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1. Въведение 
През месец декември 2006 година Дирекция “РСЗ” – Монтана в рамките на 

програма “Активни услуги на пазара на труда” на Агенция по заетостта по 
Заемно споразумение със Световната банка възложи на ИК – Индустриконсулт 
изработването на Стратегия за местно икономическо развитие на Област 
Видин. Екипът включва специалисти от различни области на местното 
икономическо развитие. 

Целта на местното икономическо развитие (МИР) е да се развие 
капацитета на даден район, за да се подобри неговото икономическо бъдеще и 
качеството на живот за всички граждани. Това е процес, чрез който партньорите 
от обществения, частния и неправителствения сектор работят колективно и 
координирано за подобряване на условията за икономически растеж и 
създаване на работни места. 

 Основната цел на настоящия документ е да предложи ефективен план за 
стимулиране на местното икономическо развитие на Област Видин, с широкото 
участие и ангажиране на местните социални партньори и други заинтересовани 
страни от региона. Изпълнението на стратегията ще допринесе за повишаване 
на местния икономически потенциал на региона и свързаното с него 
съживяване пазара на труда и трайно намаляване на безработицата. 

 При разработването на стратегията бяха привлечени много хора от 
областта – представители на местните органи, регионалните власти, деловите 
среди, нестопанските организации и граждани с цел от една страна да се 
гарантира близостта с практиката, а от друга – в максимална степен да се 
постигне приемане на предложените приоритети и дейности. 

Изразяваме нашата искрена благодарност към всички лица и 
институции, които допринесоха с информация, идеи и препоръки за 
разработването на настоящата стратегия. 

 Тази стратегия не е описание на даденостите в област Видин, а 
представлява вътрешен за областта документ, работен материал за 
ръководните органи на единадесетте общини и областната администрация.  
Стратегията няма за цел да отрази всички факти и детайли, а да определи 
стратегическите цели и да създаде благоприятни рамкови условия, които от 
една страна да служат за привличане на външни за областта инвестиции и да 
стимулират частната инициатива, а от друга страна – да подпомогне 
решаването на областно ниво на конкретен, приоритетен и пряко свързан с 
икономическото развитие проблем, какъвто е безработицата.  

 Следователно в настоящия документ не може да бъде намерено 
изчерпателно представяне на всички дадености и факти, а се разглеждат само 
онези от тях, които са от съществено значение за планираното икономическо 
развитие на Видинска област. 

 Настоящата стратегия не замества приетата през 2005 г. Областна 
стратегия за развитие до 2015 г., а има за цел на нейна основа да доразвие и 
конкретизира целите и дейностите по стимулиране на местното икономическо 
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развитие. В този смисъл тя се явява специален документ по отношение на 
общата стратегия за областно развитие и се стреми към координиране на 
усилията на всички заинтересовани страни за постигане на по-добра среда за 
инвестиции и бизнес в област Видин. Тя трябва да послужи като база за 
генериране на конкретни проекти свързани с икономическото развитие и 
източник на аргументи за тяхната обосновка в изискваните от държавата или 
финансиращите организации планови документи. 

 

1.1. Рамкови условия 
Настоящата стратегия е разработена през първите месеци след като 

членството на България в Европейския съюз стана реалност. Този факт води до 
нови промени, които засягат цялото общество и неминуемо се отразяват върху 
област Видин, нейните жители и икономическото й развитие. Европейският 
съюз провежда последователна политика за икономическо и социално 
сближаване, чиято цел е да се намалят разликите между икономическото и 
социалното развитие на отделните страни и региони. Брутният вътрешен 
продукт на България все още е далеч под 75% от средния брутен вътрешен 
продукт за ЕС. Това означава, че цялата страна, включително и област Видин, 
се счита за избираем регион по цел “Сближаване” съгласно новите регламенти 
и ще получава подкрепа от структурните фондове/кохезионния фонд, 
Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие. 

Казаното дотук е аргумент в подкрепа на необходимостта от стратегия за 
местно икономическо развитие, за да бъдат определени приоритетите в 
дейността както на органите на местната власт и на деконцентрираните 
структури на държавната власт, така и на стопанските субекти и нестопанските 
организации  в областта. 

Съществен елемент за благоприятно развитие на бизнеса има 
обкръжаващата среда. Тя може да бъде дефинирана като съвкупност от всички 
външни институции и влияния, които оказват реално въздействие върху 
възможността на предприятията да постигнат целите си. Актуалната бизнес 
среда може да се характеризира със следните рамкови условия: 
 От 1 януари 2007 г. България стана член на единното европейско 
икономическо пространство, чиито правила целят да осигурят 
свободното движение на стоки, услуги, капитали и хора в рамките на 
една отворена и конкурентна среда; 

 В България като част от ЕС следва да се прилага европейската политика 
за развитие на регионите, следователно българските региони ще 
притежават и компетенции и ресурси, за да могат да ги упражняват; 

 България се стреми да насърчава частната инициатива и да създава 
благоприятни условия за чуждестранни инвестиции; 

 България е разположена в район с подобряваща се политическа 
стабилност и предпоставки за регионално сътрудничество, както и с 
устойчив икономически растеж; 
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 Макар и с неравномерни темпове в различните региони на страната 
икономическата ситуация се подобрява, оттам покупателната способност 
на населението се повишава; 

 Чрез политиката на ЕС, и предоставените финансовите възможности 
България търси начини за въздействие, стимулиращи фирмите да 
извършват вътрешни промени, ориентирани към подобряване на техните 
маркетингови и управленски системи, покриване на европейските 
изисквания за качество с оглед засилване на тяхната 
конкурентоспособност на европейския пазар; 

 Глобализацията в световен мащаб засилва и възможностите, и 
конкуренцията за местни инвестиции. Тя предлага възможности местните 
фирми да разработят нови пазари, но и поражда предизвикателства, 
понеже на местните пазари навлиза международната конкуренция. 

 

1.2. Методология на изложението 
Настоящият документ има за задача да формулира визия за икономическо 

развитие на областта, да определи приоритетни области на въздействие и 
реалистични стратегически цели, които да са съобразени с наличните 
потенциални възможности за икономическо развитие в област Видин. Екипът си 
постави за цел да идентифицира онези икономически отрасли, за които 
съществуват или неизползвани или лошо използвани ресурси в областта. 
Основен подход е тези неизползвани ресурси да бъдат обвързани в една 
единна стратегия и политика на местните власти. Това ще допринесе за 
създаването на благоприятни рамкови условия в областта, в които поставените 
цели могат да се реализират възможно най-бързо. 

В настоящата разработка широко са използвани материали от изготвените 
в последните 2 години (2005-2007) стратегии и други документи на местно, 
областно и регионално равнище, на които е направен вторичен анализ през 
призмата на условията за местно икономическо развитие. 

Централно място заема цялостната стратегия за местно икономическо 
развитие, в която е формулирана визия, представяща генералната цел на 
бъдещото икономическо развитие на региона и са изведени приоритети на 
развитието. 

За набелязаните приоритети са предложени стратегии в няколко основни 
области на въздействие, чрез които е възможно да се постигне генералната 
цел, а именно: развитие на човешките ресурси; подобряване на общите 
рамкови условия за бизнес-развитие в областта, усъвършенстване на 
физическата инфраструктура. 

Произтичащите от стратегиите конкретни дейности с ориентировъчни 
срокове, отговорни институции или инициатори и възможни източници за 
финансиране са обобщени в табличен вид за всеки от набелязаните 
приоритети. По този начин се цели улесняване впоследствие на тяхната 
реализация. На практика голяма част от така дефинираните дейности следва 
да станат основа за разработването на самостоятелни проекти. 
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За изпълнението на настоящата стратегия няма конкретно ограничение 
във времето. Времевите определения използвани като срокове за изпълнение 
на предвидените в таблиците дейности имат значение както следва : 
 краткосрочни - обхващат следващите 1-2 години, т. е. периода до 2009 
година 

 средносрочни – обхващат следващите 3-5 години, т. е. периода до 2012 
година 

 дългосрочни – обхващат следващите 6-10 години, т. е. периода до 2017 
година  

Дефинираните дейности следва ежегодно да бъдат преразглеждани с цел 
да се провери степента на реализацията им към дадения момент и 
същевременно да се съпоставят с междувременно настъпилите промени в 
обкръжаващата среда и в случай на необходимост – да бъдат адаптирани 
съобразно тези промени. 

  

2. Анализ на социално-икономическото състояние 

2.1. Обща характеристика на областта 
Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща 

площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република 
България. Област Видин е разпозната като част от Еврорегион Среден Дунав, 
който включва още област Дож и област Мехединци в Румъния и общините от 
регион Тимок в Сърбия. 

Две от основните трансевропейски транспортни  артерии – коридор № 4 
(Берлин - Солун – Истанбул) и коридор № 7 по реките Рейн – Майн – Дунав се 
пресичат на територията на областта, което създава предпоставки за развитие 
транспортен и търговски център с широк спектър от услуги. Със своето 
географско разположение, област Видин се разглежда като източната врата 
към Централна и Западна Европа. Изграждането на Дунав мост Видин-Калафат 
ще създаде липсващата връзка в шосейната и железопътна мрежа на Коридор 
№ 4 и ще даде възможност за извършване на комбиниран пътен ЖП и воден 
транспорт. Това ще благоприятства развитието на прилежащата 
инфраструктура и ще отвори възможност за нова икономическа активност.  

Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, 
Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене. 

 

2.1.1. Граници, географско положение 
Област Видин е входно-изходната врата на Република България за 

Европа; от 2007 г. област Видин е външна граница за Европейския съюз, което 
създава благоприятни възможности за инвестиции и развитие на трансгранични 
бизнес и културни контакти както с Република Румъния като две държави – 
членки на ЕС, така и с Република Сърбия и страните в Западните Балкани – 
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като държава – граница на ЕС, която трябва да изпълнява политиката на ЕС за 
сближаване и уеднаквяване на стандарта на живот от двете страни на 
границата.  

На север област Видин граничи с Република Румъния, на запад – с 
Република Сърбия, на юг е оградена от Стара планина, а на изток граничи с 
област Монтана. Река Дунав, която е естествената северна граница, е 
възможност за преки контакти с всички държави от дунавския басейн.  

Наличието на контролно-пропускателни пунктове (ГКПП “Връшка чука”, 
ГКПП "Брегово” – със Сърбия; ГКПП "Фериботи пътнически", ГКПП "Фериботи 
катамарани" и пристанище Видин – с Румъния и държавите от Дунавския 
басейн)  са предпоставка за развитие на специфични погранични икономически 
активни услуги и дейности. 

Релеф 
Релефът на област Видин е разнообразен, изменя се във височинно 

отношение от р. Дунав към Стара планина. Обхваща четири природо-
географски зони: Крайдунавски низини, Дунавска хълмиста равнина, 
Предбалкан, Стара планина. Зоните се различават не само по морфографски, 
но и по климатични, почвени и растителни белези. Обширните крайбрежни 
низини – Видинска и Арчаро-Орсойска, са едни от най-плодородните земи, 
превърнати в обработваеми площи за отглеждане на разнообразни 
селскостопански култури.  

Най-добре изразени височини са Рабишката могила (461 м.) и рида 
“Белоградчишки венец” (1125 м.), изграден от твърди варовици и прорязан от 
притоците на р Лом. В тази част на Предбалкана широко са разпространени 
повърхностни и подземни карстови форми (пещери – около 30 на брой, от които 
най-облагородена е пещерата “Магура” (община Белоградчик) – една от 
природните забележителности в областта).  

Релефът е подходящ, за развитие на земеделие (зърнени, технически 
култури, лозя, зеленчуци и др.), за развитие на техническата инфраструктура и 
за изграждането на населените места.  

Стара планина се явява климатична преграда и оказва влияние върху 
режима на оттока на реките, водещи началото си от нея.  

Климат 
Климатът е умереноконтинентален и се характеризира със средна юлска 

температура 20о С, и средна януарска - 0 о С.  Валежите са сравнително малко 
– 600мм – 650мм годишно. Типични за Дунавските низини са температурните 
инверсии през преходните сезони и сланите. През лятото преобладават 
умерено засушливото време, което през юли характеризира 30-35% от 
денонощията и влажните западни и северозападни ветрове, а през зимата 
североизточни, причиняващи измръзването на посевите. Характерни са 
местните ветрове - "кошава" и "горняк". През зимният период  се наблюдава 
фьонов ефект, който причинява бързо снеготопене. Чести градушки падат от 
март до края на август.  
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Благоприятното географско положение на областта и сравнително добре 
разработената транспортна мрежа, осигуряваща достъп до всяко населено 
място са едни от важните стратегически предимства, които дават възможност 
за извършване на конкурентни икономически дейности. Те могат да се 
превърнат в основа за засилващ се интерес от страна на инвеститори. 

  

2.1.2. Природни ресурси 
Полезни изкопаеми 
Област Видин е бедна на полезни изкопаеми. Малки количества черни 

въглища има при Връшка чука. Антрацитните въглища в Белоградчишко са от 
най-качествените у нас, но техните запаси са малки и са в терен труден за 
работа. По-значителни са запасите на нерудни полезни изкопаеми, както и 
добиването на инертни материали  от коритата на реките, включително и на р. 
Дунав. 

Най-перспективно и с най-голям икономически ефект е находището за 
гипс, единствено по рода си на Балканския полуостров, край с. Кошава (община 
Видин), където е и единствената мина за добив и преработка на гипс. 

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, т.н. мраморен варовик “Перла”, който е с много добри 
декоративни качества, съвместими със съвременните екологични и 
технологични изисквания - разработена, но понастоящем не се използва 
достатъчно; за инертни материали, камък - разработена и в експлоатация в 
момента. 

Разкрити са и значителни количества варовик и глина, използвани в 
строителството. Край село Чупрене (община Чупрене) се намира находище на 
мрамор, но повечето от тях не са в процес на експлоатация.  

В района на Община Видин в участъка Видин – Сланотрън – Кошава е 
открито находище на високо минерализирани термални води. С доказаното си  
високо съдържание на минерални компоненти /йод, бром и др./, водата в този 
участък се превръща в ценен природен ресурс и обект за добив на химически 
компоненти, йод и луга за фармацевтичната промишленост, в източник на 
геотермална енергия. Минералните води са подходящи за използване за 
балнеолечебни нужди, тъй като притежават изключително добри свойства за 
лечението на болести на опорно-двигателния апарат, периферната нервна 
система, кожни заболявания и инфекции. Прогнозните експлоатационни 
ресурси на водоизточника С-3 в близост до с. Сланотрън показват, че има 
потенциал за създаване и развитие на нови икономически дейности, за които и 
сега съществува добър пазар както рамките на страната, така и в 
международен мащаб. Разработването на минералния воден източник би се 
съчетало много добре със сега съществуващата мрежа от подобни дейности на 
територията на регион Тимок, Сърбия. За тази цел обаче са необходими 
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допълнителни проучвания както на водния състав, така и в сферата на 
маркетинга.  

 
Защитени територии 
Област Видин е сравнително екологично чист регион с множество 

защитени територии и резервати. На територията има множество пещери, най-
известни от които са: Пещера “Магура” – на територията на с. Рабиша, община 
Белоградчик, площ от 83 хектара; пещерите Леви и Десни сухи печ  до с. Долни 
Лом, община Чупрене, площ от 20 хектара; пещера “Венец”  на територията на 
с. Орешец, община Димово, площ от 1,00 хектар, пещера “Козарника” където са 
открити най-ранните в Европа следи от човешко присъствие, и др. 

Природни забележителности, които са потенциален източник за 
икономическа активност са: “Белоградчишки скали” - на територията на гр. 
Белоградчик, площ от 598,70 хектара; “Боров камък” територията на с. 
Боровица, община Белоградчик и заема площ от 1,30 хектара;  водопадите 
“Петков церак”- на територията на с. Бойница, община Бойница,площ от 20 
хектара; “Бялата вода” – на територията на с. Стакевци, община: Белоградчик, 
площ от 1.00 хектар; “Петков церак” – на територията на с. Тополовец община 
Кула, с площ от 0.20 хектара. На територията на областта са разположени 
множество защитени територии, резервати и природни паркове (резерват 
Чупрене, Връшка чука, Липака и др. съгл. чл.29, ал.1 от ЗЗТ).Тези територии 
представляват своеобразни екосистеми с многообразие на растителните и 
животински видове и на техните местообитания, с характерни и забележителни 
ландшафти и обекти на неживата природа. В тях се съхранява богато 
биологично разнообразие, включващо и редки екземпляри, вписани в 
Червената книга на ЮНЕСКО. Те представляват интерес за изследователи и 
любители на природата. 

Всичко това създава условия за развитие на туристическия сектор, 
включително и балнеоложки туризъм, но за това липсва цялостна изградена 
стратегия и инфраструктура, която да способства развитието на туристическа 
индустрия. Човешкият фактор също не е потенциално готов да се включи 
адекватно в този тип икономическа дейност. 

 

2.1.3. Демографска ситуация – основни проблеми 
Населението на област Видин представлява 23,86 % от населението на 

Северозападния район за планиране и 1,52 % от населението на страната към 
31.12.20051.  

Демографската картина за област Видин, както и за цялата страна е 
неблагоприятна, населението застарява в резултат на естествените процеси на 
раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените емиграционни 

                                            
1 Всички статистически данни се отнасят към 31.12.2005 г., освен изрично посочените. 
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процеси. За област Видин тези тенденции са сравнително по-силно изразени 
особено за населението в трудоспособна възраст (вж. Приложение 1). Само за 
една година – 2005 г., населението е намаляло с 2 283 души; 57% от 
живеещите в областта са в трудоспособна възраст. Но тези цифри са условни, 
в действителност постоянно живеещите в областта са по-малко. делът на 
трудово активното население също е по-малък, тъй като голяма част от 
населението продължава да е регистрирано на територията на областта, но  
живее и работи извън региона.  

Демографската картина за областта става по-ясна, когато се анализират 
данните по общини. Няма нито една община, където населението за 
последната година да е нараснало. Общините с най-малко население са 
Бойница и Макреш. Данните за механичния прираст на населението по общини 
също показват силна тенденция към емиграция от региона: Община 
Белоградчик, която до 2004 г. има все още позитивен механичен прираст, т.е. в 
общината са се заселили повече хора, от тези, които са напуснали, през 2005 г. 
тенденцията се обръща - напусналите са повече от заселилите се. Единствено 
в общините Димово и Ружинци за 2005 г. се отчита относително по-голям 
механичен прираст на населението – над 100 души повече от напусналите са 
се заселили постоянно да живеят в тези общини. Съществен фактор за това са 
потенциалните възможности за трудова реализация в тези общини. Една от 
причините за този интерес е възможността за трудова реализация и 
разкриването на нови работни места в  община Димово. Община Ружинци 
представлява интерес за чужденци, които купуват  имоти с цел инвестиция.  

Наличието на трудова заетост и възможност за осигуряване на доходи за 
удовлетворяване на потребностите за живот се  превръща в съществен фактор 
за мобилността на населението. От това къде може да се намери  адекватна 
работа се определят вече  както миграционните потоци вътре в областта, така 
и в по-широк план. Трудно може да се говори вече за твърда уседналост на 
населението, каквото до скоро се възприемаше българското население като 
цяло. Важен момент, който следва да се има предвид е, че след 
присъединяването на България към ЕС се очаква увеличение на имигрантския 
поток, който за сега е ограничен. Желаещите да се заселят в България, 
включително и в област Видин се предполага да са лица, идващи от държави с 
по-нисък икономически стандарт, което от своя страна ще повлияе върху 
качеството на работната сила и образователното равнище на населението. 

 
Населението на област Видин – по образование и професионална 

квалификация 
По данни от преброяването през 2001 г. преобладава население със 

средно  образование – 37% и основно образование – 30,58%. Сравнително 
висок процент са хората с незавършено начално образование – 5,31% и 
неграмотните – 1,64%. Хората с висше образование са само 5,9%. Промяната в 
условията на живот като цяло след 1989 г. се отрази съществено върху 
образованието на населението, особено силно това се наблюдава сред 
ромското население.  
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На територията на областта функционират 54 учебни институции, от тях – 
45 общообразователни училища, 1 специализирано учебно заведение и 8 
професионални училища, в които се  подготвят специалисти с професионална 
квалификация ІІІ, І степен. 

Броят на учащите се в учебните институции за учебната 2005/2006 г. 
намалява в сравнение с предходната учебна година. Единствено се наблюдава 
увеличение на учащите се в професионалните гимназии, което  говори за 
промяна в нагласите за квалификация на младите хора и осигуряване на 
възможност за бърза професионална реализация (Таблица 2). Увеличаването 
на интереса към професионалното образование у младите е породено и от 
набора от професии, за които се подготвят младежите. Професии като: 
счетоводител, икономист-мениджър, икономист-информатик, офис-секретар,  
хотелиер, готвач, техник по транспортна техника и т.н. които се получават 
наред със средното образование са пряко свързани с  реалния пазар на труда в 
областта (Таблица 2). 

 

Таблица 1 Учащи се в образователните институции в област Видин 

Учебна 
година 

Общо 
учащи 

Основно 
образование 

Средно 
образование  

Проф. 
Училища  

Получаване на 
проф.квалификац
ия 

2004/2005 13879 8846 5033 2045 714 

2005/2006 13120 8142 4978 1905 736 

Източник: РИ на МОН, 2006 
 
Таблица 2 Изучавани професионални направления и професии в професионалните 

гимназии от област Видин – учебна 2004/2005 година 

Професионално 
направление 

Професия Професионална гимназия 

1.ПГ “Проф. Д-р А.Златаров” – Видин 1. Счетоводство и данъци 1.Счетоводител 

2.ПГ по икономика – Димово 

1.ПГ “Проф. Д-р А.Златаров” – Видин 2. Стопанско управление 
и администрация 

1.Икономист-мениджър 

2.ПГ по земеделие “В.Левски” – Брегово

3. Секретарски и офис 
дейности 

1.Офис-секретар 1.ПГ “Проф. Д-р А.Златаров” – Видин  

4. Използване на 
компютрите 

1.Икономист-информатик 1.ПГ “Проф. Д-р А.Златаров” – Видин 

5. Металообработване и 
машиностроене 

1.Машинен монтьор 1.ПГ– Видин 

6. Електротехника и 
енергетика 

1.Електромонтьор 1.ПГ– Видин 

7. Електроника и 1.Монтьор по 1.ПГ– Видин 
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Професионално 
направление 

Професия Професионална гимназия 

комуникационни системи  2.ПГ”А.С.Попов” – Белоградчик автоматизация 

2.Техник на компютърни 
системи 

1.ПГ “Проф. Д-р А.Златаров” – Видин 

8. Химични продукти и 
технологии 

1.Лаборант 1.ПГ “Проф. Д-р А.Златаров” – Видин 

1.Техник по транспортна 
техника  

1.ПГ– Видин 9. Моторни превозни 
средства, кораби и 
летателни апарати 

2.Монтьор на транспортна 
техника 

1.ПГ– Видин 

10. Производство на 
храни и напитки 

1.Техник технолог в ХВП 1.ПГ по облекло и хранене 

1.Моделиер технолог на 
облекло 

1.ПГ по облекло и хранене 11. Производство на 
текстил, облекло, обувки и 
кожени изделия 2.Оператор в производство 

на облекло 
1.ПГ по облекло и хранене 

12. Строителство и 
геодезия 

1.Строителен техник 1.ПГ– Видин 

1.Фермер 1.ПГ по земеделие “В.Левски” – Брегово

1.ПГ по селско стопанство 
“Г.М.Димитров” – Дунавци 

13. Селско стопанство 

2.Монтьор на 
селскостопанска техника 

2.ПГ по селско стопанство 
“Н.Й.Вапцаров” – Ружинци 

1.Хотелиер 
 

1.ПГ “Проф. Д-р А.Златаров” – Видин 

2. Ресторантьор  1.ПГ по облекло и хранене 

1.ПГ по облекло и хранене 

14. Хотелиерство, 
ресторантьорство и 
кетеринг 

3.Готвач 

2.ПГ по селско стопанство 
“Г.М.Димитров” – Дунавци 

Източник: РИ на МОН, 2006 
Областната администрация е на път да разреши положително проблема, 

че на територията на област Видин все още няма университет или колеж. 
Последните години в община Видин започна да функционира магистърска 
програма по специалността „Бизнес администрация” като изнесено обучение 
към Нов български университет. Безспорно е, че наличието на виеше учебно 
заведение  в областта би спомогнало за повишаване квалификацията на 
населението. Създаването на университет, обаче, изисква както наличие на 
съвременна материално-техническа база, така и наличието на критична маса 
от квалифицирани специалисти. За сега и двете условия липсват и докато 
изграждането на материално-технически условия макар и скъпо е възможно да 
бъде реализирано с взимането на политическо и административно решение, то 
създаването на критична маса от специалисти, които да са ядрото на бъдещото 
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университетско образование е продължителен процес. Липсата на 
университетско обучение частично може да бъде компенсирана, ако се 
възприеме политика на интеграция на капацитета на територията на радиус 
100-120 км от град Видин, в която се включва г. Бор (Сърбия), където  от дълги 
години функционира филиал на Техническия факултет на Белградския 
университет, както и университетския център в Крайова (Румъния). 

Разширява се обучението на чужди езици – английски, френски и немски, 
които се преподават в езиковата гимназия в община Видин и в езиковите 
паралелки. През 2004 г. се създават курсове за обучение на румънски език. С 
приемането на България в ЕС и премахване на границата с Румъния 
желаещите да изучават румънски език се увеличава. Основният организатор на 
този вид курсове е Асоциацията на власите в България, която  има ограничени 
възможности (Таблица 4). Предполага се, че ще нараства потребността от 
знанието на чужди езици, което изисква увеличаване капацитета  на този 
икономически отрасъл, както  като възможност за обучение на по-големи групи 
учащи се  така и за диференцирано обучение, насочено към различни групи и 
възрасти на учащите се. Съществен елемент от ефективното разширяване на 
формите за изучаване на чужди езици е качеството на преподаване и нивото на 
дипломата/сертификата, който  учащите се получават след успешно завършен 
курс. Стандартизираните и сертифицираните по НАПОО курсове ще имат 
предимство и ще са предпочитани от учащите се.  

 

Таблица 3 Брой на завършилите младежи в езикови паралелки и езикови курсове 

 
 

2006-2007 2005-2006 2004-2005 

Гимназия с преподаване на чужди 
езици 
Английски език, втори език френски 
Английски език, втори език немски 

104 
 
52 
52 

104 
 
52 
52 

104 
 
52 
52 

ПМГ “Екзарх Антим I” 
Английски, втори език руски 

102 108 104 

Асоциация на Власите в България – 
румънски език 

6 6 5 

Общо 212 218 213 

Източници: Регионален инспекторат по образованието и Асоциация на 
власите в България 

Паралелно с увеличаване потребността от повишаване образователното 
ниво на населението и от висока и специализирана квалификация на работната 
сила в област Видин, както и в цяла България, трайно се наблюдава тенденция 
към увеличаване броя на децата, които напускат училище без да завършат 
задължителното средно образование. Слабо застъпени са формите за учене 
през целия живот – форма на обучение и преквалификация, която намира все 
по-широко приложение последните 10 години в страните от ЕС. У нас тази 
форма все още е слабо застъпена и в повечето случаи не води до очаквания 
ефект. Едва 16% от населението на България оценява и се включва в различни  
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форми на обучение, докато в Австрия – това са 89%, в Люксембург – 82%, 
Словения – 82%, Словакия – 60%, Полша – 30%, Чехия – 29%, Румъния – 10%. 
Средно за Европейския съюз (25) 42% от населението е включено в различни 
форми на обучение и повишаване на квалификацията. Показателен е фактът, 
че у нас процентът на търсещите допълнително образование сред хората с 
висше образование е най-висок – 4,3% (за ЕС-25 - 31%), докато само 1,4 % от 
тези със средно образование търсят допълнително обучение и едва 0,2% с 
основно и по-ниско образование.  

Тук трябва да отбележим, че най-активна дейност в тази посока в 
национален мащаб се осъществява от Агенцията по заетостта. На територията 
на областта Агенцията по заетостта чрез Бюрата по труда – Видин, 
Белоградчик и Кула е институцията, която най-активно способства за 
повишаване квалификацията на населението чрез учене през целия живот. 
Регионалната занаятчийска камара – Видин е сред най-активните в това 
отношение – води регистър на майсторите, калфите и чираците за 129 занаята 
като способства за постоянно повишаване на квалификацията на 
упражняващите тези професии. Читалищата – като традиционно културно 
просветно средище, са другата институция, която също осъществява дейности, 
свързани с повишаване образователното и квалификационно ниво на 
населението. Чрез новите форми – създаване и функциониране на Интернет 
центрове за обучение на различни възрастови групи, Читалищата в малките 
населени места потенциално съдържат в себе си възможност за повишаване на 
образователното ниво на населението чрез Учене през целия живот. Само две 
от читалищата в областта са се възползвали от тези възможности – Читалище 
– “Цвят” – Видин и “Развитие” – Белоградчик, които са селектирани по 
програма: “Читалища” на ПРООН и са получили финансова подкрепа за 
организация и провеждане на образователни курсове и повишаване на 
квалификацията на населението. 

В рамките на този проект целево се проведе проучване сред активния 
бизнес в областта2. В резултат от него се установи, че наред със 
съществуващите вече разнообразни форми за повишаване образователното и 
квалификационно равнище на населението квалификацията на работната сила 
в област Видин се определя като ниска и немотивирана за професионална 
реализация. Освен ниското образователно ниво съществена характеристика е и 
липсата на професионална култура и мотивация за професионална реализация 
- по-голямата част от наетите работници не се чувстват ангажирани с 
качеството на произвежданите от тях крайни продукти. Пазарът на труда в 
областта макар и ограничен е отворен към специалисти с висока квалификация, 
тъй като съществува потребност от работна ръка, съществува и търсене на 
различни специалисти. Но се търсят квалифицирани специалисти, хора – 
ангажирани с производствения процес и качеството на продуктите, хора - 
лоялни към фирмата и собственика – работодател. Липсата на квалифицирани 
специалисти, лоялни към работодателя е фактор, който ограничава 
работодателите да увеличават дейността на предприятието. Веруюто на 

                                            
2 Резултатите от проучването са представени в Приложение 2,  
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представителите на малкия и среден бизнес е:  “по-добре по-малко, но 
качествено и сигурно”. 

Важно за квалификацията на населението е съществуващото различие в 
оценката за нивото на получената квалификация между тези, които 
осъществяват  различни обучения и преките потребители  - представителите на 
бизнеса в област Видин. Установи се липса на адаптация на провежданите 
курсове за преквалификация към потребностите на бизнеса и към 
потребностите на пазара на труда. Ефективността от провежданите 
преквалификационни курсове е много ниска – резултатите от проучването 
показват, че за период от 3 години само 20% от завършилите намират 
реализация на пазара на труда. Очерта се широко разпространена практика,  
едни и същи хора да преминават обучение в курсове за преквалификация по 7-
8 пъти, при това за различни специалности, но след завършване на съответния  
курс не започват работа и нямат нито ден трудова реализация. Парадокс е, че 
това поведение са подкрепя от много хора в областта – представители на 
администрацията, бизнеса и НПО. Утвърдило се е разбирането: “по-добре да 
посещават курсове, отколкото да не правят нищо”. Предназначението на 
курсовете за преквалификация се обезсмисля при този подход. Изразходват се 
средства и усилия, които нямат ефект. Друг важен проблем е и какво е нивото 
на обучение в курсовете за преквалификация и какво е нивото на получената 
квалификация. 

Необходима е радикална промяна в политиката за повишаване 
образователното и квалификационно ниво на населението както при работата с 
децата и семейството, включително и чрез въвеждане на формите за Учене 
през целия живот, така и политика за преквалификация, съобразена със 
съвременните изисквания на пазара на труда.  

Друг важен проблем, който пряко влияе върху образователното и 
квалификационно равнище на населението е свързан с образованието на 
ромското население. Но тъй като този проблем не е специфичен за област 
Видин, нито е специална цел на стратегията за местно икономическо развитие, 
няма да се спираме специално на него. 

Съотношение между градско и селско население 
Традиционно населението в област Видин запазва стабилно съотношение 

между градското и селско население - 2/3 от населението живее в градски 
условия, и 1/3 в селата. Общото намаление на населението не се отразява 
практически на съотношението  градско - селско население, което означава, че 
емиграцията от областта не се определя от населеното място.  Най-големите 
градове са Видин и Белоградчик, където е съсредоточено най-голяма част от 
населението на областта. В пет общини – Ружинци, Ново село, Чупрене, 
Бойница и Макреш, населението е изцяло селско. 
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2.1.4. Инфраструктура 

2.1.4.1. Пътно-транспортна 
 Област Видин има сравнително добре разработена пътно - транспортна 

инфраструктура, но тя не се поддържа и не е в добро състояние. На 
територията на Област Видин се намират следните ГКПП: Връшка чука, 
Брегово, Видин - Речна гара и Видин - Ферибот. Това е предпоставка област 
Видин да се превърне в модерен транспортен възел. 

 Отдалечеността от мегаполиса София и географското разположение до 
скоро предпоставяше сравнителна изолираност на областта. С началото на 
строежа на Дунав – мост ІІ (на 13 май 2007 г. – беше направена първата копка) 
в област Видин съществено ще се променят пътно-транспортните връзки, както 
вътре в областта, така и извън нея. Преминаващите през територията на 
областта  два европейски коридора – Коридор 4 (2,300 км.) от Берлин до Солун, 
от които 40 км. са на територията на област Видин и Коридор 7 (Рейн-Майн-
Дунав), който обхваща 90 км по река Дунав на територията на областта, 
създават нови възможности за развитие. Предимство за икономическото 
развитие на областта е и близостта до Коридор 10, преминаващ в Република 
Сърбия. Предстои изграждане на добра шосейна връзка между коридорите 4 и 
10, което ще превърне област Видин от сравнително изолирана територия в 
транспортен център към Централна Европа. 

Сериозно преимущество на гр. Видин е изградената на брега на р. Дунав 
Свободна безмитна зона. Тя разполага с модерна закрита складова база от 7 
300 кв.м. и 3000 кв.м. открити складове, изградена техническа инфраструктура 
и съвременни телекомуникационни връзки, създаващи всички необходими 
условия и възможности за работа, определени от международния стандарт за 
специалните икономически зони.  

 
Пътната шосейна мрежа  
Област Видин е свързана посредством автомобилен и шосеен транспорт с 

всички населени места в страната и граничните пунктове. Пътната мрежа на 
територията на област Видин, която се стопанисва от Областното пътно 
управление е 611 км. републикански пътища: на територията на областта няма 
автомагистрала, първокласен път - 74 км., второкласен – 91 км., третокласен – 
446 км.; преобладават третокласните пътища – 73% от цялата шосейна мрежа 
на областта.  Гъстотата е сравнително добра и има път до всяко населено 
място, но тези пътища не са поддържани и са далеч от съвременните 
изисквания. Това поставя голяма част от населените места в изолация. 

Подобряването на пътната мрежа изисква големи инвестиции и 
областната управа е заложила тези инвестиции в Стратегията за развитие на 
областта, а част от реконструкцията на пътната мрежа също е включена към 
Оперативна програма Транспорт.  
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Гранични контролно - пропускателни пунктове 
На територията на Област Видин се намират следните ГКПП: Връшка 

чука, Брегово, Видин - Речна гара и Видин - Ферибот. 
На 27.06.2007г. беше подписано междуправителствено споразумение за 

реализацията на ГКПП при прохода “Кадъ Боаз”, който се намира между с. 
Салаш, община Белоградчик и с. Ново корито, община Княжевац.  

При строежа на Дунав мост ІІ ще бъде разкрит нов ГКПП, който ще 
обслужва пътникопотока и превозните средства, преминаващи по моста. 

 
Железопътна мрежа 
Железопътната мрежа не е в по-добро състояние. Необходимо е 

обновяване и осъвременяване на железопътната мрежа. Предстои 
модернизация на съществуващата ж.п. линия Видин – София. Към момента в 
ход е процедурата за избор на Техническа помощ за този проект. Предстои и 
изграждането на ж.п. линия Видин - Връшка чука към Р Сърбия, което също ще 
способства за икономическото развитие на областта.  

Изграждането на двупътна железопътна линия за смесено движение 
(пътнически и товарни влакове) с повишена скорост на движение – Видин – 
София - Кулата, която е заложена в ОП Транспорт с планирана индикативна 
сума – 2,4 млрд. евро, може да се разглежда като елемент от изграждането на 
транспортен мултимодален възел в района на Видин. 

 
Воден транспорт и пристанища 
В района на град Видин по десния бряг на р. Дунав в участъка от км. 

785.000 до км. 795.000 е разположено “Пристанище - Видин” със  следните 
терминали: Пристанищни терминали Север, Център (пътнически) и Юг, както и 
автофериботен терминал. Строежът на Дунав мост – ІІ се очаква да стимулира 
обновяването и на пристанищните съоръжения и на прилежащата 
инфраструктура. В ход е процедурата по концесионирането на две от 
пристанищата – пристанища “Север” и “Фериботен терминал”, а предстои 
стартирането на процедури за отдаване на концесия на  пристанища 
“Пътнически център” и “Юг”.  

Като цяло предстоят съществени промени в транспортната 
инфраструктура на областта. Изграждането на Дунав мост ІІ  създава условия 
за построяване на терминал за комбинирани водни-ж.п. превози, какъвто в 
България няма. Развитието на транспортните услуги в световен мащаб е 
насочено към увеличаване на този вид транспорт и в област Видин има всички 
предпоставки за неговото планиране и изграждане. От това доколко ще се 
използват потенциалните възможности на областта зависи от политиката на  
областната администрация, както и от активността на отделните общини. Част 
от необходимите проучвания са направени, което сравнително облекчава 
областната стратегия. Интегрирането с другите прилежащи областни 
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администрации е необходима стъпка за постигане на единна национална 
политика за изграждане на транспортната инфраструктура. 

На територията на областта е изградено летище при гр. Видин. Към 
настоящия момент то е закрито, а техническото му състояние е лошо, но има 
възможност да се развие чрез отдаване на концесия. Това също ще допринесе 
за увеличаване на потенциалните възможности за разполагане на 
мултимодален транспортен център на територията на област Видин. 

 

2.1.4.2. Водоснабдителна и канализационна система 
Област Видин разполага със сравнително добре организирана 

водоснабдителна мрежа с обща дължина 1 725 км. Един от проблемите са 
дълбочинните кладенци за водочерпене, което предполага използването на 
специални високонапорни помпи и разширителни кули с консумация на голямо 
количество електрическа енергия, което значително оскъпява стойността на 
водата. 

Регионът е относително задоволен с питейни води, но системата за 
водоподаване е високо енергоемка. 

Водоснабдяването се осъществява помпажно, гравитачно и смесено, като 
16% от подаваната вода е гравитачна, а 84% помпажна. Голяма част от  
количеството питейна вода за област Видин се осигурява от подземни 
(подпочвени) води, като има и повърхностни водоизточници за Община 
Чупрене. Общият брой на водоизточниците е 108. 

Водопроводната мрежа, която поддържа “В и К” ЕООД гр. Видин, е 
изграждана в периода от 1938 год. 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.  

 На територията на областта все още има и населени места без  
водоснабдителна мрежа – 13 селища. Има и 6 селища, с режим на водата.  

Канализационната система е само 69 км. С канализационна мрежа 
разполагат предимно големите населени места в област Видин, в останалите 
населени места отпадъчните води се заустват в септични ями. 

Пречиствателни станции на територията на областта няма. 
Състоянието на Хидромелиоративния фонд е незадоволително, голяма 

част от съществуващите тръбни мрежи са разграбени, каналните мрежи са 
затлачени и независимо че има пет сравнително самостоятелни напоителни 
системи развити на територията на областта, предназначени да обслужват 
землищата на 47 населени места, голяма част от селскостопанските работници 
се оплакват, че нямат възможност за напояване. Това е причината да не се 
използва в достатъчна степен една важна природната даденост на областта  - 
река Дунав, както и временните съоръжения за  поливане. 

Необходимо е да се извършат ремонтни и възстановителни работи на 
каналната мрежа и тръбна такава, на хидротехническите съоръжения, като 
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помпени станции, напорни тръбопроводи, запори, водоеми за да се осигурят 
нормални условия за напояване на землищата. Това е наложително, тъй като 
селското стопанство е един от приоритетите за местно икономическо развитие. 
Без обаче въвеждане на ефективно земеделие и животновъдство, този сектор 
не може да се разглежда като икономически приоритетен. 

 

2.1.5. Околна среда 

2.1.5.1. Екологично състояние  
 Екологичното състояние на областта е сравнително добро. Общо за 

цялата област е характерно замърсяването със серен и въглероден диоксид 
предимно през зимния период, поради масовото използване на твърди горива 
както в битовия, така и в обществения сектор. 
Основните емитери са концентрирани в община Видин, тъй като в общината са 
съсредоточени основните промишлени предприятия: 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, “Адан Н” ООД, “Месни продукти-Манолов” ООД и др.   

Останалите десет общини се характеризират със сравнително слаба 
промишленост, което обуславя по-доброто екологично състояние. Като по-
значими замърсители могат да се посочат: Леярски цех в гр. Димово; 
“Видекс”АД – з-д “Миджур”, с. Г. Лом, общ. Чупрене. Екологичната обстановка в 
г. Димово след построяването на завода за Био-дизел  и пробните 
експлоатационни серии започва видимо да се влошава. 

Състоянието на почвите е сравнително добро, но съществуват силно и 
напълно ерозирали участъци при чернозема, кафявите и сиви горски почви. 
Съществен проблем е замърсяването на обработваемите земи около 
населените места със строителни и битови отпадъци. 

Наличните водни ресурси на територията на областта са формирани от 
повърхностни и подземни води. През областта протичат и по-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. Подземните водни ресурси 
имат предимно карстов произход. Най-голям воден басейн е Рабишкото езеро. 
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 
водите на реката. 

Водите на р.Дунав в участъка на област Видин 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, 
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Видбол, Коматица, Грамадска река, Стакевска, Скомля, Белщица и Ясова 
бара), водите им отговарят на втора категория, т.е. средно замърсени. 

 

2.1.6. Селищна мрежа 
Област Видин обединява 11 общини. Административно селищното 

устройство на областта включва 142 населени места, от които 7 града и 135 
села. Няма населени места без електроснабдяване и водоснабдяване, но има 6 
населени места без целогодишно водоснабдяване /на режим/.  

Състоянието на съществуващите кадастрални планове и регулационни 
планове за населените места е разделено условно на четири вида: добро 
(Брегово, Белоградчик, Макреш, Ново село, Ружинци), задоволително (Кула, 
Грамада), незадоволително (Видин) и лошо (Димово, Чупрене, Бойница), в 
зависимост от актуалността на ползваната информация от тях. Необходимо е 
осъвременяване на кадастралните и регулационните планове, тъй като по-
голяма част датират от 80-те години на миналия век. 

Населените места не са равномерно разпределени на територията на 
областта. Причината за това е разнообразният релеф, който е представен от 
Дунавска хълмиста равнина, Предбалкан и Главна старопланинска верига. 
Разстоянията между населените места не са големи. В зависимост от релефа 
селищата са равнини и планински, като преобладават планинските. 
Планинските селища имат достъп до Републиканската пътна мрежа, но част от 
малките населени места са трудно достъпни поради лошото състояние на 
пътната мрежа. Липсата на удобна и бърза връзка между населените места 
създава бариери за икономическа активност на населението, представлява 
бариера и за бизнес субекти извън населените места в областта и по-големите 
общини да оперират на тези територии.  

Населението в областта съхранява наблюдаваните тенденции за страната 
– да мигрира към големите градове. Характерно за областта е ниската гъстота 
на населението – средно 40 човека/кв.км., но  едновременно с това  
населението е разпределено крайно неравномерно  – в община Чупрене 
живеят 9 човека/кв.км., община Макреш – 11 ч./кв.км., община Брегово – 42 
ч/кв.км, община Видин – 155 ч.кв.км. 

Разпределението на селата според броя на жителите им също е 
неравномерно, то е представено в Таблица 4 

Таблица 4 Разпределение на селата според броя на хората живеещи в тях  

 До 
100 
души 

От 100 до 
199 души 

От 200 
до 499 
души 

От 500 
до 999 
души 

От 1000 
до 1999 
души 

От 2000 
до 2999 
души 

Над 
3000 
души 

ОБЩО 

Брой села  38 34 35 19 7 1 0 135 

Източник: НСИ, 2006 
 
В община Бойница има обезлюдено село – Халовски колиби, в което от 

1985 г. няма постоянно живеещи. 
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Обезлюдяването на населените места се съпътства с наличие на 
сравнително висок процент жилищна площ на човек:  
 община Макреш -  40 кв.м./човек  
 община Бойница – 39 кв.м./човек 
 община Чупрене – 38 кв.м./човек 
 община Грамада -  36 кв.м./човек 
 община  Видин – 20 кв.м./човек ( към 31.12.2003г.) 
Продължителната тенденция към емиграция и обезлюдяване е довела до 

увеличаване на свободния жилищен фонд. Той съдържа потенциал да поеме  
предполагаемия поток от временно населени специалисти, свързани с 
увеличаване на икономическите активности, провокирани със строежа на Дунав 
мост ІІ, както и съпътстващите го паралелни такива. Няма информация, обаче, 
какво е състоянието на този жилищен фонд. В по-голямата си част става 
въпрос за частна собственост, поддържането на която се определя от 
индивидуалните представи на собствениците. Предполага се, че пазарните 
механизми на предлагане и търсене ще са в основата на наемането на 
свободните жилища от новодошлите специалисти. 

 

2.2. Видин в Еврорегион Среден Дунав 
Област Видин се явява естествен географски център на Евро-регион 

Среден Дунав, който обхваща територията на три съседни държави - България, 
Румъния (членове на Европейския съюз) и Сърбия. В радиус от около 100 км. 
от град Видин на юг се стига до община Монтана, на запад – района на река 
Тимок, който включва област Зайчар и Бор, на север по-голяма част от област 
Мехединци и Долж и на изток – до община Лом. Така разглеждан евро-регионът 
се разпростира на територия от приблизително 26 000 кв.км. с население от 
около 1 600 000 жители. Най-големите градове са Видин и Крайова - на 107 км. 
разстояние един от друг.  

По своето икономическо развитие целият евро регион има сходни 
характеристики и се причислява към периферните, слабо развити икономически 
региони според една от класификациите на ЕС. Част от причините за 
икономическата изостаналост на целия евро-регион е сравнителната 
отдалеченост на тази територия от мегаполисите и съответните столици на 
трите държави, наличието на слаби транспортни комуникации в пограничните 
региони между държавите, както и сравнителна изолираност от европейските 
основни транспортни коридори. Причини за това са както естествените 
географски характеристики и релеф на региона, така и провежданите в 
миналото (до  промените през 1989 г.) държавни политики. Карпатите и Стара 
планина, които практически ограждат територията на евро-региона от 
западната и южната посока както и река Дунав, която пресича територията му 
обуславят сходството на тези области, принадлежащи към три държави, но 
образуващи по естествен начин един обособен регион в географско и 
климатично отношение. Наличието на голямата разлика в надморската 
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височина – от нивото на река Дунав до над 2000 м. (в. Мидзор в Сърбия) 
обуславя сходствата на  климата, почвите и растителното разнообразие.  

В направено през 2006 г. “Проучване за трансгранични мерки за развитие 
на Среденодунавски еврорегион, последващи строителството на моста Видин – 
Калафат” по проект финансиран от ЕС се стигна до констатацията, че целият 
евро-регион има следните сходни характеристики:  

В икономическо отношение това е сравнително слабо развит регион, с 
малко на брой традиционни производства, които през последните години са или 
силно ограничени или съвсем закрити. Регионът има най-нисък БВП на глава от 
населението в сравнение с другите региони и в трите държави: за Видин -1,456 
евро при средно за България – 2,267 евро; за Долж – 1,872 евро при средно за 
Румъния – 2,420 евро; за Бор и Зайчар – 0,775 евро при средно за Сърбия – 
1,35 евро3.  

По БДС според икономическите сектори най-висок е делът на сектора 
„Услуги”, селското стопанство е секторът, който традиционно е създавал доход 
за населението и е по-развит в сравнение с индустрията. Особено силно това 
се отнася за Тимок региона в Сърбя и територията в Румъния прилежаща 
непосредствено по поречието на Дунава. 

В екологичен план - целият евро-регион е сравнително екологически чист с 
изключение на територията в Сърбия около медодобивните мини. Паралелно с 
това евро-регионът е богат на защитени територии, национални паркове, които 
са природни и културно исторически обекти. Такъв парк, който се разпростира 
на 16000 ха в България и Сърбия е национален парк Западни балкани, за чието 
управление е необходимо съвместни и координирани действия. 

Друг общ природен ресурс за региона са минералните водни източници. 
Минералните водни източници на територията на Сърбия са разработени и са в 
основата на балнеоложкия туризъм. Термалните води на територията на 
Сърбия са различни по своето съдържание от водите на територията на област 
Видин при Сланотрън-Кошава и в дългосрочен план е възможно тяхното 
комбинирано използване предимно за лечебни цели.  

През последните 15-17 години с развитието на частния сектор се 
наблюдава идентичност в развитието на сектора: Малки и средни предприятия 
в целия евро-регион. Независимо от сравнително бързият ръст на броя на 
малките предприятия, те представляват едва 3% от МСП в България,  4% от 
МСП в Румъния и 3% от МСП в Сърбия. Или с други думи секторът на МСП 
предстои да бъде развиван в целия евро-регион. Преобладават микро-фирмите 
в сферата търговията, които са вид услуга, но не могат да бъдат директно 
свързани с икономическото развитие на региона, които да формират стабилен и 
дългосрочен доход. Те могат да се разглеждат по скоро като резултат, а не 
предпоставка. 

Населението в този регион е неравномерно разпределено: общо към 
31.12.2004г. постоянно живеещи са 1 452 929 жители, от които  – в България – 

                                            
3 Данните са за 2004 г. 
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21%, в Сърбия – 19% и в Румъния – 60%, които обаче  в по-голямата си част са 
концентрирани около Крайова (300 000 жители). Едновременно с това град 
Видин  е най-големият административен център, който има макар и не добре 
поддържани транспортни комуникационни връзки практически с целия евро-
регион. 

Демографската картина на населението в региона е сходна – населението 
застарява, поради намаляване на раждаемостта населението в трудоспособна 
възраст също намалява. Тези процеси са по-слабо изразени в района на Тимок. 
Поради наблюдаваните през последните 10 години силни емиграционни 
процеси картината за България – респективно за област Видин е най-критична. 
Наличието на университетски център в Бор и обучението на студенти – създава 
условия за икономическа активност, реализирана в региона и насочена към 
различни икономически отрасли. 

Друга важна характеристика на евро-региона е наличието на сравнително 
добра макар и не поддържана транспортна мрежа между населените места. 
Практически до всички населени места има изграден път, но поради планинския 
релеф и дълги години липсата на инвестиции в транспортната мрежа, тези 
пътища не осигуряват бърза комуникация. Основните пътни артерии в момента 
се рехабилитират, тъй като те са част от европейските транспортни коридори.  
Отварянето на нови ГПП между България и Сърбия (в действителност това са 
ГПП, които са на съществуващите стари пътища в региона) способства за 
интегриране на населението и създаване на общ пазар на труда.   

 Строежът на Дунав мост - 2 при Видин - Калафат, който ще осигури 
шосейна и ж.п. връзка между България и Румъния и ще елиминира едно от най-
тесните места на Коридор 4, променя коренно транспортните комуникации  за 
населението в целия евро-регион. Политиката е насочена към развитие на 
транспортна мрежа, която да свързва основните европейски коридори, в случая 
Коридор 4, Коридор 7 и Коридор 10. По този начин целият евро-регион ще 
преодолее съществуващата изолираност и ограничени транспортни 
комуникации и естествено ще се оформи като съществен транспортен възел в 
източната част на Европа. Възможността за развитие на комбинирани 
транспортни услуги – основно ж.п. и воден транспорт, превръща евро-региона в 
удачно място за изграждане на терминал за комбинирани транспортни превози 
и мултимодален транспортен център.  

 Във вътрешен план, възстановяването на пътната и ж.п. мрежа ще 
облекчи и сега съществуващите контакти между представителите на бизнеса, 
ще способства развитието на местни малки производства, специфични за 
региона – предимно за преработване на селскостопанската продукция. Така 
например, изграждането на предприятие за преработка на вишни, малини, 
арония  и други плодове, за които  климатичните условия са добри, ще могат да 
поемат продукцията от различни части на евро-региона и ще са от една страна 
рентабилни (поради по-голямото количество), от друга – ще се създадат 
условия за първична преработка на селскостопанската продукция и съответно 
разширяване на  потенциалните покупатели. Особено внимание следва да се 
обърне на техническите култури и трайни насаждения, чиито пазар се очаква да 
нараства.  
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Анализът показва, че при интегриране на сега съществуващия капацитет в 
трите държави (който по отделно е сравнително малък и недостатъчен за да 
реагира на съвременните условия на пазара на селскостопански продукти и 
ХВП), се създават условия за съвместяване на отделните дейности и при 
удачно коопериране е възможно да се достигне необходимият капацитет и 
ресурс за формиране на единен актьор на европейския пазар. Дори да се 
приеме политика на насоченост само към задоволяване потребностите на 
населението на евро-региона изисква разширяване на сега съществуващите 
производства и създаване нови. Сега съществуващата тенденция на МСП към 
ограничаване на производството, предизвикана от липсата на клиенти и 
ограничеността на пазара ще се преодолее. В действителност пазар от 1 600 
000 население ще стимулира разширяване на производството, ще стимулира 
кооперирането на отделните производители и обръщането им и към 
потребителите от близкото териториално обкръжение, който сега изобщо не са 
в тяхното полезрение. Създаването от страна на администрацията облекчени 
условия за интегриране на бизнеса ще спомогне за по-бързото интегриране и 
формирането на единен евро-регион не само като географско понятие, но и 
като икономическа реалност. По този начин европейските пазари ще стават 
достъпни за малките производители и от област Видин, като част от евро-
региона. 

Телекомуникациите са сравнително добре развити. Практически целият 
евро-регион е покрит от мобилни оператори, има Интернет достъп до всички 
общини, стационарната мрежа е сравнително добре развита. На територията 
на Румъния започва да функционира втори оператор - алтернатива на 
държавния Ромтелеком, който осигурява комбинирана услуга – стационарна 
телефонна връзка, кабелна телевизия и достъп до Интернет. Макар и слабо 
представен на територията на Долж, бързото му развитие  се очаква да покрие 
скоро изцяло и тази територия. За бизнеса и администрацията комуникациите 
през Интернет се увеличават бързо, което осигурява развиваща се  ниша за 
икономическа дейност.  

Като цяло – евро-регионът е слабо икономически развит, има сходни 
проблеми за създаване на заетост и повишаване стандарта на живот на 
населението. При интегриране на икономическите дейности потенциалната 
възможност за реализация се увеличава многократно, тъй като се създават 
възможности за комбиниране на наличните ресурси, включително и на 
човешките ресурси. 

Развитието на инфраструктурата, която да осигури взаимно контакти на 
бизнеса е в основата на интегриране на икономическите дейности. Степента на 
развитие на бизнеса и бизнес средата са практически на едно ниво – 
преобладава справянето със ситуацията в индивидуален план, липсва 
координация и интеграция, трудно може да се говори за реална съвместна 
дейност в икономически план.  

Но тази ситуация може да се разглежда и като позитивен елемент за 
бъдещото развитие. Възприемането на политика към интегриране на 
икономическите и културни дейности от страна на местната администрация ще 
допринесе за формиране на единен евро-регион. Същевременно за мащабите 
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на местния бизнес ще се създаде един относително голям пазар, който може да 
се разглежда като основа за бъдещо икономическо развитие. Такъв пазар 
реално е в състояние да привлече чужди инвестиции (различни от чуждите 
инвестиции в банковия сектор, които  за момента преобладават, но които 
сравнително малко директно допринасят за развитието на региона) и да стане 
възможно развитие на съвременен сектор „Услуги”, който да излезе от 
ограничението на местното слабо развито икономическо ниво и да се насочи 
към обслужване не на ограничен кръг малко хора, а към обслужване на 
различни направления, изискващи приложението на съвременните наукоемки 
технологии, като например – създаване и развитие съвременни транспортни  
информационни услуги, поддържане и предоставяне на навигационни услуги, 
свързани с плавателните условия по р. Дунав, с пристанищата в евро-региона и 
плавателни съдове и т.н. По този път на развитие град Видин като център на 
евро-региона и където Дунав мост II прилежи ще успее да се впише в единната 
европейска транспортна комуникационна система и ще бъде едно от нейните 
звена, с най-бърза и пряка връзка (чрез ж.п. линия) с пристанищата в Бяло 
море. 

 

2.3. Икономическо състояние на областта  

2.3.1. Обща характеристика 
Икономическото състояние на една област и нейното място в рамките на 

страната се определя от генерирания Брутен вътрешен продукт (БВП), 
акумулираната Брутна добавена стойност (БДС), размера на привлечените 
инвестиции и степента на заетост. Тези икономически показатели дават 
възможност да се направи оценка на степента на ефективно използване на 
наличните ресурси, на политиката на областно ниво по отношение на местното 
икономическо развитие, както и да се откроят силните страни и неизползваните 
възможности. 

 В разработените Общински планове за развитие и в Областната 
стратегия за развитие (2005-2015) са направени подробни анализи на 
икономическото състояние на областта и включените в нейните граници 
общини. В допълнение към тези анализи ще бъде откроено мястото и ролята на 
горепосочените показатели, с цел да бъдат изведени силните страни на 
икономиката на областта и да бъдат очертани перспективите за икономическо 
развитие. 

 

2.3.1.1. Характеристика на икономическото състояние 
на област Видин според БВП, БДС, степен на 
заетост 

БВП и БДС 
По данни на статистиката, по БВП за 2000-2003 г., областта се нарежда на 

второ място между областите в Северозападния регион за планиране. През 
2004 година се наблюдава отстъпване от тези позиции в рамките на района за 
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планиране и област Видин се нарежда на трето място по БВП, съответно след 
Враца (1 062 829 хил. лв.) и Монтана (571 766 хил. лв.). Това се дължи на 
факта, че икономическите сектори имат неравностойно положение по 
отношение на дела генерирана БДС. Основно БДС и БВП се генерират от 
сектор “Услуги”, за разлика от другите две области в региона, където водещи са 
сектор индустрия (Враца) и селско стопанство (Монтана) (Фигура 1).  

Фигура 1 Генериран БВП в област Видин през 2004г. и сравнение с другите две 
области в Северозападния район за планиране 

 Източник: НСИ, 2006 г. 
 
Произведеният БВП в областта през 2004 г. представлява 1,07% от БВП 

на страната и 19,99 % от създадения БВП в Северозападния район за 
планиране (Таблица 5) 

Таблица 5 Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт за 2004 г. 

БДС по икономически сектори - хил.лв. Район за 
планиране и 
области 

Селско 
стопанство 

Индустрия Услуги 

БДС - 
хил.лв. 

БВП - 
хил.лв. 

БВП 
на 
човек - 
лв. 

България 3 589 696 9 908 944 19 670 538 33 169 178 38 275 339 4 919 

Северозападен 341 145 562 873 866 309 1 770 327 2 042 856 4 023 

Видин 83 677 44 685 225 436 353 798 408 261 3 363 
Враца 134 238 429 405 357 397 921 040 1 062 829 4 954 

Генериран БВП в област Видин и сравнение с другите две области в Северозападния 
район за планиране

20%

52%

28%

Видин Враца Мoнтaнa
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Мoнтaнa 123 230 88 783 283 476 495 489 571 766 3 326 

Източник: НСИ, 2006 г. 
През 2004 г. на човек от населението се падат 3363 лв. от БВП, генериран 

в област Видин, което е с 660 лв. по-малко от равнището му за Северозападния 
район за планиране и с 1556 лв. по-малко от стойността му за страната. 
Равнището на този показател за област Видин в сравнение с равнищата му в 
другите две области в Северозападния район за планиране е междинно – 4954 
лв.за област Враца и 3326 лв. за област Монтана (Фигура 2). 

Фигура 2 Брутен вътрешен продукт на човек от населението за 2004 г 

 

Видин Враца Мoнтaнa Северозападен район за 
планиране 
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Източник: НСИ, 2006 г. 
 
В област Видин 63 % от БДС се създават в сектора на услугите (Фигура 3). 

Този факт определя отраслите, които са  включени в този сектор, както и сектор 
Селско стопанство - като водещи за област Видин.  
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Фигура 3 Брутна добавена стойност по сектори на икономиката за 2004 г. 

 

Област Видин: БДС по сектори, 2004 

24% 

13% 63% 

Селско стопанство Индустрия Услуги 

 
 Източник: НСИ, 2006 г. 
 
Фирмена организация  
Към 31.12.2003 г. активните субекти в област Видин, вписани в регистър на 

БУЛСТАТ са 14 126 броя, което представлява около 1,14 % от тези в страната. 
От тях 78 % са в община Видин. В сравнение с предходната година в региона 
са регистрирани 520 броя повече субекти. По отраслова структура най-голям 
брой активни субекти има в отрасъл “Търговия, ремонт и техническо 
обслужване” -  5938 броя или 42 % от всички субектиТози отрасъл е водещ във 
всички общини на територията на областта. Следващите отрасли с по-голям 
брой активни субекти са “Селско, ловно и горско стопанство”, “ Транспорт, 
складиране и съобщения” и “Хотели и ресторанти” съответно с 2728 броя, 1262 
броя и 888 броя. Най-малък брой субекти са в отраслите “Добивна 
промишленост” и “Производство и разпределение на електроенергия, газ и 
вода” поради спецификата на тези отрасли. Това разделение е представено  в 
Таблица 6 

Таблица 6 Активни стопански субекти в Област Видин (към 31.12.2003г.) 

Сектори по Националната класификация на 
икономическите дейности 

Област 
Видин 
2002 год. 

Област Видин 
2003 год. 

Разлика в бр. 
активни субекти 

Общо 13606 14126 520 

Селско, ловно и горско стопанство 2636 2728 92 

Рибно стопанство 5 6 1 

Добивна промишленост 8 8 0 

Преработваща промишленост 839 860 21 

Производство и разпределение на  2 2  
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Сектори по Националната класификация на 
икономическите дейности 

Област 
Видин 
2002 год. 

Област Видин 
2003 год. 

Разлика в бр. 
активни субекти 

електроенергия, газ и вода  0 

Строителство 243 261 18 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и 
стоки за домакинството 

5829 5938  
19 

Хотели и ресторанти 869 888 19 

Транспорт, складиране и съобщения 1241 1262 21 

Финансово посредничество 179 175 -4 

Операции с недвижими имоти и бизнес услуги 563 611 57 

Държавно управление; задължително 
обществено осигуряване 

84 85 1 

Образование 179 181 2 

Здравеопазване и социални дейности 452 585 133 

Други дейности 477 536 59 

Източник: НСИ, 2006 г. 
Индиректен показател за потенциален перспективен отрасъл е нарастване 

броя на активните стопански субекти. По гъстота на фирмите Видинска област 
се нарежда на едно от последните места за 2003 г. с 41 фирми на 1000 души 
трудоспособно население. Наблюдава се незначително нарастване на броя на 
активните фирми на територията на областта. По форма на собственост 
разпределението им е както следва: държавна – 111 броя или 0,79 %, 
общинска – 227 броя или 1,61 % и частна – 13783 броя или 97,57 %. 

 
Степен на заетост 
В сравнение с другите две области в Северозападен район за планиране, 

броят на заетите в област Видин е близо три пъти по-малък от този във Враца и 
два пъти по-малък от този в Монтана. Нещо повече, за 2005 г. коефициентът на 
заетост на област Видин е най-нисък за страната. В същото време 
коефициентът на безработица независимо, че относително намалява, остава  
най-висок в област Видин в сравнение с всички други области.  

Характерно за областта е, че степента на заетост няма пряка връзка със 
степента на безработица в областта. Една от причините за това е големият дял 
лица извън пазара на труда (хора в работоспособна възраст, незаети и 
нерегистрирани в бюрата по труда), което е анализирано по-долу.  (Фигура 4 и 
Фигура 5) 
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Фигура 4 
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 Източник: НСИ, 2006 г. 
 
Фигура 5 Икономическа активност – област Видин (2004-2005) 

 
Източник: Статистически годишник, 2005, 2006. НСИ: София 
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Основни изводи 
 Базирайки се на показателя брутна добавена стойност по икономически 
сектори може да се обобщи, че за периода (2000-2004) икономическите 
сектори селско стопанство и услуги се развиват успешно в област Видин; 

 Основен дял в създаваната добавена стойност в област Видин има 
сектор селско стопанство, което е резултат от факта, че преобладаваща 
част от общините в областта са “селски”; 

 Като цяло област Видин е с най-ниска икономическа активност от 
областите в СЗРП. Относителният дял на лицата извън пазара на труда 
за периода 2004-2005 г. нараства, което означава, че съществува 
свободна работна сила, която следва да бъде интегрирана към него.  

 

2.3.1.2. Характеристика на бизнес средата и бизнес 
поведението – резултати от проучване на 
потребностите за развитието на фирмите във 
Видинско  

 За целите на стратегията се проведе проучване за определяне условията 
и бизнес средата, в която функционират различните бизнес субекти в област 
Видин, за определяне основните мотиви за бизнес поведението на активните 
бизнес субекти в областта. Индиректно се целеше да се установят причините 
за  ниската икономическа активност на населението. 

 
Проучването е реализирано сред активния бизнес сектор в периода 25 

март - 25 април 2007 г. в област Видин. 
 Обект на изследването са активните бизнес субекти в областта, тъй като 

те са лицето на местната социална група, която създава условия за формиране 
на доходи на населението. Предполага се, че това е социалната група, която 
представлява основните икономически дейности  на територията на областта и 
като такава в нея рефлектират различни фактори, обуславящи икономическата 
активност както на работодателите, така и на работната сила. 

Информацията е набирана чрез средствата на социологическо проучване 
– чрез индивидуален въпросник и по метода на фокус група, което позволява 
да се идентифицират условията за развитие на икономиката в областта, чрез 
оценката на активно действащите бизнесмени; позволява да се определи  
нагласата и общата визия на активните бизнес субекти за  тяхното бъдещо 
развитие, както и за развитието на сектора/отрасъла, в който те работят. 
Едновременно с това, чрез оценката на работодателите за наетите  се оцени 
качеството и квалификацията на работната сила, доколко те отговарят на 
потребностите на работодателите, как се вписват в очакванията за бизнес 
поведение и бизнес култура. 
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Другата използвана техника е не-статистически метод за социалната 
диагностика, предназначена за малки извадки. Тя позволява чрез формални 
процедури на пат-анализа да се опише бизнес средата и условията за 
икономическа активност в област Видин.  

Получените резултати са представени подробно в Приложение 2 към 
настоящата Стратегия.  

 
Профил на предприятията, включени в проучването 
В резултат на проучването са събрани 30 индивидуални  въпросника, 

които обхващат дейността на 29 предприятия. Включените в изследването 
предприятия са създавани равномерно през периода след 1989 г.; най-много на 
брой са създадени през 1992 и 2004 г. - по 4 предприятия на година; 12 от 
предприятията успешно оперират на пазара повече от 10 години, 8 – са 
сравнително нови на пазара – от 2004 г.; 88% от предприятията са в сектора – 
услуги, 10% - сектор – промишленост, представители на сектора – селско 
стопанство не са включени в извадката.  

Предприятията са частна или смесена собственост, но с преобладаващо 
частна собственост, едно предприятие е 100% общинска собственост и едно е с 
чуждо участие. Преобладават микропредприятията с до 5 души заети.   

Предприятията са изцяло ориентирани към местния пазар, като имат 
слабо увеличение на производството за периода 2004-2006 г., но с 
декларирани намерения за по-бързо развитие  за периода 2007-2008.  Едно 
предприятие има излаз на международния пазар. 

Сравнително малкият брой въпросници и получените чрез тях резултати 
имат само условен характер и нямат представителност за целия бизнес сектор 
в областта. Но тъй като целевата група – активни бизнес субекти, които 
оперират на територията на областта – е сравнително ограничена, то 
резултатите от проучването са показателни за развитието на икономическата 
активност в момента и за в бъдеще. 

Трябва да отбележим също, че набирането на информация беше трудно,  
масово представители на целевата група отказваха да участват в изследването 
като мотивите за отказ се свързваха основно с това, че “няма смисъл от такива 
проучвания”, “няма кой да чуе гласа на бизнеса”, “всеки се спасява 
индивидуално и както намери за добре” и т. н. Като цяло практиката показва, че 
отказът да се участва в подобен тип проучвания също е характеристика на 
бизнес среда, която не способства и не стимулира развитие на икономическа 
дейност.  

Резултатите, получени по втория не-статистически метод – социална 
диагностика чрез пат-анализ, са представителни за изследваната целева група 
и могат да бъдат интерпретирани в контекст на цялата  изследвана социална 
група – активните бизнесмени в областта.  
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Основните резултати от проучването показват: 
Периметърът на предприятията участвали в проучването е ограничен в 

областта и близката околност, те са с локално значение, изцяло са 
ориентирани към местния пазар. Само едно предприятие произвежда за 
международния пазар. 

Всички предприятия (с изключение на 3) използват за своята дейност 
изцяло суровини, които не се произвеждат в региона. Половината или работят 
изцяло със суровини, които си доставят извън региона или ако ползват местни 
суровини те са не повече от 25% от всички използвани суровини. 

Независимо от размера на предприятието политиката на собствениците не 
е насочена към разширяване на производството – нито като количество, нито 
като асортимент. За периода 2004-2006 г. не се наблюдава увеличение на 
производството, но всички  декларират намерения за по-бързо развитие  за 
бъдещ период 2007-2008.   

Дейността на предприятията не се планира да се разширява, което следва 
от това, че  направените инвестиции са ограничени – 50% от включените в 
изследването предприятия изобщо не са правили инвестиции за периода 2004-
2006 г.; не се наблюдава увеличение на персонала за изминал период, както и 
не се планира наемането на нови хора. 

Инвестициите, които се планират не са взаимообвързани. Основните 
инвестиции са свързани с обновяване на машините и използваното 
оборудване, но  това обновяване не се свързва с технологично обновяване и с 
иновации. Работодателите не са готови да инвестират в обучение и 
квалификация на персонала. Квалификацията на персонала се реализира 
съвместно и с помощта на  Бюрата по труда, но съществуващата сега политика 
не се одобрява от работодателите и фактически тя е пречка за квалификация 
на персонала. Правата на работниците са защитени в по-голяма степен, и не са 
съобразени с правата на работодателите, които формират заетост и доходи за 
населението. 

Пазарът на работната сила е дисбалансиран – висока безработица и в 
същото време - недостиг на квалифицирана работна сила. Най-предпочитан 
канал за наемане на работници е личният контакт и препоръка от приятели. 
Доверието в специализираните институции, които осигуряват квалифицирани 
работници е слабо. Липсва нагласа да се търсят квалифицирани специалисти 
сред студенти, които да бъдат привлечени да работят след завършване на 
образование в предприятието. 

Патерналистките очаквания към държавата са силно разпространени сред 
всички селскостопански производители. За тях държавата е тази, която трябва 
да осигури ефективността на тяхната дейност. Преобладават нагласите за 
производството на традиционни земеделски култури и не се търсят 
потенциални ниши на пазара. 

Бизнес-средата е сравнително неразвита и незряла. (фиг. 1, Приложение 
2) Бизнес субектите работят предимно самостоятелно, липсва нагласа за 
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потребност от въвеждане на стандартите за качество на продукцията и все още 
икономическите механизми се регулират от лични позиции в местната общност 
и местната администрация. Трудно може да се говори за пазарно ориентирани 
услуги и продукти. Като цяло преобладават песимистични нагласи за развитие 
на икономиката в региона и особено на територията на област Видин.  

Наблюдава се твърда нагласа за емиграция от областта и стимулиране на 
младите да търсят професионална реализация извън областта. 

 

2.3.2. Отрасли с “перспектива” в област Видин 
Отраслите на областната икономика са разгледани и оценени въз основа 

на заложените виждания за приоритетни отрасли в стратегическите и планови 
документи на общинско, областно и регионално ниво - Общинските планове за 
развитие, Областната стратегия за развитие, Регионален план за развитие на 
Северозападен район за планиране, както и на основата на обобщаване на 
резултатите от структурирани фокус дискусии с експерти от общинските и 
областни администрации. Отраслите с перспектива са основата за реализация 
на стратегията и на плана за местно икономическо развитие. Те определят 
“атрактивността” на региона и са притегателен център за инвестиции и за 
стимулиране развитието на други допълващи и спомагателни дейности и 
отрасли, в резултат на което се повишават заетостта и жизнения стандарт на 
населението в съответната област. 

 

2.3.2.1. Отрасли с приоритет, според ОПР 
В ОПР всяка община на основата на анализ на съществуващите ресурси, 

макроикономическата среда и регионалната политика дефинира приоритетните 
за нея отрасли, онези, които се смятат за основа за местното икономическо 
развитие през следващия планов период 2007-2013 г. Обобщаването на 
отраслите с приоритет в отделните ОПР е представено в Таблица 7. 

Таблица 7 Перспективни отрасли според общинските планове за развитие 

Община Перспективни отрасли, заложени в ОПР 

Белоградчик Туризъм, Транспорт 

Бойница Селско стопанство, Транспорт 

Брегово Селско стопанство, ХВП, Транспорт 

Видин Транспорт, Селско стопанство, Туризъм 

Грамада Селско стопанство, ХВП 

Димово Селско стопанство, Транспорт, Логистика (комуникационна 
инфраструктура, спедиция, застраховки, консултации, и др.) 

Кула Селско стопанство, Лека, Химическа промишленост 

Макреш Селско стопанство , Туризъм (селски) 

Ново село Селско стопанство (Лозарство), ХВП 

Ружинци Селско стопанство, Туризъм (ловен, селски) 
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Община Перспективни отрасли, заложени в ОПР 

Чупрене Селско стопанство (екологично земеделие) 

Източник: Общински планове за развитие на общините Белоградчик, 
Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, 
Ружинци, Чупрене. 

 
В девет от общините селското стопанство се извежда на първо място като 

приоритетен отрасъл. В отделни общини (например Ново село, Чупрене) е 
специфициран и подотрасъла, който е с приоритет – съответно лозарство и 
екологично земеделие.  

В две от общините – Видин и Белоградчик, са изведени на първо място 
съответно транспорт и туризъм. В други три туризмът се нарежда на второ 
място. Според ОПР в областта съществуват благоприятни възможности за 
развити на риболовен, ловен, селски и традиционен туризъм. 

Освен посочените три отрасъла в отделни общини се посочват като 
приоритетни ХВП, логистика (комуникационна инфраструктура, спедиция, 
застраховки, консултации, и др.), лека и химическа промишленост. 

Необходимо е да се проучи дали съществува необходимия капацитет и 
ресурс за развитие на тези отрасли, каква е стратегията за тяхното развитие и 
в какви срокове може да се реализира. Основание за това дава например 
туризма, който се посочва от повечето общини като стратегически отрасъл. 
Наличието на обекти с потенциален туристически интерес не е достатъчно 
условиe за развитие на отрасъла. Когато не съществува нито адекватна 
инфраструктура, нито ресурс за развитие на туризма като икономически 
отрасъл, нито туристическата индустрия е развита или се планира да се 
развива, трудно може да се приеме, че този отрасъл е първостепенен или 
доминиращ. От друга страна известно е, че туризмът като икономически 
отрасъл е комплекс от широк спектър продукти и услуги, които един без друг не 
са ефективни и икономически изгодни.  

 

2.3.2.2. Отрасли с приоритет според Регионален план 
за развитие на Северозападен район за планиране 

В регионалния план за развитие на СЗРП освен редицата цели на 
различни нива4, насочени към общо развитие на средата за бизнес, 
партньорства, ТГС и преодоляване на териториалните различия има две цели, 
дефиниращи следните приоритетни отрасли: 
 развитие на туризма 
 развитие на селското стопанство и преработващата промишленост (ХВП) 
 развитие на транспорта 

                                            
4 Има се предвид цели, приоритети и мерки 
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Включените в Регионалния план за развитие на СЗРП отрасли 
представляват обобщение на приоритетните отрасли от ОПР и на практика се 
потвърждава становището на местните и регионалните власти за важността и 
потенциала на тези три отрасъла. 

 

2.3.2.3. Отрасли с приоритет според Областна 
стратегия за развитие на област Видин 

В Областната стратегия за развитие на област Видин специфична цел 3 
дефинира отраслите с приоритет за областта през следващия планов период 
2007-2013 година:  

“СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3: Осигуряване икономически растеж на базата на 
конкурентоспособни малки и средни предприятия, селско стопанство и 
преработвателна промишленост, туризъм, увеличаване на вътрешното 
потребление, експорта на произведената продукция и привличане на 
инвестиции.” 

 При детайлизирането на Специфична цел 3 на приоритети- съответно 
приоритет 3.3 и 3.4 – се визират развитието на селско стопанство и туризъм. 

 

2.3.2.4. Перспективни отрасли според коефициент за 
локализация, брой заети и нетни приходи от 
продажби (НПП) 

При избора на отрасли с перспектива на областно ниво могат да се 
използват различни критерии: брой заети лица в даден отрасъл в областта 
спрямо относителния дял на заетите в същия отрасъл на национално ниво 
(коефициент на локализация); налични ресурси и евтина, но квалифицирана 
работна ръка; наличие на инвеститорски интерес, брой създадени фирми (това 
предполага ниски бариери на навлизане и ниски разходи през първоначалния 
етап от развитието на фирмата; и в повечето случай ниска ефективност). Важни 
за местното икономическо развитие са онези отрасли и сектори на 
икономиката, които притежават силно местно присъствие заедно с потенциал 
за растеж в перспектива, а това е свързано и се обуславя от иновативното 
поведение на икономическите субекти, от производството/предлагането на 
продукти/услуги, намиращи се във фаза на навлизане и/или на развитие от 
своя жизнен цикъл, както и от развитието на производства с висока степен на 
добавената стойност, висока оперираща ефективност и производителност.  

 
Отрасли с перспектива според коефициент на локализация 
Коефициентът на локализация дава възможност да бъдат 

идентифицирани най-застъпените на областно ниво отрасли според броя на 
заетите в тях в сравнение с тяхната застъпеност в страната. Изчисляването на 
коефициента на локализация за две последователни години  показва голяма 
динамика в подредбата на отраслите. Посочваните за отрасли с перспектива – 
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селско стопанство, транспорт и туризъм заемат последните места в 
приоритизацията на топ 10 отрасли на областно ниво (Таблица 8, Таблица 9 и 
Фигура 6). През 2005 г. от Топ 10 излизат отрасли като “Изделия от каучук и 
пластмаси”, водещ за 2004 г.; “Текстил и облекло”, “Производство на неметални 
минерални суровини, стъкло и др.”. Отрасли като “Търговия, ремонт на 
автомобили, лични вещи и стоки за домакинствата”,  “Хотели и ресторанти”, 
“Преработваща промишленост” през 2005 г. влизат в Топ 10. Индиректно два от 
тези отрасли “Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 
домакинствата”, “Хотели и ресторанти” са предпоставка и подпомагат 
развитието на туризма. 

 
Таблица 8 Най-силно застъпените отрасли във Видин за 2004г. според коефициента 

им за локализация 

ТОП 10 НА НАЙ-СИЛНО ЗАСТЪПЕНИТЕ ОТРАСЛИ В ОБЛАСТ ВИДИН СПРЯМО 
ЗАСТЪПЕНОСТТА ИМ В СТРАНАТА КАТО ЦЯЛО - 2004 

  

Национална класификация на продуктите по икономически 
дейности 

Коефициент на 
локализация 

Позиция 

Изделия от каучук и пластмаси 3.037446 1 

Други услуги за обществото и личността 2.286156 2 

Селско, горско и ловно стопанство 1.622837 3 

Производство на неметални минерални суровини, стъкло и др. 1.543558 4 

Здравеопазване и социални дейности 1.287828 5 

Държавно управление и отбрана, соц. oсигуряване 1.181546 6 

Текстил и облекло 0.941575 7 

Образование 0.91053 8 

Транспорт, складиране, съобщения 0.78243 9 

Хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия 0.727951 10 

Източник НСИ и собствени изчисления 
 
Таблица 9 Най-силно застъпените отрасли във Видин за 2005г. според коефициента 

им за локализация 

ТОП 10 НА НАЙ-СИЛНО ЗАСТЪПЕНИТЕ ОТРАСЛИ В ОБЛАСТ ВИДИН СПРЯМО 
ЗАСТЪПЕНОСТТА ИМ В СТРАНАТА КАТО ЦЯЛО -2005 година 

  

Национална класификация на продуктите по икономически 
дейности 

Коефициент на 
локализация 

Позиция 

Други дейности, обслужващи обществото и личността 2.41452 1 

Държавно управление; задължително обществено осигуряване 1.93323 2 

Здравеопазване и социални дейности 1.64321 3 

Образование 1.30946 4 

Транспорт, складиране и съобщения 1.04653 5 
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Производство и разпределение на електроенергия газ и вода 0.92652 6 

Преработваща промишленост 0.9114 7 

Селско, ловно, горско и рибно стопанство 0.73236 8 

Търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за 
домакинствата 

0.7181 9 

Хотели и ресторанти 0.59174 10 

Източник НСИ и собствени изчисления 
 
Фигура 6 Коефициент на локализация, 2004-2005 г. 

Източник НСИ и собствени изчисления 
 
 

Област Видин:Коефициент на локализация, 2004-2005 г.
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Отрасли с перспектива според Нетните приходи от продажби 
В зависимост от показателя Нетни приходи от продажби (НПП за 2003 г.) 

като отрасли с перспектива се изявяват: Производство на изделия от 
неметални минерални суровини; Производство на изделия от каучук и 
пластмаси; Производство на облекло; Производство на хранителни продукти и 
напитки; Добив на неметални материали и суровини (Фигура 7). 

 
Фигура 7 Подреждане  на отраслите според Нетните приходи от продажби за 2003 г. 

Позициониране на отраслите по НПП, 2003
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 Източник: НСИ и собствени изчисления 
За отраслите позиционирани на първите пет места в областта 

съществуват необходимите ресурси, квалифицирана работна ръка. Тези 
отрасли са се утвърдили като отрасли с потенциал и това е привлякло 
чуждестранните инвеститори в тях (например Кнауф-Гипсфазер). Визията на 
областната администрация за мястото и ролята на тези отрасли се представя в 
Областната стратегия за регионално развитие (2005). 

Селското стопанство се очертава като сектор с “потенциал“ за областта. 
Осемдесет и два процента от общините в областта са селски5. Този факт 
обуславя важността на сектора за областта. Местното икономическо развитие 
следва да бъде съобразено с това и възможности за развиване на потенциала 
на сектора и за диверсификация на не-селскостопански дейности и 
производства следва да се търсят на ниво община. 

                                            
5 Девет от всичко 11 общини са класифицирани като селски от НСИ. Изключенията са 

Белоградчик и Видин. 
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Също така за 2004 г. този сектор има най-висока Оперативна 
рентабилност в областта - 4.02 и генерира 1 % от НПП в областта. Наличните 
природо – климатични и почвени условия, както и съществуващите традиции, 
са ключови при определянето на сектора като перспективен за областта и по 
специално в лозарството. 
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Таблица 10  Райони за целенасочено въздействие в област Видин 

Райони за целенасочено въздействие           Нетни приходи от продажби  Община 

Селски Граничн
и 

Рас-
теж 

Упадък Плани
нски 

Никъ
де 

Индустриа
лна 
заетост 

Темп 
(2004/ 
2000) 

Заети в 
зем. 
стопанст
ва (2003) 
% 

% лица с 
под 
средно 
образов
ание. 

НПП 2000  2001 2002  2003  

VID01 Белоградч
ик 

  Белогра
дчик 

    Белогр
адчик 

  28.04 0.84 17.8 54.0 0.84 0.96 1.14 1.11 1.41 

VID03 Бойница Бойница Бойница         1.54 0.96 74.6 78.7 0.35 0.24 0.24 0.39 0.66 

VID06 Брегово Брегово Брегово         3.40 0.85 44.6 62.1 0.16 0.24 0.25 0.24 0.25 

VID09 Видин           Види
н 

32.44 0.99 12.9 47.3 1.90 2.52 2.64 2.55 3.15 

VID15 Грамада Грамада           10.93 0.87 58.8 67.1 0.54 1.14 1.94 1.07 0.56 

VID16 Димово Димово Димово         13.89 1.01 31.5 69.9 0.24 0.39 0.40 0.37 0.34 

VID22 Кула Кула Кула         35.64 0.98 39.7 59.3 1.52 1.57 2.22 2.37 2.18 

VID25 Макреш Макреш Макреш         1.78 0.53 63.4 73.8 0.16 0.28 0.30 0.28 0.22 

VID30 Ново село Ново 
село 

Ново 
село 

        15.04 1.32 69.4 69.3 0.18 0.36 0.43 0.27 0.27 

VID33 Ружинци Ружинци     Ружин
ци 

    10.97 0.97 41.2 72.0 0.16 0.15 0.20 0.19 0.28 

VID37 Чупрене Чупрене Чупрене     Чупрен
е 

  19.92 0.69 43.9 72.1 0.16 0.21 0.23 0.22 0.26 

България   38.58 0.98 17.2 50.9 7.09 7.73 8.90 10.11 11.17 

Източник : НСИ, 2006г. 
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Основни констатации и изводи: 
 В почти всички планови документи селското стопанство е посочено като 
приоритетен отрасъл. В нито една от оценките по двата икономически 
критерия  селското стопанство не се откроява като перспективен 
отрасъл; 

 Същото важи и за туризма и транспорта - въпреки ниския коефициент на 
локализация или липсата на такъв, може да се каже, че това са едни от 
приоритетните отрасли според плановите документи;  

 Според коефициента на локализация за 2005 г. секторът на услугите 
излиза на първо място докато селското стопанство се измества на осмо 
място; 

 Има значително разминаване между изводите от анализа и оценката на 
отраслите с перспектива по коефициент на локализация, по показателя 
НПП и заложеното в различните планови документи. 

 

2.3.3. Възможности за привличане на инвестиции 
Видинска област е на двадесет и трето място по размер на преки 

чуждестранни инвестиции от всичко 28 области в страната. Общият обем на 
чуждестранните инвестиции (ПЧИ) за периода 1992-2006 г. е 0.098% от общо 
направените преки инвестиции по области в страната (Фигура 8). Процесът на 
привличането на ПЧИ в областта се характеризира с две характерни 
особености: започва сравнително късно (1997г.) и размерът на привлечените 
инвестиции е много малък. Тези характеристики са основата за бъдещето 
превръщане на областта в атрактивен за чуждестранните инвеститори регион. 
Ниската инвестиционна активност в областта очевидно е причина за нейното 
изоставане  в  икономическото развитие. Обнадеждаващ е фактът, че през 
2003г. по данни на статистиката  именно показателите свързани с инвестициите 
бележат леко нарастване. 
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Фигура 8 

Преки чуждестранни инвестиции във Видинска област, 1992-2006 г.
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Източник: БАИ, 2006г. 
 
Възможности за привличане на чуждестранни инвестиции в област Видин 

се очертават в няколко области: 
Инфраструктура – изграждане на нова инфраструктура, реконструкция и  

рехабилитация  на съществуващата, както и развитие на съпътстващи дейност: 
логистика, спедиция, застраховки, консултации. 

Транспорт, 
Недвижими имоти и строителство, 
Селско стопанство – лозарство, рапица и маслодайни култури, екологично 

земеделие, 
ХВП – млеко преработка, месопреработка, винопроизводство, 
Дейности, съпътстващи, допълващи и подпомагащи добива и 

преработката на гипс, 
Туризъм – еко, селски, ловен, риболовен, традиционен туризъм. 
Една от възможностите за инвестиции е строителството и недвижимите 

имоти. През последната година се наблюдава засилване на интереса на 
чуждестранните инвеститори към област Видин. Този интерес се дължи на 
бъдещото строителство на Дунав мост-2. През 2006 година се наблюдава ръст 
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на цените на недвижимите имоти в страната и област Видин е сред регионите с 
най-бърз ръст на цените на недвижимите имоти6. 

Перспективите за развитие на пазара на недвижими имоти във Видин се 
свързват най-вече със строителството на Дунав мост ІІ, който ще осигури бърз 
автомобилен транспорт с Централна Европа. Две дружества със специална 
инвестиционна цел за недвижими имоти - „Фонд за недвижими имоти България“ 
АДСИЦ и „Инвест пропърти“ АДСИЦ, са направили инвестиции в региона на 
стойност повече от 3.2 млн. лв. с цел да инвестират в собственост с 
разнообразно предназначение - както бизнес и търговски, така и жилищни 
имоти и строителство.  

Друга възможност за инвестиции е в дейностите съпътстващи 
производството на биодизел. Фирма "Екопетролиум" започва осъществяването 
на българо-германски проект за строеж на рафинерия за биодизел в град 
Видин. Това е най-голямата инвестиция във Видин през последните години и 
добър сигнал за бъдещи инвеститори. Фирмата ще инвестира в региона 60 000 
000 евро за изграждането на рафинерия за масла и биодизел с възможности за 
производство на 150 хиляди тона годишно. Производството на биодизел може 
да се превърне в притегателен център за инвестиции в областта на 
земеделието и по специално в производството на рапица и други маслодайни 
култури, за които в района има благоприятни условия.. 

В гр. Димово вече е построена рафинерия за биодизел - Фирма 
“Екопроекти” ООД. Материална база е изградена, и предстои да стартира 
производството на биодизел и рафинирано олио. 

Пример за добра инвестиция е заводът за гипсфазерни плоскости във 
Видин, който от началото на 1997 година е поет и изцяло реконструиран от 
Кнауф - Австрия след успешна приватизационна сделка на завода “Гипсфазер” 
ЕООД. Заводът има годишен капацитет от около 8 млн. кв. м. и произвежда 
плоскости с търговски марки VIDIWALL и VIDIFLOOR. Благодарение на тази 
инвестиция са разкрити 70 работни места до момента.  

В Таблица 11 по-долу са представени някои основни инвеститори в 
областта през последните години. 

Таблица 11 Основни инвеститори в област Видин 

Стопански субект  Вид дейност  Местонахождение Страна на 
произход на 
инвестициите 

“Кнауф България” 
ЕООД 
 

Производство на 
гипсфазерни плоскости за 
сухо строителство  

Гр. Видин Германия 

“Айхов Компонентс” 
ЕООД 

Производство на 
електрически компоненти 

Гр. Видин Германия 

                                            
6 По данни на НСИ ръстът на цените на недвижимите имоти във Видин е 40 %. 

Впечатляващ за сектора ръст на цените се наблюдава и във Враца (37.2 %) и в Монтана 
(33.6%). 
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Стопански субект  Вид дейност  Местонахождение Страна на 
произход на 
инвестициите 

“Кула ринг” АД Каучукови изделия  Гр. Кула Холандия 

“СПИ” ЕООД Каучукови изделия  Гр. Кула Холандия  

“Випом” АД 
 

Помпи, котли и 
машиностроене  

Гр. Видин Русия 

“Булком - Видин” Земеделие  Гр. Видин Испания 

 
 

2.4. Заетост и безработица. Пазар на труда 
Съществен фактор за местно икономическо развитие има структурата на 

населението и съответно на работната сила, квалификационното и 
образователно равнище, нейната мобилност и гъвкавост, мотивираност към 
трудова реализация.  

2.4.1. Заетостта в Област Видин 
Анализът на данните за между секторното движение на работната сила в 

страната дава основание да се направят следните изводи: на макро ниво с 
началото на преход настъпва преструктуриране на работната сила, като 
заетите в отрасъл индустрия и селско стопанство намаляват, за сметка на 
сравнително бързото увеличение на сектора – “услуги”. След 2002 г. се 
наблюдава по-силно увеличение на заетите в сектора “услуги” и рязко 
намаление на заетите в “селското стопанство”. Тази тенденция се наблюдава и 
за област Видин.  

През 2006 г. тази тенденция също продължава. Според данните от 
Агенция по Заетостта общият брой на наетите по трудово или служебно 
правоотношение в област Видин през четвъртото тримесечие  на 2006 г. е 20 
856 лица, от тях 14 668 лица са наети в сектор “Услуги”, 5 729 лица – в сектор 
“Индустрия” и 459 лица – в сектор “Селско стопанство”. В сравнение с 
четвъртото тримесечие на 2005 г. общият брой на наетите лица по трудово или 
служебно правоотношение е със 7.5 на сто по-малък. Съотношението между 
наетите в обществения и частния сектор е съответно 49.5 на сто към 50.5 на 
сто, докато през същия период на 2005 г. това съотношение е 48.6 на сто към 
51.4 на сто, т.е. относителният дял на наетите в частния сектор слабо се 
понижава с 0.9 пункта за сметка на увеличения дял на наетите в обществения 
сектор.  
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Фигура 9 Структура на наетите лица по икономически сектори в област Видин през 
ІV тримесечие на 2006 г. 
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Източник: ДРСЗ - Монтана 
В сравнение с последното тримесечие на 2005 г. броят на наетите лица 

намалява в обществения сектор с 5.9 на сто, а в частния сектор – с 9.1 на сто. 
В отраслите на индустрията и селското и горско стопанство по-голям е 

броят и относителният дял на наетите лица в частния сектор, като делът им е 
съответно 93.9 на сто и 69.1 на сто, докато в отраслите от услугите 
преобладават наетите в обществения сектор (67 % от общия брой наети лица в 
сектор “Услуги”). 

Разпределението на наетите лица по основни икономически сектори през 
четвъртото тримесечие на 2006 г. е: в сектор “Индустрия” – 27.5 на сто от 
всички наети лица в областта (26.2 на сто през IV-то тримесечие на 2005 г.), 
“Селско стопанство” – 2.2 на сто (1.7 на сто през IV-то тримесечие на 2005 г.) и 
“Услуги” – 70.3 на сто (72.1 на сто през IV-то тримесечие на 2005 г.).  

Не се наблюдават значителни промени в структурата на наетите лица в 
отделните икономически сектори в сравнение с четвъртото тримесечие на 2005 
г. и тя се запазва в общи линии. Отново преобладават наетите в сектор 
“Услуги”, където заетостта слабо нараства, а най-малко са наетите в сектор 
“Селско стопанство”. 

Промяната в броя на наетите лица в трите основни сектора на 
икономиката спрямо четвъртото тримесечие на 2005 г. е както следва:  
 в индустрията – броят им намалява с 3.1 на сто, като спад се отчита 
както в обществения сектор – с 5.2 на сто, така и в частния – с 3.0 на сто ; 
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 в селско, ловно, рибно и горско стопанство – броят на наетите е с 18.3 на 
сто по-голям, като в обществения сектор се наблюдава ръст с 8.5 %, а в 
частния сектор увеличението е с 22.9 % ; 

 в услугите – броят на наетите лица е с 9.7 % по-малък, като в 
обществения сектор наетите лица са с 6.1 % по-малко, а в частния 
спадът е с 16.3 %. 

Единствено в отрасъл “Строителство” наетите лица са повече в сравнение 
с четвъртото тримесечие на 2005 г. – с 5.7 %. Във всички  останали отрасли и 
подотрасли се наблюдава намаление в броя на наетите лица, като най-голям е 
спадът в отрасъл “Финансово посредничество” – с 85.3 на сто, а най-малък - в 
отрасъл “Държавно управление и отбрана, задължително обществено 
осигуряване” с 1.5 %. 

Тези данни отразяват движението на работната сила на пазара на труда, 
предимно вътре сред трудова активното население в област Видин. Важно е, 
обаче, да се отбележи, че тази динамична картина, насочена към активна 
трудова реализация се свързва с относително малка част от населението в 
област Видин. 

Анализът на трите интегративни коефициента: - коефициент за 
икономическа активност, коефициент за заетост и коефициент за безработица, 
показва че икономическата активност на населението в област Видин е едно от 
най-ниското.  

Според данни на НСИ, както и на Агенцията по заетостта, за област Видин 
се наблюдава най- нисък коефициент за икономическа активност в сравнени с 
останалите области в страната.(Фиг. 10.). По-силно този спад на заетите в 
област Видин се вижда от данните на фиг. 11. Коефициентът на заетост за 
област Видин – 29,9% (2005г.) е най-ниският в сравнение с всички други 
области.  

Фигура 10 Коефициент на икономическа активност - 2002-2005 
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Източник: Статистически годишник, НСИ, 2003-2006, НСИ:София 
 
Фигура 11 Коефициент на заетост – 2002- 2005 г. 

 
Източник: Статистически годишник, НСИ, 2003-2006, НСИ:София 
 
Тази картина ясно се откроява при търсенето на работна сила с висше 

образование през 2006 г. се наблюдава намаление в сравнение с 2005 г. 
Според данни от ДРСЗ – Монтана във Видинска област са заявени 347 места с 
изискване за висше образование или със 7.5 % по-малко, а са заети 343 места, 
което е с 4.5 % по-малко. 

Голямата част от заявените свободни работни места с изисквания за 
висше образование са трайно незаети поради слабата мобилност на работната 
сила с висше образование (особено за работа в отдалечени селски райони). Не 
е без значение и фактът, че високо квалифицирани специалисти в областта са 
сравнително малко и не се застояват, а търсят реализация извън областта. 

Според статистиката водена от Бюрата по труда в областта заявените на 
първичния трудов пазар места за работници в област Видин са 198 (389 през 
2005 г.). 

В сравнение с предходната година заявените работни места за 
специалисти без висше образование са със 110 на сто повече и достигат 252. 
Тяхното търсене е посочено в Таблица 12. 
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Таблица 12 Заявени работни места за 2006 г. 

Работници Специалисти без висше 
образование 

Област Показатели 

2006 г. 2005 г. Прираст, 
% 
2006г/ 
2005г 

2006 г. 2005 г. Прираст 
% 
2006г/ 
2005г. 

Заявени РМ 198 389 - 49.1 252 120 110.0 Видин 

Заети РМ 232 246   - 5.7 234 117 100.0 

Източник: ДРСЗ - Монтана 
 
През 2006 г. най-търсени на трудовия пазар са хора без специалност. Във 

Видинска област търсенето на работна сила без специалност и професия 
(извън програмите за заетост) е намаляло в сравнение с 2005 г. Заявени са 1 
750 места за лица без специалност, а са заети 1 639 места. Заявените места са 
с 13.1 на сто по-малко, а заетите са с 12.3 на сто по-малко. 

Тези данни показват пряка връзка между пазара на труда и трудовата 
активност на населението. На лице е „порочен кръг” - работодателите не 
увеличават персонала и не разкриват нови работни места за квалифицирани 
специалисти, независимо че имат потребност от такива, а специалистите от 
областта – търсят реализация навън. Тази ситуация демотивира допълнително 
трудово активното население, което трайно излиза от работната сила.  

Важното в случая е, че нивото на заетост не се отразява съществено на 
нивото на безработица, както и на лицата, извън пазара на труда, сред които 
има сравнително висок процент в трудова активна възраст, предимно 
демотивирани да търсят трудова реализация (Фиг. 12). Тези данни са 
индикатор за наличие на скрита безработица и сравнително висок дял на сивия 
сектор в икономиката на областта. Едновременно с това, те характеризират 
наличието на висок потенциал за увеличаване на работната сила и 
разширяване на пазара на труда. Съществен фактор ще има политиката на 
местната власт, която да е насочена към стимулиране на мастна икономическа 
активност. 
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Фигура 12 Работна сила и лица, извън пазара на труда – област Видин , брой (2004-
2005) 

 
Източник: Статистически годишник, 2005,2006. НСИ, София 
 

2.4.2. Безработицата в Област Видин 
Според данните от ДРСЗ - Монтана за 2006 г. в област Видин 

средногодишният брой на регистрираните безработни лица намалява в 
сравнение с предходната година и достига 10 029 души, а средногодишният 
брой безработни е с 15.2 на сто по-малък спрямо предходната година. 

Основната причина за намалението на броя на безработните е свързана 
главно с реализацията на активната политика за заетост чрез различни 
програми и мерки за заетост и обучение (основно НП “ОСПОЗ”).  

Спрямо предходната година, в териториален аспект, средногодишният 
брой безработни лица се понижава в трите бюра по труда от областта, като 
най-голям е спадът в ДБТ Видин – с 19.6 на сто, а най-малък в ДБТ 
Белоградчик – с 6.4 на сто.  

През 2006 година по ниво на безработица област Видин продължи да 
заема едно от неблагоприятните първи места в страната. В Таблица 1 по-долу 
са посочени данните за разпределението на безработните и равнището на 
безработица през 2006 г. в област Видин по Бюра по труда. 

 
Таблица 13 Регистрирани безработни и равнище на безработица за 2006 г. 

Регистрирани безработни Равнище на безработица 

2006 г. Изменение 
2006 г./2005 г. 

2006 г. 2005 г. Ръст 

Области , 
бюра по труда  

ср.год.бр. ср.год.бр. % % % +/- 
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   Област Видин  10 029 - 1 795 - 15.2 17.76 20.94 - 3.18 

   ДБТ Видин 6 031 - 1 469 - 19.6 14.33 17.81 - 3.49 

   ДБТ Белоградчик 3 046 - 208 - 6.4 31.47 33.63 - 2.15 

   ДБТ Кула 952 - 118 - 11.0 20.26 22.77 - 2.51 

Източник: ДРСЗ - Монтана 
 
Някои от основните причини за задържане на високите стойности на 

равнището на безработицата през цялата година са свитите първични пазари 
на труда, особено за квалифицирани специалисти и преобладаващото ниско 
образование и квалификация на населението в района.  

Новорегистрираните безработни в област Видин през 2006 г. са 4 657. 
Техният брой намалява спрямо предходната година с 22.5 %. Тази 
благоприятна тенденция на спад на новорегистрираните е следствие от по-
малкия брой на съкратените лица от отделните дейности на икономиката. 
Безработните, които се регистрират в бюрата по труда са освободени от 
различни фирми на територията на общините в областта, завършили са средно 
или висше образование през годината или са отбили редовна военна служба.  

През февруари 2007 г. равнището на безработица за цялата страна е 
9.48%7, а за област Видин този показател е 17.23 %, което означава че 
надвишава с приблизително 8 пункта средните стойности за страната и показва 
че пазарът на труда продължава да бъде ограничен, икономическата активност 
не бележи разширяване. Разпределението на  безработните и равнището на 
безработица по бюра по труда и общини в област Видин е посочено в Таблица 
14. 

Таблица 14 Регистрирани безработни и равнище на безработица по Дирекции „БТ” 
в Област Видин към февруари 2007 г. 

Регистрирани безработни Равнище на безработица 

към 
28.02.07 г. 

Изменение 
м.02.07г./м.01.07 г.

28.02.07 
г. 

31.01.07 
г. 

Ръст 

 
Области, ДБТ и общини

бр. бр. % % % +/- 

Област Видин  9 733 - 329 - 3.3 17.23 17.82 - 0.58 

   ДБТ Видин 5 405 - 186 - 3.3 12.84 13.28 - 0.44 

            Видин 4 145 - 164 - 3.8 10.88 11.32 - 0.43 

            Брегово 954 - 14 - 1.4 35.99 36.51 - 0.53 

            Ново село 306 - 8 - 2.5 22.37 22.95 - 0.58 

   ДБТ Белоградчик 3 278 - 125 - 3.7 33.87 35.17 - 1.29 

            Белоградчик 983 - 70 - 6.6 25.68 27.51 - 1.83 

                                            
7 Съгласно данни от Агенцията по заетостта към 28.02.2007 г. 
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            Димово 1 226 - 38 - 3.0 41.76 43.05 - 1.29 

            Ружинци 840 - 8 - 0.9 43.12 43.53 - 0.41 

            Чупрене 229 - 9 - 3.8 23.73 24.66 - 0.93 

   ДБТ Кула 1 050 - 18 - 1.7 22.34 22.72 - 0.38 

            Кула 479 - 1 - 0.2 19.50 19.54 - 0.04 

            Бойница 107 - 2 - 1.8 20.30 20.68 - 0.38 

            Грамада 287 - 8 - 2.7 27.44 28.20 - 0.76 

            Макреш 177 - 7 - 3.8 26.42 27.46 - 1.04 

Източник: ДРСЗ - Монтана 
 
Структурата на безработицата по професионален признак и образование в 

област Видин през 2006 г. сочи, че най-голяма е групата на безработните без 
специалност. Втора по големина е групата на безработните с работническа 
специалност и най-малка е групата на безработните специалисти. 
Регистрираните безработни по професионален признак са посочени в Таблица 
15. 

 
Таблица 15 Регистрирани безработни 

област Видин 

2006 г. Прираст  
2006 г./2005 г. 

Показатели 

ср. г. бр ср.г.бр % 

Регистрирани безработни, 
общо 

10029 
100 % 

-1796 - 15.2 

-  с работническа 
специалност 

2 530 
25.2 

- 464 - 15.5 

-  специалисти 1 647 
16.4 

- 281 - 14.6 

-  без специалност 
 
от тях: с осн. и по-ниско 
образование 

5 852 
58.4 
 
5 060 
86.5 

-1051 
 
 
- 936 

- 15.2 
 
 
- 15.6 

Източник: ДРСЗ - Монтана 
 
Нискоквалифицираните и нискообразованите безработни трудно намират 

реализация на пазара на труда, поради което след извършване на временна 
или сезонна работа отново, многократно се регистрират в бюрата по труда. 

Хората със средно образование съставят втората по големина група в 
образователната структура на безработицата. Относителният им дял в общата 
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съвкупност на безработните във Видин е 41.9 на сто. Регистрираните 
безработни с висше образование са с най-малък брой и относителен дял в 
образователната структура. През годината регистрираните безработни 
висшисти са 426 души. Това обаче, не следва да се тълкува еднозначно, тъй 
като практиката показва, че безработните с висше образование не се 
регистрират в Бюрата по труда. 

В област Видин през 2006 г. 650 лица са завършили курсове за 
професионална квалификация, като 580 от тях са безработни, а 70 лица са 
заети. След завършване на курсове за професионална квалификация, 
проведени по време на последната им регистрация, на работа са постъпили 
едва 241 безработни лица от Видин или 37%. 

През 2006 г. 618 души в област Видин са започнали квалификационни 
курсове, тъй като изискванията към професионалната им квалификация са 
изменени поради конкретни промени в производството.  

Въз основа на данните и анализите на Агенция по заетостта за 
състоянието и развитието на пазара на труда в област Видин, през 2006 година 
могат да се направят следните обобщения и изводи: 
 В сравнение с 2005 г. броят на наетите лица по трудово или служебно 
правоотношение в края на 2006 г. в област Видин намалява със 7.5 %; 

 Относителният дял на наетите в частния сектор слабо се понижава с 0.9 
пункта за сметка на увеличения дял на наетите в обществения сектор, 
което свидетелства за все още ниският потенциал на съществуващите 
частни фирми (главно микро, малки и средни) да генерират нови работни 
места; 

 Като цяло преобладават наетите в сектора на услугите (70.3% от всички 
наети в областта), където заетостта слабо нараства, а най-малко са 
наетите в сектор “Селско стопанство”; 

 Хората без специалност и с основно и по-ниско образование трайно 
остават най-многобройните и с най-висок дял сред регистрираните 
безработни в областта;  

 Циклична безработица - през 2006 г. с най-голям относителен дял (42.7 
%) в структурата на безработните по поредност на регистрация са 
безработните лица, регистрирани над два пъти. Нискоквалифицираните 
и нискообразованите безработни трудно намират реализация на пазара 
на труда, поради което след извършване на временна или сезонна 
работа отново, многократно се регистрират в бюрата по труда; 

 Висок процент на продължително безработните - делът на лицата с 
регистрация над една година в бюрата по труда във Видинска област 
продължава да е твърде висок и през 2006 г. - 69.7 на сто, при отчетени  
66.9 на сто през 2005 г.; 

 Твърде малък процент (37%) от преминалите курсове за професионална 
квалификация към Бюрата по труда безработни лица са устроени на 
работа; 
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 Традиционно делът на нискоквалифицираните и нискообразованите 
безработни е най-голям в образователната структура на безработицата; 

 Голямата част от заявените места за специалисти с висше образование 
остават трайно незаети поради слабата мобилност на работната сила с 
висше образование (особено за работа в отдалечени селски райони); 
Единствено в отрасъл “Строителство” наетите лица са повече в 
сравнение с четвъртото тримесечие на 2005г. Не се води статистика 
за специалността на кадрите (не само на безработните и на заетите 
лица), които съществуват в Област Видин. 

В заключение може да се каже, че през последните години област Видин 
устойчиво заема едно от първите места в страната по ниво на безработицата и 
за 2006 г. този показател остава значително по-висок в сравнение със средните 
годишни стойности за страната.  

 

2.4.3. Възможности за повишаване на заетостта 
Човешкият ресурс е основен фактор за икономическото развитие. За да се 

повиши заетостта на работната сила е необходимо да се усъвършенстват 
механизмите, посредством които се срещат търсенето и предлагането на 
кадри. 

Един от най-важните въпроси, които интересуват потенциалните 
инвеститори е този за наличността на работна сила с необходимата 
квалификация и професионален опит като една от най – важните предпоставки 
за успешното развитие на стопанска дейност. В наличните статистически 
документи, които бяха използвани при разработването на настоящата 
стратегия, обаче, не бяха открити данни на областно ниво за образователния 
ценз и специалността на лицата в работоспособна възраст (включително и на 
заетите лица). Този дефицит на информация би могъл да се преодолее  със 
създаването и периодичното актуализиране на база данни на ниво област за 
квалификацията на работната сила, която да отговаря на нуждите не само на 
потенциалните инвеститори, но и на всички работодатели в Област Видин.  

В процеса на работа по изготвяне на настоящата стратегия екипът от 
експерти нееднократно се сблъска с очевидното противоречие между 
информацията за състоянието на човешките ресурси от официалната 
статистика на Агенцията по заетостта и резултатите от проведеното проучване 
сред активния бизнес в областта. По време на проведените работни срещи с 
представители на работодатели и други заинтересовани страни от област 
Видин се утвърди становището, че в момента сериозен проблем е да се наемат 
квалифицирани специалисти, които да са отговорни за качеството на 
произвежданата от тях продукция.  

Във връзка с този проблем беше поставен въпросът за адекватността и 
необходимостта от организираните курсове за преквалификация от 
специализирани обучителни организации, включително и тези към Бюрата по 
труда. Силно застъпено беше мнението, че тези курсове не осигуряват в 
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достатъчна степен и качество търсените квалификации от работодателите, 
доколкото в региона съществува възможност за последваща професионална 
реализация. За това свидетелстват и цитираните в предходната точка данни за 
2006 г. – едва 37 % от преминалите курсове за професионална квалификация 
към Бюрата по труда безработни лица са устроени на работа. Това налага 
необходимостта да се намерят ефикасни начини за установяване и 
поддържане на връзка между работодатели и обучителни организации. 
Например, да се установят канали за редовен обмен на информация между 
двете групи заинтересовани страни, да се създадат партньорства между 
обучителни организации и бизнес с цел адаптиране на краткосрочни и други 
форми на обучение към потребностите и изискванията на бизнеса. 
Целесъобразно е да се въведе контролен механизъм за нивото на обучение, в 
който представители на бизнеса да участват и по-важното за момента – те да 
бъдат стимулирани да участват в такива механизми. 

Началото на проекта Дунав мост-2 е добра предпоставка за съживяване 
на много икономически дейности, съпътстващи строителството. Мобилизацията 
на потенциалните предприемачи ще се подпомогне и от политиката на 
местната администрация и преференциите, които работодателите могат да 
получат при започване на нови икономически дейности. 

 
 

2.5. Институционална среда за икономическо развитие 

2.5.1. Институции на регионално и местно равнище 
На територията на област Видин функционират следните институции 

подпомагащи икономическото развитие. 
Областна администрация Видин работи за постигане на устойчиво и 

балансирано социално – икономическо развитие, насочено към намаляване на 
между регионалните различия и осигуряване на равни възможности за 
икономическо растеж, достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен 
стандарт и благоприятни условия на живот във всички общини в областта. 

Общински администрации. Административното деление на областта 
включва 11 общини - Видин, Кула, Белоградчик, Брегово, Ново село, Димово, 
Чупрене, Бойница, Ружинци, грамада, Макреш. Общинските администрации 
предлагат широка гама от услуги за гражданите и фирмите: 
 Достъп до информация – справки, удостоверения и преписи 
 Разпореждане и управление с имоти общинска собственост.  
 Издаване на разрешителни; декларации, удостоверения, заверки, 
легализация на документи;  

 Технически услуги: Изготвяне на скици, Удостоверения, Разрешителни и 
др. 
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 Отговаря и определя размера на местните данъци и такси 
 Други специфични услуги, според потребностите на населението и 
бизнеса. 

 
Областна дирекция "Земеделие и гори" и прилежащите Общински 

служби "Земеделие и гори", (на територията на 11-те общини) - провеждане на 
разяснителна и консултантска дейност и оказване на специализирана помощ на 
земеделските производители. Те работят в тясно сътрудничество с другите 
структури на МЗГ - Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие”, 
Регионална служба “Растителна защита”, Областна служба за съвети в 
земеделието, Регионална ветеринарно-медицинска служба и Регионална 
дирекция на Изпълнителна агенция по селекция и развъждане в 
животновъдството. - чрез периодично организиране на срещи със земеделски 
производители, млекопроизводители и млекопреработвател от област Видин, с 
общинските администрации и кметовете по населени места. 

 
Областна служба за съвети в земеделието 
Мисия: Осъществява дейността си в рамките на държавната аграрна 

политика, като предоставя на земеделските производители актуална 
информация, специализирани съвети и консултации, оказва експертна помощ в 
усилията им за осъществяване на ефективно и конкурентно земеделие и 
приближаването му към европейските стандарти.  

 
Областна дирекция на Държавен фонд “Земеделие” 
По програмите на ДФЗ се подпомагат физически и юридически лица, 

регистрирани като “земеделски производители” в Областните дирекции 
“Земеделие и гори” към МЗГ, които са длъжни да поддържат регистрацията си. 

От “Фонд Земеделие” се отпускат ежегодно средства за подпомагане на 
производителите. 

 
Дирекция "Областна инспекция по труда" Видин  
 Контролира спазването на трудовото законодателство по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на 
трудовите правоотношения.  

 Осъществява специализиран контрол по спазването на Закона за 
насърчаване на заетостта и другите нормативни актове в областта на 
заетостта и безработицата. 

 Дава сведения и технически съвети на работодателите и работещите по 
най-ефективните методи за спазване на трудовото законодателство.  
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 Уведомява компетентните органи за установени празноти и недостатъци 
в действащото трудово законодателство и в нормативната уредба на 
контрола по трудовата заетост. 

 
Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП, местен офис Видин 
Основни функции: Информационното обслужване, Консултантски услуги, 

Насърчаване на иновациите и технологичното развитие, Участие на 
международни изложения и др. 

Активната политика, изпълнявана от Агенцията по заетостта, се 
осъществява от трите Дирекции “Бюро по труда” в област Видин: 
 ДБТ гр. Видин с Филиали в гр. Брегово и с. Ново село. Към него работи и 
Център "Работа" гр. Видин 

 ДБТ гр. Белоградчик с филиали в гр. Димово, с. Арчар, с. Ружинци и с. 
Чупрене 

 ДБТ гр. Кула с Филиали в гр. Грамада и с. Макреш 
Основни функции: Посреднически услуги, Насърчаване на 

предприемачеството и програми и мерки за откриване на нови работни места, 
за обучение, за заетост на младежите, за преход от пасивни към активни мерки 
и др. 

 

2.5.2. Неправителствени организации 
Агенция за регионално развитие и бизнес център – Видин (АРРБЦ)  
Създадена е по Програмата на ООН през 1997г. Основната и цел е да 

подпомага развитието на частния бизнес и да съдейства за разкриване на нови 
работни места, чрез стимулиране и предоставяне на услуги на микро, малки и 
средни фирми, безработни, селскостопански производители и хора в 
неравностойно положение от Видинска област.  

АРРБЦ – Видин е член на две национални мрежи – Национална мрежа за 
бизнес развитие (НМБР) и Българска асоциация на агенциите за регионално 
развитие (БАРДА). Има изградени партньорски отношения с всички значими 
местни партньори – държавни и местни институции, неправителствени 
организации от региона и съседните държави – Сърбия и Румъния, както и с 
бизнеса.  

Едни от основните дейности на Агенцията към настоящият момента са: 
Бизнес инкубиране и консултиране и Предоставяне на лизингови схеми. 

В момента АРРБЦ реализира 2 проекта на общинско ниво в Димово и 
Видин по програма „Активни услуги на пазара на труда”, за разлика от 
настоящата стратегия, която се разработва на областно равнище. 
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Видинска Търговско – промишлена палата (ВТПП) 
ВТПП е регистрирана на 26.12.1990 година с основна мисия да съдейства 

за развитието на благоприятна икономическа среда за развитие на бизнеса и 
да улеснява неговата дейност. Тя е част от единната международна мрежа на 
търговските палати в света, с 200 от които подържа преки контакти. Член е на 
международни търговски камари и асоциации. 

Основни цели:  
 Да насърчава навлизането на българските фирми на Европейските 
пазари и да стимулира експорта 

 Да съдейства за привличането на чужди инвестиции в полза на 
българските малки и средни предприятия  

 Да насърчава и подпомага започването на нов бизнес  
 
Регионална занаятчийска камара – Видин  
Мисията на Камарата е да съдейства за възраждане на занаятчийството 

във Видински регион и възстановяване на някои традиционни занаяти. Обхват 
на дейността - 127 занаята, разпределени в 9 групи съгласно Закона за 
занаятите. 

До момента регистрираните членове на РЗК – Видин са общо 250, 
включително 105 занаятчийски предприятия, 130 майстори и 10 калфи. 

 
Регионален агробизнес център – Видин /РАБЦ/ 
Целите на центъра са да подпомага и насърчава агробизнеса; да създава 

благоприятна среда за устойчивото му развитие, чрез партньорство и 
взаимопомощ; да подпомага създаването, укрепването и развитието на 
браншови организации. 

 
Индустриална стопанска асоциация – Видин  
РИСА – Видин е член на БСК – Съюз на българския бизнес. Учредена през 

1982 г. като доброволен икономически съюз с цел да подпомага, насочва и 
разгръща стопанската инициатива на своите членове, и да участва във 
формирането на регионалната икономическа политика.  

Като член на БСК тя Представлява интересите на членовете си пред 
местните и регионални власти и институции чрез участие в регионални 
консултативни съвети, организиране на делови форуми по проблеми на 
бизнеса в региона и др. 

На територията на областта са регистрирани два местни органа на БСК – 
в гр. Белоградчик и в гр. Кула, имащи за задача да защитават на общинско ниво 
интересите на работодателите.  
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Еврорегион "Среден Дунав – Железни врати"  
Еврорегионът е учреден през октомври 2005 год. като организация, 

насърчаваща трансграничното сътрудничество между властите от България 
/област Видин/, Румъния /област Мехединти/ и Сърбия и Черна гора /Окръг Бор 
и Окръг Браничево/, разположени в граничния район и действащи според 
националното законодателство на всяка страна. Установено е трайно 
сътрудничество и партньорство между членовете на организацията, 
изразяващо се във формулиране и постигане на съвместни цели и 
хармонизиране на общи интереси, реализация на програми и проекти за 
сътрудничество, насочени към стимулиране и подобряване социално – 
икономическото състояние на граничните райони.  

 
Еврорегион “Дунав 21 век” 
Еврорегион "Дунав 21 век" е създаден през януари 2002 г. със 

споразумение между кметовете на Видин (България), на Калафат (Румъния) и 
на Зайчар (Сърбия) - Учредители: от България - Асоциация за трансгранично 
сътрудничество и развитие на СЗ България; от Румъния - Асоциация на 
крайдунавските общини - зона Калафат; от СР Югославия - Асоциация за 
гранично сътрудничество и регионално развитие "Тимок 21".  

Целите на еврорегиона са: да се продължат традиционно добрите 
взаимоотношения между пограничните райони; да се превърнат границите в 
мост на сътрудничество и хората да почувстват, че живеят в регион без 
граници.  

Дейностите са насочени към всички сфери: образованието, културата, 
социалната сфера, бизнес-обмяна.  

 
Други структури за подкрепа на бизнеса.  
 Научно-технически съюз - Видин  
 Асоциацията за трансгранично сътрудничество и развитие на 
Северозападна България  

 Асоциация на хлебопроизводителите 
 Асоциация на месопреработвателите 
 Съюз на автомобилни превозвачи 
 Българска строителна камара - Видин  
 Камара на инженерите в инвестиционното проектиране  
 Камара на архитектите 
 Камара на инженерите по геодезия 
 други браншови (професионални) и граждански сдружения и организации 
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2.5.3. Обучителни и изследователски 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), филиал КОС. Звеното работи в момента с 
много малък капацитет, поради липса на средства. Института се финансира 
само от Държавния бюджет.  

Институтът по млечна промишленост, сега част от фирма Ел Би 
Булгарикум ЕАД, която се занимава главно с производство на млечни 
произведения, а не с научно приложна дейност.  

Общият брой на учебните заведения предлагащи горен курс на обучение 
на територията на област Видин е 19, а тяхното разпределение е посочено в 
Таблица 16. 

Таблица 16 Основни училища и гимназии -  разпределение по населени места 

Община СОУ Профилирани 
гимназии 

Професионални гимназии 

Белоградчик 1  1 

Бойница    

Брегово 1  1 

Видин 2 2 4 

Грамада    

Димово 1  1 

Кула 1   

Макреш    

Ново село 1   

Ружинци 1  1 

Чупрене    

Общо за областта 9 2 8 

Източник: РИ на МОН 2007 год. 
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Професионално образование в област Видин 
Таблица 17 Професионални направления и професии в гимназиите от област 

Видин – планиран прием за учебната 2007/2008 година  

Училище, населено 
място 

Профил / Професия 

ПГ "проф. д-р Ас. 
Златаров" - гр. 
Видин 

 Икономика и мениджмънт    

 Икономическа информатика    

 Банково, застрахователно и осигурително дело    

 Бизнес-администрация   

 Счетоводство    

 Малък и среден бизнес    

 Микропроцесорна техника    

 Електронно-изчислителна техника    

 Компютърна техника и технологии    

 Организация на хотелиерството    

 Мениджмънт в хотелиерството    

 Технологичен и микробиологичен контрол в хранително - вкусови 
производства  

 Технология и мениджмънт на производството на месо и месни 
продукти 

 Производство на месо, месни продукти и риба    

 Административно обслужване    

ПГОХ - гр. Видин 
 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил  

 Производство на облекло от текстил  

 Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия   

 Кетеринг  

 Производство на кулинарни изделия и напитки    

 Организация в производството на облекло 

 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения  

 Моделиране и конструиране на облеклото 

 Технология на облеклото   

 Технология и мениджмънт на производството и обслужването в 
заведенията за хранене 

 Технология на производството и обслужването в общественото 
хранене   

 Сервитьор - готвач    
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Училище, населено 
място 

Профил / Професия 

ПТГ "Васил Левски" - 
гр. Видин  Автотранспортна техника    

 Сухо строителство    

 Радио и телевизионна техника    

 Програмно осигуряване    

 Строителство и архитектура   

 Електрообзавеждане на производството    

 Електродомакинска техника    

 Машини и съоръжения за обработка на металите    

 Автомобили и кари    

 Електрообзавеждане на промишлени предприятия    

 Технология на машиностроенето - студена обработка    

 Монтьор на автомобили и водач на МПС, кат. "С" или "В"    

ПГ по СС "Г. М. 
Димитров" - гр. 
Дунавци 

 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения    

 Механизация на селското стопанство    

 Производство на кулинарни изделия и напитки   

 Сервитьор - готвач  

ПГ по икономика - гр. 
Димово  Малък и среден бизнес  

 Счетоводна отчетност  

ПГ по СС - с. 
Ружинци  Механизация на селското стопанство    

 Монтьор на селскостопанска техника и водач на МПС категория "Т" и 
"В"   

ПГ "Ас. Попов" гр. 
Белоградчик  Телекомуникационни системи    

 Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения   

 Организация и управление на туризма    

ПГ по земеделие - 
гр.Брегово  Производител на селскостопанска продукция    

 Земеделско стопанство   

 Фермер    

 Икономика на земеделското стопанство   

Източник: РИ на МОН 2007 год. 
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2.5.4. Възможности за финансиране 
 
Финансиращи институции  
Банковата система е развита много добре. В областта функционират 

следните банкови структури и застрахователни дружества, предоставящи 
услуги и за бизнеса, с клонове в общинските центрове: 

 
Банкови структури 
 "Булбанк" АД Клон Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №3 
 "ДСК" АД Клон Видин, пл. "Бдинци" № 3 
 "Обединена Българска Банка" Клон Видин, ул."Цар Александър ІІ" № 6/7 
 "Евробанк" АД Клон Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 1 
 "Българска пощенска банка" Клон Видин, пл. "Бдинци" № 1 
 "HVB Bank Biohim" Клон Видин, ул. "Цар Симеон Велики" № 68А 
 БФТ "ДЗИ Росексим" Клон Видин, ул. "Дунавска" № 24 
 ТБ "Нефтинвестбанк" АД Клон Видин, пл. "Бдинци" № 1 
 Частна Предприемаческа банка "Тексим"АД Клон Видин, ул. "Академик 
Стефан Младенов" № 11  

 "Първа инвестиционна банка" Клон Видин, ул. "Градинска" № 17 
 "Централна кооперативна банка" Клон Видин, ул. "Академик Ст. 
Младенов" № 4 

 "Стопанска и инвестиционна Банка" Клон Видин, ул. "Цар Александър" ІІ 
№ 3 

 "Райфайзенбанк"(България) ЕАД Клон Видин 
 ТБ "Алианц България" Клон Видин, ул."Бдин" 8 
 "Сосиете-Женерал Експресбанк" Клон Видин  
 "Интернешънъл асет банк" Клон Видин, ул. "Екзарх Йосиф" І № 13 
 “Алфа Банк” Клон Видин, ул. “Цар Александър ІІ” бл. 1 
 “Емпорики Банк” Клон Видин, ул. “Александър Батемберг”  8 
 “Пиреос Банк” Клон Видин, ул. “Александър Батенберг” 1 
 
Застрахователни дружества: 
 “ДЗИ” 
 “Алианц” България 
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 “Армеец” 
 “Хановер – HDI” 
 “Лев-Инс” 
 “Български имоти” 
 Виктория 
 “Гаранция” 
 “Орел” 
 “Витоша” 
 “Евро инс” 
 “Бул инс” 
 “Общинска застрахователна компания” 
 
ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ 
Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса" (JOBS) - Схемата за 

финансов лизинг на проект JOBS е финансов механизъм за подкрепа на 
начинаещи, микро и малки предприятия и земеделски производители, които 
нямат или имат затруднен достъп до друг вид кредитиране. Схемата действа 
към всеки БЦ. Задължително изискване за отпускането на финансов лизинг е 
във фирмата да бъдат създадени трайни работни места. Финансовият лизинг 
подпомага местните предприемачи да:  
 стартират собствен бизнес  
 разширяват производството си  
 постигнат европейско качество  
 внедряват нови продукти 
 
Програми към МЗГ 
 Програма САПАРД 
 ДФ “Земеделие” 
 Национална програма за земеделските производители 
 
Програми на МТСП 
 Национална програма “Помощ за пенсиониране” 
 Национална програма “Заетост в подкрепа на българския театър” 
 Национална програма “Компютърно обучение на младежи” 
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 Национална програма за заетост и професионално обучение за хора с 
трайни увреждания 

 Проект “Гаранционен фонд за микрокредитиране” 
 Проект “От социални помощи към осигуряване на заетост” 
От втората половина на 2007 година се очаква да започне изпълнението 

на Оперативните програми “Развитие на конкурентоспособността на 
българската икономика”, “Развитие на човешките ресурси”, “Регионално 
развитие”, “Околна среда”, “Административен капацитет”, “Техническа помощ”.  
За територията на Област Видин ще бъде приложима и програма 
“Трансгранично Сътрудничество България – Сърбия”. 

 
 

2.5.5. Анализ на заинтересованите страни 
Анализът на заинтересованите страни има за цел да идентифицира онези 

групи от общността, които ще бъдат повлияни от резултатите на проекта, 
респективно от разработването на План за Местно Икономическо Развитие 
(ПМИР), и едновременно с това тяхното място, роля и значение за реализиране 
на самите резултати чрез партньорство. В процеса на планиране на местното 
икономическо развитие (МИР) по отношение на заинтересованите страни 
следва да бъде търсен отговор на следните въпроси: 

Каква е степента на заинтересованост от целите и резултатите на МИР? 
Каква е степента на участие в МИР? 
Какво е потенциалното влияние върху реализирането на заложените в 

ПМИР действия? 
Какви са очакванията по отношение на приноса на всяка от 

заинтересованите страни? 
Анализът на заинтересованите страни в област Видин протече в следната 

последователност: 
Идентифициране на заинтересованите страни 
На основата на предварителен анализ и от резултатите от срещите с 

представители на общността (местни и регионални власти, НПО, бизнес, 
бизнес сдружения и асоциации, институции, и др.) бяха идентифицирани 
четирите основни групи заинтересовани страни: (а) местни и регионални 
власти; (б) бизнес субекти; (в) граждански сдружения и сдружения на бизнеса; 
(г) безработни. 

Определяне на интересите, важността и влиянието на всяка група 
Срещите със заинтересованите страни целяха да се определи какви са 

очакванията им от разработването на стратегия за местно икономическо 
развитие (МИР) и от нейното приложение; какви биха били ползите им; каква е 
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ролята и мястото на всяка група в процеса на разработване на стратегия за 
МИР; какви са връзките и взаимодействията между различните групи. 

Разработване на подходи за включване на всяка група в процеса на 
планиране на МИР.  

Ролята на всяка една от групите заинтересовани страни в ПМИР определя 
принадлежността на групата към един от трите вида: основен, допълващ 
(спомагателен) и косвен (вторичен). Към основния вид заинтересовани страни 
се отнасят местните и регионални власти и бизнеса. Тяхната роля в процеса на 
планиране на местното икономическо развитие е водеща. Държавните 
институции, НПО и различните граждански и бизнес сдружения имат 
допълваща/спомагателна роля в процеса на реализацията на стратегията и 
плана за МИР. Индиректно/косвено от реализацията на ПМИР ще бъдат 
повлияни безработните. 

 
Таблица 18 Идентификационна матрица на заинтересованите страни 

Заинтересовани 
страни 

Вид: 
 

Степен на 
заинтерес
ованост 

Вид заинтересованост 

Регионални 
власти 

Основен Висока Стимулиране на регионалното икономическо 
развитие на област Видин с широкото участие и 
ангажиране на местните социални партньори, 
намаляване на безработицата, привличане на 
инвестиции, постигане на устойчиво и трайно 
икономическо оживление 

Местни власти Основен Висока Стимулиране на местното икономическо развитие, 
привличане на инвестиции, 
Създаване на условия за развитие на 
конкурентоспособна икономика на местно ниво 

Фирми/Бизнес Основен Висока Повишаване на конкурентоспособността на 
региона, участие в предприемачески мрежи, 
клъстери, партньорства, развитие и растеж на 
бизнеса, увеличаване броя на заетите, успешен 
диалог с регионалните и местните власти 

Регионални 
структури на 
държавната 
администрация 
(Бюро по труда, 
др.) 

Допълващ 
(Спомагателе
н) 

Средна Намаляване на безработицата 
Повишаване квалификацията на работната сила  

Бизнес 
сдружения и 
асоциации 

Допълващ 
(Спомагателе
н) 

Средна Оказване на съдействие и подкрепа при 
реализирането на заложените в ПМИР конкретни 
дейности, техническа помощ на социалната група, 
чиито интереси представляват 

НПО и 
граждански 
организации 

Допълващ  
(Спомагателе
н) 

Средна Включване на различните групи представители на 
общността в процеса на МИР, зачитане 
интересите на всяка социална група, оказване на 
съдействие и подкрепа при реализирането на 
заложените в ПМИР конкретни дейности, 
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Заинтересовани 
страни 

Вид: 
 

Степен на 
заинтерес
ованост 

Вид заинтересованост 

техническа помощ на социалната група, чиито 
интереси представляват 

Безработни Косвен 
(Вторичен) 

Висока Осигуряване на трайна заетост 
Преквалификация съобразно търсенето на пазара 
на труда 

 
Фигура 13 Матрица на влиянието и степента на важност на групите заинтересовани 

страни за разработване на ПМИР на област Видин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местни 
власти Регионалн

и власти 

Бизнес 
Безработни 

 
В 
а
ж
н
о 
с
т 

Държавни 
институции 

НПО 

Бизнес 
сдружения 

Значение 

 
 
Вж. Приложение 3 Списък на заинтересованите страни от Област Видин 
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3. SWOT анализ 

3.1. Силни страни 
Географско местоположение, природни дадености, инфраструктура и 

околна среда  
Стратегическо географско разположение 
1. През територията на областта преминават два пан-европейски 

коридора – Коридор 4 и 7 – пътен, ж. п. и воден транспорт, които  
осигуряват интензивен трафик на товари и хора; 

2. Близост до трети пан-европейки Коридор – 10, преминаващ паралелно 
на Коридор 4 на територията на Р Сърбия 

3. Наличие на гранично-пропускателни пунктове към Р Румъния и Р 
Сърбия – външна граница за ЕС; 

4. Наличие на транспортна мрежа, която има функциониращи връзки 
между видовете транспорт, независимо че те подлежат на обновяване 
и рехабилитация; Дунав-мост ІІ има съществен елемент в изграждане 
на транспортната мрежа. 

 
Природни дадености и околна среда 
 
5. Съществуване на природни национални паркове и защитени зони, 

включително природни резервати;  
6. Наличие на минерални водни източници, природни ресурси-предимно 

гипс и мрамор; 
7. Сравнително чиста околна среда; 
8. Наличие на добра земеделска земя и благоприятни климатични 

условия за развитие на селско стопанство с потенциални възможности 
за мелиорация; 

 
Инфраструктура 
9. Наличие на терени и площи край река Дунав, които да се разработят в 

целеви терени за складови помещения към транспортен мултимодален 
център; 

10. Наличие на добра съобщителна мрежа от стационарни телефонни 
връзки (аналогови и цифрови), оператори за мобилни телефони, 
Интернет, кабелна телевизия, които покриват 100% територията на 
областта. Има изградени ретранслатори, които осигуряват цифрова 
ефирна връзка  за телевизионни, радио и компютърни сигнали. 
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Икономически предимства, включително за развитие на сектора 
„услуги”  

11. Наличие развитие на строителство на семейни хотели, ресторанти и 
др. предпоставки за развитие на туристическа индустрия; 

12. Наличие на производства на не-минерални строителни материали в 
радиус до 100 км от град Видин; 

13. Наличие на условия за трансгранична съвместна икономическа 
дейност с Р Румъния и Р Сърбия 

 
Демографско състояние, човешки ресурси, образование, пазар на труда 
14. Наличие на функционираща образователна мрежа – основно и средно 

образование, вкл. и професионална квалификация; 
15. Наличие на функциониращи Бюра по труда (Видин, Кула), които имат 

изградена система за осигуряване квалификация и преквалификация 
по програмата ”Обучение през целия живот”; 

16. Наличие на свободна работна ръка, която обаче не е достатъчно 
квалифицирана; 

17. Наличие на сектор – Малки и средни предприятия, насочен към 
производство на храни и напитки, предимно с местно значение. 

 
Култура 
18. Богато културно историческо наследство от римско време и 

Възраждането, добре запазено и съхранено, с потенциални 
възможности за превръщане в богат и значим туристически обект; 

19. Запазени  традиции, занаяти и стари технологии, които и днес са 
възможни за демонстрация. 

 

3.2. Слаби страни 
 
Географско местоположение, природни дадености, инфраструктура и 

околна среда  
1. Областта  като цяло е отдалечена от мегаполиса София, 

транспортните комуникации до центъра са неудобни – продължителни 
и сравнително скъпи, което води до изолираност на населението и  
определяне на областта като периферна; липсата на магистрала и 
двойна електрифицирана ж.п. линия също допринася за изолираността 
на областта. 
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2. Транспортната мрежа е не достатъчно добре поддържана, което 
допълнително затруднява комуникациите и вътре в областта;  

3. Слаби и неразвити трансгранични комуникационни връзки – шосейни, 
ж.п.линии и по река Дунав със съседните държави – Р Сърбия и Р 
Румъния; 

4. Лошо поддържана и частично унищожена отводнителна и 
канализационна система; 

5. Природни бариери – планински масиви и река Дунав, които затрудняват 
трансграничните съвместни икономически и социални дейности; 

6. Липса на интегрирана система за управление на водите в региона 
(трансгранична); 

7. Наличната материална база за обществените услуги (водоснабдяване, 
електроснабдяване, газификация и т.н.) са технологично остарели и 
амортизирани в по-голямата си част, недостатъчно пречиствателни 
станции; 

8. Наличие на голям дял пустеещи земеделски земи, раздробеност на 
земята, амортизирана селскостопанска техника; 

 
Условия за икономическа активност, включително развитие на сектора  

”Услуги” 
9. Липса на добре развит приоритетен отрасъл, които да има 

стратегическа роля за развитие на дребния и малък бизнес; 
10. Липса на зряла бизнес-среда, която да подпомага дребния и малък 

бизнес, вкл. и за развитието на туристическа индустрия; 
11. Липса на по-широка визия за интеграция на бизнеса по отрасли по 

протежението на Коридор 4 и Коридор 7, съответно с представители на 
бизнеса в Гърция и Дунавските държави; 

12. Ниска производителност и продуктивност на функциониращите 
предприятия, слаб сектор на МСП; 

13. Липса на иновационна стратегия и условия за развитие на дребния и 
малък бизнес, ограничени условия за трансгранично интегриране. 

14. Липса на Висше учебно заведение, което да формира адекватна на 
съвременните условия работна сила. 

15. Все още в областта съществува голям процент “сива” икономика, 
предимно в секторите “строителство”, “услуги” и “земеделие”. 

 
Демографско състояние, човешки ресурси, образование, пазар на труда 
16. Ограничен пазар на работната сила, ниска  отраслова мобилност на 

работната сила; 
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17. Липсата на квалифицирани специалисти, лоялни към работодателя; 
18. Ниска квалификация на свободната работна сила, която да 

съответства на потребностите на бизнеса; липса на мотивация за 
преквалифициране; 

19. Застаряващо население, ниска раждаемост; 
20. Превес на емиграционните потоци при мобилността на икономически 

активното население; 
21. Липса на трансграничен пазар на труда с Р Румъния; 
22. Висока скрита безработица, особено в селските региони; 
23. Слабо включване на ромското население в пазара на труда;  
24. Системата за професионална квалификация и преквалификация 

работи по инерция без да е съобразена с конкретните местни 
потребности на бизнеса, качеството на обучение не е на необходимото 
равнище; 

25. Обучението по чужди езици и компютърна грамотност е слабо 
застъпено в сравнение с други области. 

 
Култура 
26. Съществено спадане интереса на бизнеса към културното наследство 

и историческите и природни забележителности; липса на обща 
маркетингова стратегия за развитието на туристическите обекти и 
потенциалната туристическа индустрия около тях; 

27. Липса на своевременна информация и стратегия за привличане на 
гости за културни събития в областта, както в областта, така и извън. 
Особено силно това се отнася за транс граничните партньори; 

28. Липса на стратегия за превръщане на транзитните пътници в гости на 
областта, които да се запознаят с културно историческото наследство. 

 

3.3. Възможности 
 
Географско местоположение, природни дадености, инфраструктура и 

околна среда  
1. Създаване на мултимодален транспортен център в гр. Видин, 

провокиран от строежа на Дунав-мост ІІ. Изграждане на съвременни 
транспортни терминали, които да осигурят транспорта на товари и хора 
по шосеен, ж.п. и воден комбиниран път. Изграждане на карго терминал 
на летището – Видин, което ще осигури по-голям поток от товари към 
Централна Европа. 
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2. Създаване на 2-3  връзки с Коридор 10 – Сърбия, - например ж.п. линия 
Видин - Връшка Чука – Зайчар, които да спомогнат за интегриране на 
трансграничните дейности и увеличаване на капацитета на човешките 
ресурси в региона; подобряване на фериботни връзки със  съседните 
населени места в Р Румъния;  

3. Подобряване на транспортната инфраструктура в областта и 
изграждане на съответна инфраструктура, прилежаща към Дунав-мост 
ІІ и Транспортния център; 

 
Условия за икономическа активност, включително на сектора ”Услуги” 
4. Разработване на стратегия за развитие на мултимодална туристическа 

услуга, базирана на 4 вида комбиниран транспорт за пренос на товари 
и хора, който да е източната врата на Централна Европа; възможности 
за създаване на заетост и разкриване на нов тип съвременни работни 
места, изискващи висока квалификация; 

5. Разработване на стратегия за развитие на селското стопанство и 
намиране на ниши за производство на доходни селскостопански 
култури, вкл. и съвместно с изследователски институти и развойни 
бази; производство на рентабилни селскостопански продукти, за които 
съществува международен пазар; 

6. Създаване на кооперации, които да могат да въведат интензивно 
органично земеделие и животновъдство, основано на специфичните 
условия в областта и съществуващи традиции, но съобразени със 
съвременните условия за производство на конкурентноспособна 
продукция; създаване на възможност за заетост на местното население 
и дори привличане на специалисти отвън; 

7. Разработване на система (кооперация, клъстер) от малки предприятия 
за първична преработка на селскостопанската продукция, вкл. от и 
отрасъл хранително вкусова промишленост, които да са насочени към 
удовлетворяване на местните – областни и регионалните – 
трансгранични потребности на населението; създаване на заетост на 
местното население; 

  
Демографско състояние, човешки ресурси, образование, пазар на труда 
8. Разработване на стратегия за подготовка на специалисти, които да 

обслужват функционирането на мултимодалния транспортен център, 
като – управление и администриране на транспортни потоци, логистика 
на отделните функции, маркетингови специалисти, разработване на 
система за подготовка и квалификация на обслужващия персонал, 
според конкретните изисквания 
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9. Разработване на стратегия за подготовка на специалисти, които да 
работят в сектора – селско стопанство, създаване на система за 
обучение и квалификация; 

10. Създаване на курсове за обучение на чужди езици- английски, немски, 
румънски  и т.н. насочени към различни клиенти, включително деца и 
ученици. 

 
Култура 
11. Създаване на постоянни панаири и други културни събития, свързани с 

конкретни исторически дати, които да привличат туристи, бизнес-
представители и гости, с цел осъществяване на културен обмен между 
областите – Видин, Монтана, Враца, както и сближаване на 
населението в трансграничния регион. 

12. Да се създаде обща визия за условията за икономическо развитие в 
област Видин като част от трансграничен регион    

 

3.4. Рискове (Заплахи) 
 
Географско местоположение, природни дадености, инфраструктура и 

околна среда  
1. Повишаването на транзитния трафик през областта да доведе до 

влошаване на екологичната обстановка; 
2. Липса на средства за обновяване и изграждане на нови пътни 

съоръжения на пътно-транспортната мрежа в областта; 
3. Замърсяване на водите на река Дунав; 
4.  Наличие на “сива” икономика водещо до нарушаване на принципите на 

лоялната конкуренция, задържане на ниско ниво на доходите и 
невъзможност дейността на “скритите” предприятия да бъде 
регулирана.  

 
Условия за икономическа активност, включително на сектора ”Услуги” 
5. Спад на интереса на чуждите инвеститори, поради липса на 

последователна адекватна местна политика за привличане на чужди 
инвестиции;  

6. Силна конкуренция от страна на чужди фирми и изместване на месните 
икономически субекти; 

7. Нисък темп на икономическо развитие на съседните трансгранични 
региони, което да забави цялостно икономическото развитие на 
региона; 
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8. Силна зависимост на областта от централно бюджетно финансиране и 
забавяне процесите на децентрализация; 

9. Значителна технологична изостаналост, липса на иновации  и ниска 
конкурентоспособност на работещите в момента МСП; 

10. Липса на стратегия за развитие на обособения трансграничен 
Евроретион , чийто естествен център е гр. Видин. 

 
Демографско състояние, човешки ресурси, образование, пазар на труда 
11. Запазване на неблагоприятната демографска тенденция – застаряване 

на активното население, обезлюдяване на населени места, нисък 
жизнен стандарт.  

12. Невъзможност да се задържат във Видин подготвяните в областта 
специалисти, необходими за да обслужват транспортния център на 
добро технологично ниво; 

13. Повишаване цената на труда, което да доведе до закриване на малки 
предприятия в областта поради нерентабилност на производството; 
потенциална заплаха от увеличаване на безработицата 

14. Неразрешаване на проблема със сивата икономика в областта, което 
би продължило да задържа растежа на доходите и повишаването на 
жизнения стандарт; 

15. Запазване на административни бариери за развитие на трансграничен 
пазар на труда; 

 
 

4. Цялостна стратегия на област Видин 

4.1. Визия за икономическото развитие на областта 
Извършените анализи за актуалното състояние на Видинска област, както 

и проучените съществуващи документи показват, че местната икономика, макар 
и вече излизаща от кризата на последните 15 години, все още е в положение на 
догонване спрямо съседните региони. Към момента липсват и ясно открояващи 
се водещи индустриални сектори.  

От друга страна съществуват реални възможности за оживление, 
свързани главно с предстоящото изграждане на моста на река Дунав, както и с 
развитието на еврорегиона разположен по средното течение на река Дунав, 
който е описан по-подробно в раздел 2.2. За да се оползотворят тези 
възможности са необходими активни действия от страна на регионалните и 
местните власти, насочени към координиране на усилията на всички 
заинтересовани страни за изпълнение на фокусирана стратегия, очертаваща 
приоритети на работа и предлагаща конкретни действия, целящи 
превръщането на Видин от географски в икономически център на еврорегиона. 
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Така ще се подобри общото икономическо състояние на областта и ще се 
създадат нови и по-доходни работни места, ще се повишат приходите и 
качеството на живот като цяло.  

Визията, за чието постигане следва да се насочат целите и дейностите на 
стратегията за насърчаване на местното икономическо развитие, е: 

 
Видинска област – икономически център на Еврорегион от три 

държави по поречието на Дунав, специализиран в комплексно логистично 
обслужване и предоставяне на услуги за регионалния и глобалния пазар 

 
Политиката на Европейския съюз за развитие на регионите поставя 

сериозен акцент върху стимулиране на сътрудничеството и създаването на 
обща база за растеж за гранични области (включително от страни членки и не-
членки) които да формират Еврорегион. Съществуващият сега по-скоро 
формално Еврорегион на територията на България, Румъния и Сърбия създава 
необходимите предпоставки за осигуряване на политическа  подкрепа за 
неговото развитие. На практика Видин се явява естествен център на район с 
радиус около 100 км със сходни икономически характеристики. Главно от 
активността на местните стопански субекти, на регионалната администрация и 
местните власти зависи дали област Видин ще съумее да реализира 
благоприятните географски и политически условия, които да я превърнат в 
икономически развит регион.  

Главен акцент в дейностите по превръщането на Видинска област във 
икономически център на еврорегиона в дългосрочен план следва да се отдаде 
на сектора на услугите. Основание за това на първо място е фактът, че в 
глобален мащаб през последните години услугите генерират повече и по-
висока добавена стойност. Освен това за успешното предоставяне на 
качествени услуги не се изискват големи и бавно възвръщаеми инвестиции в 
сгради, машини и съоръжения, а главно инвестиции в човешки капитал. 
Работата се улеснява и от широкото прилагане на съвременните 
информационни и комуникационни технологии. 

От друга страна, в момента в област Видин не могат да бъдат ясно 
откроени водещи сектори на материалното производство. Традиционните 
доскоро продукти не са запазили своите позиции, а нови все още не са 
завоювали трайно място на пазара. Естествено е икономическите субекти да 
търсят реализация в нови и съвременни услуги. За да съществува добра 
основа за развитието на услугите, обаче, е необходимо определено ниво на 
функциониране на секторите промишленост и селско стопанство. В такъв 
случай ще може акцентът да се сложи върху услугите,  например тези свързани 
с транспорт и логистика, със строителство, с финансово посредничество и 
банкиране, и в по-малка степен с обучение и квалификация, езикова подготовка 
и консултации. Потенциално съществуват и редица възможности за износ на 
услуги. 
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От трета страна самият регион би следвало да се разглежда не като 
затворен местен пазар. Като сравнително изостанал еврорегион със слабо 
развит пазар, включващ две страни членки на ЕС и една потенциална бъдеща 
страна членка, се очаква той да стане привлекателен както за големи търговски 
вериги, целящи осигуряване на пазари за своите продукти, така и на 
производители, търсещи добри условия за евтино производство в близост до 
традиционни и развиващи се пазари. За всички тези инвеститори, без значение 
дали търсят местната (макар и все още слаба) покупателна сила или евтината 
работна ръка, ще са необходими бързи и качествени услуги, предоставени при 
добри условия от мести фирми. Това в най-голяма степен касае логистиката, но 
и редица други услуги, свързани със строителство, недвижими имоти, обучение 
и квалификация, консултации, банкиране и редица други, не на последно място 
туризъм. 

От традиционните сектори следва да се обърне специално внимание на 
развитието на земеделието и свързаната с него хранително-вкусова 
промишленост. Макар и до голяма степен занемарено през последните години, 
за неговото развитие има  добри предпоставки и то може да осигури добри 
темпове на растеж и създаване на заетост. 

Но в крайна сметка определящо за превръщането на областта в 
икономически център на региона ще е мястото му в международната 
транспортна схема като пресечна точка на два европейски коридора – 
сухопътен и речен. Произтичащите от това възможности, които ще придобият 
по-конкретен характер с изграждането на моста Видин – Калафат и тяхната 
реализация ще са водещи за развитието на областта. 

Естествено, реализирането на всички тези възможности ще се затрудни 
максимално, ако не бъдат създадени благоприятни рамкови условия. Това 
зависи в главна степен от волята и активните действия на регионалната и 
местните власти, насочени към подобряване на средата за правене на бизнес, 
предоставянето на услуги за инвеститорите и осигуряването на добри 
възможности за образование и квалификация на място. 

На тази основа усилията за реализиране на посочената по-горе визия за 
икономическото развитие на областта следва да бъдат насочени в следните 
приоритетни направления: 

Приоритет 1 Превръщане на Видин в мултимодален транспортен център 
Приоритет 2 Развитие на услугите  
Приоритет 3 Развитие на ефективно селско стопанство и ХВП 
Приоритет 4 Създаване на благоприятна среда за развитието на малкия и 

среден бизнес 
Целта на така изведените приоритети е създаването на колкото се може 

по-висока стойност от функциониращите на територията на областта стопански 
единици. В крайна сметка задачата на всяко икономическо развитие е 
генерирането на богатство. Основният принцип тук е : 
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Бизнесът, а не местните или централните власти генерират 
богатството 

Властите следва да съдействат пълноценно в този процес, главно чрез 
създаването на благоприятни рамкови условия, извършването на 
организационни предпоставки и осъществяването на регулаторни функции. 
Подчинен на тази цел е главно четвъртия приоритет, който може да бъде 
наречен “диагонален” или „основополагащ”. Той трябва да обхване всички 
останали три приоритета, като гарантира ползотворна, прозрачна и постоянна 
среда, координира усилията на всички участници в обществения живот и 
осигурява партньорството на бизнеса, властите и гражданите в дългия процес 
на реализация на властта.  

Графично приоритетните направления за работа по реализацията на 
стратегията за местно икономическо развитие на област Видин могат да се 
изобразят така:  

 

Икономически
център на Евро-регион

от три държави по поречието на р. Дунав, 
специализиран в комплесно логистично обслужване и

предоставяне на услуги за регионалния и глобалния пазар

Мулти-
модален

транспортно-
разпределителен

център

Развитие на
услугите

Ефективно
селско

стопанство
и ХВП

Благоприятна среда за развитие на малък и среден бизнес

Икономически
център на Евро-регион

от три държави по поречието на р. Дунав, 
специализиран в комплесно логистично обслужване и

предоставяне на услуги за регионалния и глобалния пазар

Мулти-
модален

транспортно-
разпределителен

център

Развитие на
услугите

Ефективно
селско

стопанство
и ХВП

Благоприятна среда за развитие на малък и среден бизнес
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4.2. Приоритети 

4.2.1. Приоритет 1 Превръщане на Видин в 
мултимодален транспортен  център 

Развитието на транспортните услуги в област Видин зависи главно от два 
фактора: обслужване на товаропотоците преминаващи през областта и региона 
и ефективно използване на съществуващите възможности по отношение на 
международния транспорт, осигуряване и логистика на съвременни 
транспортни услуги. Предпоставките за развитие в това направление са, от 
една страна изгодното геостратегическо положение на областта, а от друга – 
създадената инфраструктура. Необходимо е в максимална степен да се 
оползотвори благоприятната ситуация, произтичаща от възможността за 
съчетаване на три типа транспорт и пренос на товари по суша (ЖП и авто 
транспорт) и вода съчетани със съществуващите предпоставки за складиране и 
претоварване на стоки. При това, стремежът е на място, във Видин и областта 
да се създава колкото се може по-висока добавена стойност. Иначе казано, 
необходимо е да се създадат условия местните фирми да генерират печалба, 
вместо, както досега, транзитния транспортен поток само да минава през 
областта без от това да има съществена икономическа полза за региона. 

Дългосрочната цел, чието постигане ще доведе до желания резултат 
е: Организиране във Видин на мултимодален транспортен център с 
всички прилежащи структури към него, включително  и товарно селище. 

Предпоставки и условия за изграждане: 
Пътната инфраструктура е важна предпоставка и има голямо значение за 

икономическия растеж, за мобилността на работната сила и също за 
конкурентоспособността в рамките на международната дистрибуция на 
транспортни дейности.  

Територията на област Видин е важна част по протежението на 
приоритетна ос 7 на трансевропейската транспортна мрежа и пресечна точка на 
два от общо десет европейски транспортни коридора – Коридор 4 и Коридор 7, 
и е в близост до Коридор 10, който според  Доклада от Групата на високо 
равнище, председателствана от Лойола де Паласио, са основните транспортни 
оси към съседните страни и региони. Като част от Югоизточната ос, която 
свързва ЕС през Балканите и Турция с Кавказ и Каспийско море, 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 със пристанищата в Солун, Кавала, Истанбул. 
Като приоритети са определени мултимодалните транспортни възли и 
центрове, които ще създадат условия за комбинирани превози и оптимизиране 
на транспортните услуги. 

В ОП Транспорт е включено изграждане на инфраструктура за 
осъществяване на интер-модални превози. Изграждането на мултимоделен 
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транспортен терминал във Видин  може да се разглежда като елемент от тази 
инфраструктура. 

Комбинираните превози се налагат като високоефективни технологии, 
осигуряващи оптимално използване на всички видове транспорт и съчетаване 
на преимуществата на екологичния, бърз, сигурен и ефективен железопътен 
транспорт с мобилността на широко достъпния автомобилен транспорт. 
Комбинираните превози позволяват транспортирането на унифицирани 
транспорти единици с използването на различни видове транспорт 
автомобилен, железопътен, морски и вътрешно-воден. В България редът и 
условията за извършване на комбиниране превози са регламентирани от 
Наредба №53/2003 г. за извършване на комбинирани превози. 

Главна цел на транспортния сектор на България е бъдещето развитие на 
интер-модалната транспортна система и по-високо качество на товарните 
транспортни услуги в съответствие с политиката на ЕС за такава система, като 
усилията в този сегмент са съсредоточени към изграждане на мрежа за 
комбиниран транспорт, покриваща Общоевропейските коридори. Важно 
значение има и засилващата се тенденция към прехвърляне на тежестта към 
екологически по-чист вид транспорт (от шосеен към ж.п. и воден транспорт; към 
използване на екологически по-чисти био-горива – био-дизел, и др.) 

В настоящия момент пазарът на комбиниран транспорт в България и на 
Балканите не е развит. Трансевропейските транспортни коридори, пресичащи 
Балканите (Коридори 4, 7, 8, 9 и 10) предлагат потенциал за организацията на 
комбиниран транспортен сектор. Този сегмент от пазара не е покрит и 
представлява устойчива пазарна ниша, за която обаче, е необходимо да се 
планират и изградят необходимата инфраструктура, прилежащи съоръжения и 
оборудване, които да позволяват управление от TEU носач (контейнери, каса-
мобили) за Ro-La и Ro-Ro техники и др. Не на последно място е и обучението и 
подготовката на специалистите, които да обслужват различните транспортни 
услуги. 

Чрез изграждането на мултимоделен терминал ще се повиши капацитета 
на железопътната и шосейна мрежа, както и на водния транспорт, ще бъде 
постигната оперативна съвместимост с Трансевропейската транспортна мрежа 
и ще се отстранят «тесните места» по основните европейски направления. 
Изграждането на Дунав мост ІІ от една страна ще елиминира такова “тясно 
място”, от друга – ще създаде условия за изграждане на мулти модален 
терминал, който от своя страна, ще доведе до увеличаване на скоростта на 
пътуване и до съкращаване на времето за пътуване и пренос на стоки. По този 
начин България и конкретно област Видин ще отговори адекватно на 
заключенията на доклада на Групата на високо равнище за Трансевропейската 
транспортна мрежа от 27 юни 2003 г. (доклад на Ван Мийрт) за фокусиране 
върху развитието на комбинирани транспортни превози със специален акцент 
върху водния транспорт. 

Принципът на дейност на комбинирания транспорт е да осигурява услуга 
за клиенти от типа - доставка  “от врата – до врата”, като съчетава два или 
повече вида транспорт.  
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В условията на Видин – възможността е да се съчетаят 3 вида транспорт – 
воден, шосеен и железопътен. 

Основни функции са да предоставят интегрирана транспортна услуга, 
която включва: 
 Превозване на товари и хора, с условия за вътрешни и международни 
трансфери, вкл. и по трансевропейските направления; Разписание – 
според най-търсените направления; 

 Предоставяне на навигационни услуги, свързани с водния транспорт; 
 Предоставяне на услуги, свързани с пристанището и плавателните 
съдове; 

 Услуги, свързани с преноса на товари в рамките на пристанището и 
извън него (осигуряване на безпрепятствен достъп до товарите, 
адаптиран за мултилатерални връзки, разтоварване и натоварване на 
товари, съчетано с пренасочване към крайно или междинно 
направление, складиране, съхраняване и комплектоване на оптимални 
транспортни карго пратки и др.) 

 Проследяване на товарите до целевото направление. 
Паралелно на тези услуги, в транспортния център се предполага да  

функционират пътни агенции, информационни центрове, предоставящи 
различна информация пряко или непряко свързана с основната дейност като: 
информация за интензивността на товаро-потоците и пътнико-потоците, 
метеорологичните условия, информация за възможни транспортни връзки в 
най-близките транспортни центрове, туристическа информация и т.н. 

Изграждането на мултимодален транспортен център е свързано с 
изграждането на т.н. товарно селище. Според EUROPLATFORM това е 
определена зона, в рамките на която всички дейности, свързани с транспорта, 
логистиката и дистрибуцията на стоки, както за национален, така и за 
международен транзит, се извършват от различни оператори. Създаването на 
товарно селище като елемент на транспортния център предполага:  
 наличие на товарен терминал, който да бъде разположен близо до 
железопътна мрежа, авто-магистралната мрежа или мрежата от водни 
пътища, каквито  на територията на област Видин съществуват и са в 
процес на изграждане; 

 трябва да бъде далеч от населени зони с цел да причинява колкото е 
възможно по-малко неудобства (шум, замърсяване, задръствания на 
околните пътища за достъп). 

 капацитетът и качеството на транспортната мрежа да съответстват на 
нуждите на потребителите (да се имат предвид пиковите часове в пътния 
трафик, железопътните разписания, ограниченията на времето за 
престой в пристанищата и т.н.).  

Съществен фактор за функционирането на транспортния център е 
квалифицирана и високо специализирана работна сила, която да гарантира 24-
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часова услуга по всички функции на транспортния център. Подготовката и на 
специалисти с различна квалификация, които да осигурят функционирането на 
такава комплексна дейност е продължителен процес, изискващ висока 
координация на национално и международно ниво. Но едновременно с това за 
областта ще се осигури дълготрайна и високоплатена заетост; ще се открият 
нови работни места привлекателни за младите хора. В дългосрочен план това 
ще се отрази и на демографските показатели – имиграционните потоци да са 
повече от емиграционните. Безспорно ефект ще има и върху образователното 
и квалификационно равнище на населението в областта и региона. 

За поетапното осъществяване на този приоритет се налага изпълнението 
на определени стратегически цели, които са описани по-долу. 

Стратегически цели: 
1.1. Балансирано и взаимодопълващо се развитие на различните 

транспортни мрежи и съоръжения, включително и развитие на комбинирани 
транспортни услуги, както и на комплекси услуги, свързани с качествена 
транспортна услуга за пътници и товари; 

1.2. Развитие на възможностите за складиране и претоварване на товари  
като се осигури безопасност и сигурност: 
 Разработване на целеви терени за складови помещения 
 Изграждане на линии за комбинирани превози; 
1.3. Координирани действия за привличане на оператори, които да 

осъществяват транспорт, логистика и дистрибуция (създаване на Органи на 
управление на Транспортния център и товарното селище) 

1.4. Развитие на туристически превоз – използване на уникален ж.п. парк, 
водни транспортни съоръжения и др. 

 
Реализирането на стратегическа цел 1.1 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Модернизиране и привеждане в съответствие за комбинирани превози на 
транспортната инфраструктура: модернизиране на ж.п.линия – София- 
Видин, рехабилитация и модернизиране на второкласни и третокласна 
пътна мрежа, модернизация на обиколен път Видин; 

 Подобряване условията за корабоплаването по река Дунав - 
Хидротехническите инженерни работи и укрепяване на речния бряг в 
българския участък на река Дунав 

 Доизграждане на системата за речни информационни услуги – (частично 
тази система е изградена с подкрепа на програма ФАР, предстои 
адекватното й използване). Системата за речни информационни услуги 
предполага да събира, обработва, контролира и разпространява 
геодезични, хидрографични, морфологични, хидрологични, 
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метеорологични и статистически данни, отнасящи се до плаването по 
река Дунав, които във всеки момент да предостави на потребителите 

 Разработване на цялостна дългосрочна програма за изграждане на 
мултимодален транспортен център във Видин, поетапно описание на 
дейностите и обвързване с международните транспортни потребности и 
осъществяване на транспортни връзки с Кавала, Солун и др. транспортни 
центрове. 

 Лобиране за комплектоване на мултимодален терминал – елемент от 
европейската транспортна мрежа  във област Видин. 

 
Реализирането на стратегическа цел 1.2 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Разработване и създаване на система за безопасност и сигурност на 
товарите, особено съществен елемент при мултимодалния транспорт. 

 Изграждане на Товарно селище (ТС) – Зона на мултимодални терминали 
като цяло изразява нуждата за пространство за ефективното 
маневриране на железопътния товарен трафик, водния трафик и 
местното индустриално производство. Това предполага наличие на 
общата площ в избраните възли също така да включва площ, 
предназначена да обслужва пътния и воден товарен превоз, който не е 
свързан с железопътните товарни оператори. 

 Разработване на стратегия за привличане на мултимодални оператори, 
които да ползват услугите на Транспортния център за комбинирани 
превози  

 
Реализирането на стратегическа цел 1.3 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Създаване на орган, който да координира и организира дейността, 
свързана с изграждането на Транспортния център, който да включва 
представители на администрацията, експерти по транспорт и логистика , 
частни фирми, които ще реализират услугите; 

 Изработване на комплексна програма за реализация на Транспортния 
център чрез въвличане на всички заинтересовани лица – регионални 
власти, частни предприемачи, инвеститори, НПО, граждани; 

 Провеждане на маркетингово проучване за пазара и потребностите от 
различни видове транспортни услуги в региона и като звено от 
трансевропейската транспортна мрежа; 

 Разработване на единна програма за транспортни услуги за осигуряване 
на бърз и адекватен трансфер на пътници и товари чрез въвеждане на 
нови и модерни управленски информационни системи на движение – 
центрове за операции на трафика (напр. синхронизирани разписания за 
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движение на транспортните средства), централизирани компютърни 
системи, детекторни станции за засичане на превозните средства и 
възможност за предоставяне на информация на клиента за 
местонахождението на товара и т.н.;  

 
Реализирането на стратегическа цел 1.4 ще се постигне чрез следните 

мерки:  
 Разработване на пакети от туристически превози насочени към различни 
групи, които да се запознаят с предоставяните транспортни услуги и 
технология на комбинираните превози. Например, за ученици и младежи, 
за потенциални клиенти; 

 

4.2.2. Приоритет 2 Развитие на услугите  
Услугите заемат все по-голямо място в развитието както на вътрешната 

икономика на страните, така и в международната търговия. Процесите на 
глобализация еднозначно показват, че услугите все повече ще се развиват и 
техния пазарен дял ще се увеличава.  

В световен мащаб практиката показва, че делът на услугите във 
формирането на БВП нараства с най-бързи темпове именно в онези страни, 
които генерират най-големи доходи, имат най-добре развити инфраструктури за 
предоставяне на услуги и разполагат с добре квалифициран човешки ресурс.  

Не бива да се отминава и факта, че услугите все повече се превръщат във 
водещ фактор в международната търговия, както като самостоятелен продукт, 
така и като част от други продукти, и по-всяка вероятност ще изместят 
индустриалните стоки като най-широко обменяни/разпространени до сега в 
международната търговия (нещо което вече се случва във вътрешните 
икономики на страните). За илюстрация на засилващата се тенденция към 
експортно ориентиране на услугите могат да се цитират следните заключения 
направени в доклад на Световната търговска организация от 2003 г.: 
 световната стокова търговия вече няколко десетилетия се увеличава с 
по-високи темпове от колкото общата брутна добавена стойност на 
същите тези стоки; 

 за последното десетилетие търговията с услуги се разширява по-бързо 
дори от стоковата търговия – през 2001 г. Нейният обем е бил 1.4 
трилиона; 

 преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) нарастват дори по-бързо от 
увеличението и на стоковата търговия и на БВП; 

 приблизително половината от сумата на ПЧИ (около 60% от външните 
потоци ПЧИ на САЩ) се насочват към сектора на услугите; 

 очаква се през 2020 г. услугите да се равняват на 50 % от световната 
търговия.  
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Това води до заключението, че бъдещето на развитите страни е именно в 
развитието на сектора “услуги” все по-голяма част от който заемат наукоемките 
услуги. България, в т.ч. и област Видин не са изолирани от тези процеси 

 Българският износ на услуги през 1990 г е 837 милиона щатски долара, 
230 млн. от които са за транспортни услуги, 320 млн. – съответно туристически 
услуги и 287 млн. – други. През 2001 износът на услуги се увеличи на 2,419 
млрд., от които 696 млн. – туристически услуги, 1,197 млрд. – туризъм и 525 
млн. други. 

 Основните български експортни пазари на услуги са Европейския с 
повече от 50% и съседните страни с 30%.  

У нас икономиката, поради слабото си развитие към настоящия момент, не 
позволява услугите да генерират висок дял от БВП поради все още ниската си 
производителност и ефективност. Простото количествено увеличение на дела 
на услугите няма да доведе до генериране на висок дял от БВП. За целта е 
необходимо да се повиши качеството и производителността на труда, 
включително и в сферата на услугите. 

Както бе посочено по-горе в първия приоритет на настоящата стратегия 
паралелно с услугите свързани с комбинираните превози, в транспортния 
център се предполага да функционират пътни агенции, информационни и 
езикови центрове, предоставящи различни услуги пряко или непряко свързани с 
основната дейност. Това по същество е развитие на сектора на услугите в 
област Видин. Основен ресурс, необходим за осигуряването на тази широка 
палитра от услуги е човешкият капитал, специалистите с различни 
квалификации и специалности. Това поставя съществени проблеми, които 
следва да бъдат разрешени, тъй като един от основните изводи от направените 
при разработването на настоящия документ анализи е, че наличната свободна 
работна ръка не отговаря в достатъчна степен адекватно на нуждите на 
работодателите и са необходими действия в посока към подобряване на 
квалификацията на работната сила. В същото време условията за работа и 
живот в областта не са достатъчно добри за да могат да задържат 
подготвените там квалифицирани кадри.  

Друга съществена предпоставка за развитието на услугите е наличието на 
съответна инфраструктура и комуникации.  

 
Стратегически цели 
 
2.1. Разработване на стратегия за подготовка на специалисти, които да 

обслужват функционирането на мултимодалния транспортен център  
2.2. Стимулиране изграждането на инфраструктура и комуникации, 

необходими за предоставяне на широка гама от услуги свързани с транспорта и 
туризма 
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2.3. Информационно обезпечаване и реклама на предоставяните услуги в 
секторите транспорт и туризъм 

2.4. Повишаване капацитета на човешките ресурси в областта на туризма 
и разнообразяване на туристическото предлагане 

2.5. Съхраняване и валоризиране на природното и културно-историческо 
наследство 

 
Реализирането на стратегическа цел 2.1 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Разработване на система за подготовка и квалификация на специалисти 

(управление и администриране на транспортни потоци, логистика на 
отделните функции, маркетингови специалисти) и обслужващия 
персонал 

 Създаване на курсове за обучение на чужди езици - английски, немски, 
румънски и т.н. насочени към различни клиенти, включително деца и 
младежи 

 
Реализирането на стратегическа цел 2.2 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Подпомагане създаването на пътни агенции, информационни центрове, 
центрове за комплексни услуги, офиси за работа от разстояние (call 
centers)8 и т.н.   

 Благоустрояване на всички зони и обекти включени в маршрутите за 
екскурзионен туризъм 

 Стимулиране изграждането на обекти за търговия и развлечения 
 
Реализирането на стратегическа цел 2.3 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Изграждане и институционално укрепване на туристически 
информационни центрове 

 Реклама и промоция на местни услуги  в областта на транспорта и 
туристическите продукти. Участие в регионални, национални и 
международни борси и изложения 

                                            
8 Call center (англ.) – отдел във фирма, който извършва продажби на стоки/услуги по 

телефона. Използвайки различни комуникационни методи кол центровете поемат входящи и 
изходящи разговори с техни национални и чуждестранни клиенти – компании позиционирани в 
различни държави по света и с разнообразен предмет на дейност. Кол – центровете използват 
автоматични “разпределители” на повикванията за пренасочване на разговора/заявката към 
подходящия агент 
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 Разработване на маркетингови програми за секторите транспорт и 
туризъм  

 
Реализирането на стратегическа цел 2.4 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Разработване и реализиране на програми и проекти за обучение на 
заетите в областта на туризма 

 Въвеждане на профилирано обучение по туризъм в средното 
образование 

 Изготвяне на пакет от специализирани програми в областта на туризма с 
цел привличане на туристи към областта 

 
Реализирането на стратегическа цел 2.5 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Привличане на инвестиции за реконструкция и реставрация на 
съществуващите културно – исторически забележителности 

 Поддържане на културните традиции и иницииране на нови културни 
прояви – събори, изложби, фестивали, концерти, пленери и др. 

 Атрактивно експониране и анимиране на природни и културно-
исторически обекти 

 
 

4.2.3. Приоритет 3 Развитие на ефективно селско 
стопанство и ХВП 

Важността на селското стопанство за местното икономическо развитие на  
област Видин обуславя необходимостта от разработването на детайлни 
стратегически цели. Устойчивото развитие на земеделието е тясно свързано с 
прилагането на мероприятия и дейности, които щадят и опазват природните 
ресурси. Обществото очаква от земеделските производители нещо повече от 
производство на земеделски продукти, а именно - производство на качествени 
и здравословни храни и опазване на природните ресурси. Във връзка с това 
земеделието трябва да се интегрира с целите на опазването на околната среда 
и съхраняването на природните богатства.  

Икономическият аспект на биологичното земеделие се отнася до 
способността да се поддържа достатъчен производствен капацитет за 
посрещане на настоящите и бъдещите нужди от храни чрез ефективното 
използване на ресурсите, т.е. произвеждане на максимален обем крайна 
продукция с наличния набор от ресурси. От икономическа гледна точка 
биологичното земеделие осигурява доходи за земеделските стопани чрез 
международния износ или чрез намаляване на производствените разходи. 
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Биологичният сектор е оценен на 26 милиарда долара в световен мащаб и е 
най-бързо развиващия се сектор в земеделието. Биологичното земеделие се 
прилага в над 110 страни по света. В някои развити страни се наблюдава 
растеж, който надминава 20% годишно (напр. САЩ, Япония). Според 
последните проучвания в световен мащаб повече от 26 млн. ха са заети с 
биологично производство в 558 449 стопанства. Страните с най-големи площи 
са Австралия с 11,3 млн. ха., Аржентина с 2,8 млн. ха. и Италия с над 1 млн. ха. 
В Европа почти 6,3 млн. ха са заети в около 170 000 стопански единици с 
биологично производство. В ЕС, включително и в новите страни членки, около 
5,7 млн. ха са биологичните площи, а броят на биологичните стопанства е 
143 000. Това представлява около 3,4 % от земеделската земя и 2 % от 
стопанствата в ЕС.  

В област Видин са налице необходимите предпоставки за развитие на 
биологично земеделие и за маркетинг на продукцията. Съществено условие за 
това е поставянето на потенциалните производители на биологична продукция 
при равни условия по отношение на информираността за изискванията към 
производителите в ЕС, за възможностите за ползване на компенсации и 
субсидии, за реализация на биологичната продукция. Производството и 
реализацията на екологична продукция е невъзможно без сертифициране на 
продукцията като такава.  

Един от традиционните за областта подотрасли от растениевъдството е 
лозарството и овощарството. Опирайки се на традициите и на потенциала 
съдържащ се в използването на нови сортове, овощарството и лозарството в 
областта следва да се развиват в дългосрочен план. Съществен момент е 
оценката на възможностите на площите и локализацията на отделните видове 
и сортове според природо-климатичните и почвените условия. 

Преобладаваща част от общините в област Видин са селски (девет от 
всичко единадесет). Това дава възможност на общините да се възползват от 
възможността да усвояват средства и по Програмата за развитие на селските 
райони. Селските райони разполагат с ресурси извън аграрния отрасъл, които 
представляват значителен потенциал за тяхното развитие - богата, 
разнообразна и съхранена природа, множеството запазени жизнени селски 
общности, богати исторически и културни традиции, които обаче имат нужда от 
целенасочена помощ, за да преодолеят изоставането в своето развитие и да се 
адаптират към променените социално-икономически условия. 
Разнообразяването на икономиките в селските райони, чрез целенасочена  
подкрепа в определени области, като подпомагане създаването на микро 
предприятия, развитие на алтернативни земеделски дейности (например 
туризъм или местни занаяти) е предпоставка за разкриването на нови работни 
места. Целта е чрез тях стопаните да си осигурят допълнителни източници на 
доходи. 

 
Стратегически цели  
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3.1. Насърчаване развитието на биологичното земеделие и 
животновъдство и производството на екологична продукция 

3.2. Насърчаване създаването на масиви от трайни насаждения (лозя, 
малини, овощни култури и др.) 

3.3. Изграждане на земеделски производствени структури от европейски 
тип 

3.4. Подобряване на условията и възможностите за развитие на 
селскостопанското производство, стимулиране на предприемачеството в 
отрасъла и привличане на инвестиции 

3.5. Внедряване на високоефективни и нови технологии, сортове и породи 
в селското стопанство и неговото обвързване със съвременните възможности 
за използуване на информационните технологии 

 
Реализирането на стратегическа цел 3.1 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Обучение на земеделските производители в прилагане на методите на 
биологично земеделие, изисквания на ЕС, маркетинг на екологична 
продукция 

 Стартиране на процес на сертифициране на екологично чисти райони на 
територията на областта 

 
Реализирането на стратегическа цел 3.2 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Разработване на овощна почвено-климатична карта на областта, която 
да информира съществуващите и потенциални земеделски 
производители за  подходящите видове и сортове трайни насаждения  
съобразно наличните почвено – климатични условия 

 Създаване на пипиниера за посадъчен материал 
 
Реализирането на стратегическа цел 3.3 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Подкрепа за изграждане на Местни инициативни групи (МИГ) в рамките 
на общината, като ще се акцентира върху създаването на МИГ между 
земеделски производители от съседни общини; 

 Подкрепа за изграждане на сдружения на селскостопански 
производители (маркетингови кооперации), асоциации и браншови 
организации; 

 Обучение, правно-организационно и специализирано подпомагане на 
предприемачите в селското стопанство вкл. за развитие на алтернативни 
производства; 
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 Програма за подпомагане на местните земеделски производители за 
покриване на европейските стандарти и изисквания;  

 Проучване и развитие на аграрен клъстер. 
 
Реализирането на стратегическа цел 3.4 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Уедряване на земеделските площи, чрез различни форми на сдружения 
и комасация; 

 Създаване на преработвателни комплекси на местно ниво за 
гарантиране реализацията на произведената продукция; 

 Изграждане на сдружения на ниво съседни общини за поддръжка и 
рехабилитация на съществуващите хидромелиоративни съоръжения, 
както и изграждане на нови такива; 

 Създаване на технически центрове за диагностика, технически прегледи 
и ремонт на селскостопанската техника и инвентар на ниво съседни 
общини; 

 Подкрепа на иновативните нови производства, чрез преференциално 
финансиране и създаване на Регионален иновативен фонд за рисково 
финансиране и на Регионален гаранционен фонд; 

 Утвърждаване на съществуващите и създаване на нови браншови 
организации на производителите и преработвателите с цел защита и 
гаранции за реализиране на продукцията при гарантирани минимални 
цени; 

 Утвърждаване на съществуващите и подобряване на условията на 
местните тържища и пазари за реализиране на продукцията от 
селскостопанското производство; 

 Създаване на условия и подкрепа на инициативи за създаване на 
затворени цикли произвеждане – преработване – реализация на краен 
продукт на пазара; 

 Преквалификация на безработните,за включването им в производство на 
селскостопанска продукция чрез отдаване под наем/аренда на земи от 
общинския поземлен фонд; 

 Създаване на фонд за стимулиране на алтернативни форми на селското 
стопанство, пчеларство, грънчарство и билкарство; 

 Създаване на центрове за обучение на млади селскостопански 
специалисти съвместно с научно – изследователски и развойни звена 
(НИРЗ), университетите и специализираните  училища/професионални 
гимназии; 

 Изграждане на механизми за осъвременяване на обучението на кадри за 
селското стопанство, чрез подновяване и модернизиране на 
обучителната техника и изграждане на партньорства. 
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Реализирането на стратегическа цел 3.5 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Осигуряване на навременна и компетентна технологична и пазарна 
информация за селскостопанските продукти и методично обучение. 

 Въвеждане на европейски принципи, изисквания и добри практики в 
контрола, управлението и търговията на селскостопански продукти. 

 Изграждане на система за ефективен и своевременен контрол на 
качеството на внедрените породи и сортове. 

 Създаване на местен общински център за превенция и лечение на 
съществуващите и внедрени животински видове. 

 
 

4.2.4. Приоритет 4 Създаване на благоприятна среда за 
развитието на малкия и среден бизнес 

Благоприятната бизнес среда е предпоставка за активизиране на 
предприемаческата дейност, посредством което допринася за постигане на 
икономически растеж. В съответствие с възприетия ръководен принцип, че 
бизнесът, а не местните или централните власти генерират богатството 
осъществяването на конкретната стопанска дейност е работа на самите 
предприемачи в съответствие с техния интерес и очаквани ползи. Ролята на 
властите (областна администрация, местни власти) и на организациите в 
подкрепа на бизнеса е преди всичко в това да създадат благоприятна среда за 
тяхната дейност, да спомогнат за формирането и изявяването на конкурентните 
предимства на областната икономика, като акцентират върху онези условия, 
които излизат извън възможностите и интересите на индивидуалните 
предприемачи. Особено важни компоненти на средата са наличието на 
квалифицирана работна ръка, развита инфраструктура и не на последно място 
– наличието на финансови институции, заинтересовани от инвестиции в 
новосъздаващи се фирми. 

В анализите, извършени при разработване на настоящата стратегия се 
откроява изводът за необходимостта от интервенция на областно и общинско 
ниво за подобряване на цялостната бизнес среда в областта.  

Едни от пречките за икономическо развитие, дефинирани от бизнеса са 
все още бавното и не дотам ефективно административно обслужване в редица 
институции. Достъпът на бизнеса до някои услуги е затруднен от липсата на 
ясни правила и процедури.  

 Все още има институции, в които липсва обслужване на „едно гише”, 
както и недостатъчно приложение на електронните услуги. Не се прилага 
електронен обмен на данни между институциите /област и общини/, който да 
улесни бизнеса. 
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 Важен елемент от бизнес-средата е и финансовия сектор. На 
територията на областта вече функционират 19 клонове на банкови институции 
и 13 застрахователни дружества. Необходимо е финансовите институции да 
бъдат ангажирани и да работят активно с цел създаване на благоприятни 
условия за обслужване на бизнес дейности. 

В община Видин, както и в някои други общини от областта функционират 
достатъчно институции и организации, работещи в подкрепа на бизнеса. Често 
обаче, тяхната дейност не се разпростира в цялата област, а се концентрира в 
рамките на отделна община. Въпреки добрата им работа поотделно има добри 
възможности за подобряване на партньорствата между тях.  

 С оглед по-ефективно използване и достъп до структурните фондове е 
необходимо изграждането на пубично-частни партньорства (ПЧП) на различни 
нива, както и намиране на ефективни механизми за функциониране на 
съществуващите  и изграждане на нови бизнес мрежи, браншови сдружения, 
клъстери и технологични паркове. 

Във връзка с казаното дотук в рамките на този приоритет чрез избрани 
мерки ще се въздейства за подобряване на услугите, предоставяни на бизнеса, 
за доизграждане на системата от организации в негова подкрепа, както и за 
осигуряване на възможността на новостартирал или съществуващ бизнес да 
получи консултации, експертиза и обучения във важни и необходими за него 
теми и области.   

Инструмент за постигане на тези цели с доказана ефективност в други 
подобни райони на страната следва да бъде създаването на местна 
организация за икономическо развитие, на консорциум или мрежа от вече 
съществуващи подобни единици или друг вид структурна единица за оказване 
на целенасочената подкрепа. Такава мярка е залегнала в първата 
стратегическа цел по този приоритет. Уместният формат на този субект трябва 
да се определи от местните заинтересовани страни, представени в Областния 
съвет за развитие. От една страна смисълът от обособяването на такъв субект 
е в това той да поеме отговорността за координираното изпълнение на 
настоящата стратегия за икономическо развитие, за нейното периодично 
ревизиране и актуализиране в случай на настъпили промени в обкръжаващата 
среда. Тази организация следва да координира изпълнението на всички 
стратегии и планове за развитие разработени на общинско и областно равнище 
в рамките на програмата «Активни услуги на пазара на труда». От друга страна 
се предвижда тази организация целенасочено да работи за привличането на 
външни инвеститори и в подкрепа на бизнеса на територията на цялата област 
в посока към подобряване на информационното обслужване за местните и 
чуждестранни предприемачи, предоставяне на специализирани консултации за 
възможности за финансиране, изготвяне на бизнес-планове и маркетингови 
проучвания, създаване на партньорства.  Една от функциите на този субект се 
предвижда да бъде периодичното (ежегодно) организиране на инвестиционен 
форум за Област Видин, което е залегнало като мярка по стратегическа цел 4.3 
към този приоритет. 
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Друг съществен акцент в този приоритет е привличането на инвестиции, 
което се оказа един от основните проблеми за икономическо развитие.  

Следва да се разработят специални програми и мерки за идентифициране 
на инвестиционния потенциал, изготвяне на маркетингова стратегия, рекламни 
материали и конкретни действия и събития по привличането на инвеститорите. 

Особен акцент има изработването на обща стратегия за привличане на 
инвеститори и рекламиране на област Видин като добро място за бизнес и 
инвестиции, като в нейните рамки и съгласно нея да се разработят съответни 
общински стратегии. 

 Необходимо е подобряване на трансграничното партньорство с оглед 
преминаване от традиционните добри взаимоотношения в областта на 
културата в развиване на бизнес и икономическо оживление. 

 За постигане на благоприятни промени в стратегическа област за 
въздействие 4 са формирани следните стратегически цели: 

 
Стратегически цели: 
4.1. Предоставяне на услуги за фирмите от Агенция за развитие (или 

консорциум/мрежа от съществуващи вече организации насочени към подкрепа 
на бизнеса) 

4.2. Създаване на благоприятни физически условия за развитие на 
стопанска дейност. Наред с традиционните инфраструктурни предпоставки 
(транспортни връзки, водоснабдяване и канализация, комуникации, 
пречиствателни съоръжения) от особено значение за развитието на стопанска 
дейност и най-вече за привличането на външни и местни инвеститори е 
улесняването им чрез подходящи сгради и оборудвани терени 

4.3. Подобряване на информационното обслужване на бизнеса и 
привличането на инвестиции 

4.4. Изграждане и поддържане на партньорства за местно икономическо 
развитие (МИР) 

 
Реализирането на стратегическа цел 4.1 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Осъществяване на координираща дейност - проекти, насочени към 
икономическото развитие на региона – инициирани от самата нея или от 
други субекти, установяване на връзки и работа в тясно сътрудничество с 
Българска агенция за инвестиции, поддържане на тесен контакт с 
останалите организации извършващи дейност в подкрепа на бизнеса и 
полагане на усилия тяхната дейност да съответства с настоящата 
концепция.  

 Консултиране - специализирана помощ на предприемачи при 
учредяването, изграждането или управлението главно на малки и средни 
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фирми; съдействие при разработването на проекти с които да се 
кандидатства за финансиране по линията на структурните фондове; 
поддържане на контакти с международни организации и институции с цел 
да консултира предприятията от региона дали и по какъв начин могат да 
получат финансова подкрепа от тези институции; съдействие на 
потенциалните инвеститори да установят подходящите контакти, и 
обекти във Видинско. 

 Информационно обслужване – поддържане на база данни за стопанските 
субекти и други ресурси на областта и я предоставя на заинтересованите 
страни при необходимост; връзки с обществеността (провеждане на общ 
маркетинг и популяризиране на областта); изнасянето на доклади, 
семинари, работни срещи и други мероприятия с цел обогатяване на 
познанията на заинтересованите страни; организиране на ежегодна 
конференция на инвеститорите; съдействие при създаването на 
партньорства. 

 
Реализирането на стратегическа цел 4.2 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Осигуряване на публичност на осъществяваната регулярно 
инвентаризация на общинската и държавна собственост на територията 
на областта; идентифициране на подходящи сгради и терени за 
предоставяне на стопанска дейност и създаване на база данни за тях с 
възможностите за отдаване, отстъпване на право на строеж, даване под 
наем или на концесия, както и предоставяне за безвъзмездно ползване. 

 Проучване на състоянието и изискванията към съществуващите и 
евентуално нови индустриални зони (в гр. Видин и на територията на 
други общини). 

 Осъвременяване на териториално-устройствените, градоустройствените 
и застроителните планове. 

 
Реализирането на стратегическа цел 4.3 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Създаване на действени и ефикасни структури за обмен на пазарна  и 
финансова информация (този въпрос е разработен като обособена мярка 
в рамките на приоритет 4.1.  Създаване на местна Агенция за развитие) 

 Изготвяне и разпространение на информационни материали, 
ориентирани към потенциални инвеститори в областта (материалите 
трябва да систематизират основните ползи, които може да предложи 
областта на инвеститора, например, транспортна достъпност, налични 
терени, административни облекчения в т. ч. компетентни по различни 
въпроси служби и лица за контакти, условия за обитаване и свободно 
време и др.) 
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 Създаване и поддържане на годишен форум – „Инвестирай в област 
Видин”; 

 Създаване на база данни с налични и търсени суровини, материали, 
готова продукция  

 Оптимизиране на местните регулативни режими и изграждане на системи 
за стимулиране на инвеститори и съществуващи МСП; 

 Улесняване достъпа на бизнеса до административни услуги на местно и 
регионално ниво чрез уеднаквяване и публичност на процедурите и 
услуги на „едно гише”, включително електронно управление; 

 Изграждане на система за електронен обмен на данни между 
институциите; 

 Подобряване на услугите, предоставяни от местни /и регионални/ власти 
на гражданите и бизнеса; 

 Подобряване на информационната осигуреност и съдействие/улесняване 
МСП при износа на стоки и товари. 

 
Реализирането на стратегическа цел 4.4 ще се постигне чрез следните 

мерки: 
 Стимулиране изграждането на ПЧП на различни нива – общинско, 
областно и регионално; 

 Съдействие за създаване на браншови сдружения, клъстери и мрежи, 
вкл. сдружения за напояване; 

 Изграждане, поддържане и укрепване на мрежа от организации, 
подкрепящи бизнеса; 

 Съдействие при изграждане на клъстери, технологични паркове и други; 
 Създаване и поддържане на трайни трансгранични партньорства за 
икономическо развитие. 

 
 
 
 
 


