажирано участие на заинтересованите страни в 

цялостния процес, за да се подобри и усъвършенства Областната стратегия за развитие на 

област Видин и да се получи по-голям ефект от прилагането й. 

 

В заключение може да бъде обобщено: 
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Начин и средства, чрез които ще бъде информирана обществеността и заинтересованите 

страни за цялостния процес на изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране, изпълнение 

и оценка на областната стратегия за развитие на област Видин – Ще се използва директен и 

индиректен начин на предоставяне на информация. Директият начин е свързан с провеждане 

и участие в информационни срещи и заседания на съответните съвети, на които ще бъде 

представена в презентационен формат целевата информация. Индиректният начин е свързан с 

предоставяне на информация на местните и регионални медии, които отчитайки значимостта 

на съобщенията ще отразят процесите в печатните и електронни издания. Информация ще се 

публикува и на електронната страница на Областна администрация Видин. Средствата за 

информиране на обществеността ще бъдат местните и регионални телевизии, радиа, печатни и 

електронни издания. 

 

Послания и комуникационни канали за предоставяне на обществена информация, относно 

необходимостта, характера и целите на планираните действия, потенциалните ползи, 

резултатите и въздействието от прилагането на стратегията – При предоставянето на 

обществената информация, Областна администрация Видин ще се стреми към осигуряване на 

ясна, точна, обективна и своевременна информация. Ще се ползват вътрешни и външни 

комуникационни канали с гарантиране на обратната комуникационна връзка при движението 

на информацията.  

 

Механизъм за консултиране в хода на изпълнение на стратегията – Механизмът за 

консултиране, в разглеждания контекст, основно включва провеждане на заседания на 

Областния съвет за развитие на област Видин; работни срещи с местната власт, териториални 

звена на държавните институции в региона, неправителствени организации и граждани. 

Структурите на гражданското общество, по покана на председателя на областния съвет за 

развитие, могат да присъстват на заседания на съвета и да участват в обсъжданията с право на 

съвещателен глас. Това се отнася и за физически и юридически лица, имащи отношение към 

развитието на областта. Браншови организации са включени в състава на областния съвет за 

развитие, като това също е вид механизъм за консултиране. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

БВП – Брутен вътрешен продукт 

БДС - Български държавен стандарт 

ВЕЦ – Водно електрическа централа 

ВиК – Водоснабдяване и канализация 

ГПСОВ – Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ДЛ – Държавно лесничейство 

ДМА – Дълготрайни материални активи 

ЕС – Европейски съюз 

ЕФРР - Европейския фонд за регионално развитие  

ЗЛ – Заети лица 

ЗЛЗ – Закон за лечебните заведения 

ЗМ – Защитена местност 

ЗРР – Закон за регионалното развитие 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МСП – Малки и средни предприятия 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика 

НИРД – Научно изследователска и развойна дейност 

НЛ – Наети лица 

НП – Напоителни системи 

НПП – Нетни приходи от продажби 

НСИ - Национален статистически институт 

НСС – Национален статистически справочник 

НПО – Неправителствена организация 

ОПР – Общински план за развитие 

ОСР – Областна стратегия за развитие 

ПД – Приходи от дейността 

ПЗР – Преходни и заключителни разпоредби 

ПМП – Първична медицинска помощ 

ПП – Произведена продукция 

ПС – Помпена станция 

ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води 

РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и води 

РПР – Регионален план за развитие 

РУГ – Регионално управление на горите 

РЦЗ – Регионален център за здравеопазване 

РЦП – Райони за целенасочена подкрепа 

ССФ – Селско стопански фонд 

СЗР – Северозападен район 

ТБО – Твърди битови отпадъци 

ТП – Териториално поделение 

ТСБ - Териториално статистическо бюро 
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i
 БВП – Брутен вътрешен продукт 


