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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН 

2014- 2016г. 
 

 

  

 

I. ВЪВЕДЕНИЕ  
 

Този стратегически план има за задача да отрази основните цели и приоритети в 

дейността на Областна администрация  Видин и обхваща периода 2014- 2016 година. 
Областна администрация Видин е създадена на основание на Указ №1/ 05.01.1999 г. на 

Президента на Република България и е юридическо лице на бюджетна издръжка със 

седалище град Видин, административен център на областта. Областната администрация 

подпомага Областния управител при осъществяване на правомощията му, осигурява 

технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на 

гражданите и юридическите лица. Областният управител организира и разработването  

на областната стратегия за развитие, координира и контролира нейното изпълнение. Тя е 

основният стратегически документ, който определя средносрочните цели и приоритети 

за развитието на областта.  Областта е административно-териториална единица за 

провеждане на регионална политика, за осъществяване на държавно управление по места 

и за осигуряване на съответствие между националните и местни интереси, съгласно чл. 

142 от Конституцията на Република България. 

Област Видин е икономически най-слабо развитата област в страната и в 

Европейския съюз. Брутният вътрешен продукт(БВП) създаден в област Видин през 2011 

г., изчислен по текущи цени е 500,7 млн. лв. или 9.37% от БВП произведен в 

Северозападния район (5 344 млн. лв.) и едва 0.66% от БВП произведен в страната (75 
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308 млн. лв.). За същият период стойността на БВП на човек от населението за областта е 

4 990 лв., при стойност за Северозападния район за планиране 6 343 лв., и за страната 10 

248 лв. Задълбочава се и тенденцията на изоставане в темпа на нарастване на основните 

икономически показатели като: бр. наети лица, брутен вътрешен продукт, брутна 

добавена стойност, дълготрайни материални активи, приходи от продажби, брой 

предприятия и др. Слабо развита е инфраструктурата, обслужваща бизнеса – 

изграждането на втори мост над река Дунав не е достатъчен, трябва да бъде подобрено и 

състоянието на инфраструктурата – пътна, жп, въздушна и др. На пазара оперират 

предимно микро и малки предприятия, които имат ограничен капацитет за развитие и 

срещат редица трудности, засилващи се от периферното разположение на област Видин 

и отдалечеността й от столицата. Технологичното обновление на предприятията в област 

Видин, стимулиране на иновациите, данъчни преференции, развитие на потенциални 

икономически отрасли /селско стопанство, туризъм, хранително-вкусова и шивашка 

промишленост/ е възможно чрез изпълнение на мерки/проекти финансирани от 

действащите през новия програмен период Оперативни програми. Благоприятната 

бизнес среда е предпоставка за активизиране на предприемаческата дейност за постигане 

на икономически растеж. Перспективни за развитие отрасли от икономиката в област 

Видин са селското стопанство, туризмът, транспортът и промишлеността. Стимулиране 

на съществуващите малки и средни предприятия и създаване на възможности за 

изграждане на нови такива  и привличане на инвестиции ще доведе до постигане на 

икономически растеж, откриване на нови работни места, повишаване на жизнения 

стандарт на населението в областта. 

Подобряване на състоянието на съществуващите културно – исторически 

паметници и природни забележителности  и достъпността до тях, които са обекти на 

туризма ще стимулира развитието на отрасъла и ще доведе до бързи приходи и оборотни 

средства за фирмите в този сектор. Всичко това ще създаде условия за развитие на 

туристическия сектор, включително и балнеоложки туризъм и ще способства за 

развитието на туристическата индустрия. 

В област Видин липсва университет или филиал, както и научно изследователски 

центрове или институти. Една от предпоставките за засилване на неблагоприятната 

тенденция за миграция на населението от област Видин към по-големите градове в 

страната и чужбина, особено в групата на младите хора е именно липсата на висше 

учебно заведение на територията на областта. Разкриването на висше учебно заведение 

или филиал на такова в град Видин ще бъде реална предпоставка за подготовката на 

кадри, способни да прилагат и разпространяват знания относно постигането на 

устойчиво местно развитие. Наличието на висше учебно заведение/филиал е реална 

възможност младите хора да се обучават на местно ниво, което ще окаже благоприятно 

въздействие върху демографията и икономиката, не само в област Видин, но и в 

останалите области в региона. Освен това, географското положение на областта 

предполага възможност за обучение на студенти от съседните гранични региони – 

Регион Тимок, Република Сърбия и Област Долж, Република Румъния. 

От съществено значение за бизнеса е създаване  и  на Научно изследователски 

центрове или институти. По този начин ще се обвърже образованието с нуждите на 

бизнеса и ще се осигури съответствие между търсенето и предлагането на кадри на 

пазара на труда. Висшето учебно заведение ще изиграе  и движеща роля  за 

сформирането на клъстери в област Видин. Значителен принос за квалифицирани кадри 

за бизнеса ще допринесе и подобряването на съществуващата материална база на 

професионалните училища в областта. 

Част от причините за икономическата изостаналост на област Видин е 

сравнителната отдалеченост на тази територия от столицата и наличието на слаби 

транспортни комуникации в пограничната област. 

Строежът на Дунав мост - Видин - Калафат, осигури шосейна и ж.п. връзка между 

България и Румъния и елиминира едно от най-тесните места на Коридор 4. Изграждането 

на магистрален път Видин – София, модернизация на ЖП линията Видин – София, 
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възстановяване на функциите на летище Видин и подобряване на корабоплаването и 

пристанищната инфраструктура, коренно ще промени транспортните комуникации  за 

населението не само в област Видин, но и в целия регион Среден Дунав. По този начин 

област Видин 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 – ж.п., 

воден, шосеен  и въздушен транспорт, превръща област Видин в подходящо място за 

изграждане на терминал за комбинирани транспортни превози и мултимодален 

транспортен център.  

Реализирането на проекта за ГКПП между България и Сърбия при  Салаш –Ново 

корито  (за което вече има подписани двустранни договорености)  ще осигури достъп до 

пазари и ресурси и ще способства за интегрирането на населението, както и създаването 

на общ пазар на труда. 

Във вътрешен план, подобряването на пътната и ж.п. мрежа, и възстановяването 

на летище Видин ще облекчи и сега съществуващите контакти между представителите 

на бизнеса, ще способства развитието на местни малки производства, специфични за 

областта, включително  за преработване на селскостопанската продукция. 

Развитието на инфраструктурата в област Видин е начин  за стимулиране на 

икономическия и социалния й потенциал, тъй като ще намали различията с останалите 

области и ще осигури балансираното й развитие. Подобряването на достъпността на най-

отдалечените райони, техните връзки с вътрешността на страната и интегрирането с 

европейската транспортна мрежа, е сигурна стъпка за преодоляването на вътрешните 

различия. 

Област Видин, като част от Северозападен район за планиране е включена в 

Интегрираната стратегия за прилагане на Интегрирани териториални инвестиции в 

Северозападен район, където ще бъде прилаган моделът за интегрирано финансиране на 

междусекторни проекти за период 2014-2020г. При този подход ще се финансират 

целенасочено проекти от Северозападен район, които ще съдействат за икономическо 

стабилизиране. Ключовите области за целенасочена подкрепа са земеделие, туризъм, 

икономика и образование.  

 Вследствие на идентифицираните по-горе проблеми, характерни за област Видин  

са изведени и стратегическите цели и приоритети на Областна администрация – Видин, 

заложени в настоящия Стратегически план  до 2016 г. включително. В съответствие със 

Стратегическия план се изготвя годишния план за дейността на Областна администрация 

Видин, който е обвързан с човешките ресурси и финансовите средства и е осъществим в 

рамките на една година.    

 

  

II. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН 

 

Областна администрация Видин ще работи за постигане на следните стратегически цели: 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 

Ускоряване  икономическото развитие на област Видин 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2 

Повишаване жизнения стандарт на населението на област Видин 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3 

Свързаност и развитие на териториалното сътрудничество за постигане на балансирано и 

устойчиво развитие 
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III. ПРИОРИТЕТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИДИН 
 

КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

 

ПРИОРИТЕТ1.1: 

Осигуряване икономически растеж на базата на конкурентоспособни предприятия 

ПРИОРИТЕТ 1.2: 

Иновации и публично частно партньорство 

ПРИОРИТЕТ1.3:  

 

Използване на наличните ресурси и развитие на туризма 

 

КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

 

ПРИОРИТЕТ 2.1: 

Изграждане на съвременна социална инфраструктура и качествено  образование 

ПРИОРИТЕТ 2.2: 

Стабилизиране и увеличаване на трудовата заетост 

ПРИОРИТЕТ 2.3: 

Повишаване качеството на  човешките ресурси и публичните услуги 

 

КЪМ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

 

ПРИОРИТЕТ 3.1:  

Развитие на техническата инфраструктура в област Видин  

ПРИОРИТЕТ 3.2: 

Развитие на транспортната инфраструктура в област Видин  

ПРИОРИТЕТ 3.3: 

Опазване и подобряване състоянието на околната среда 

ПРИОРИТЕТ 3.4: 

Развитие на териториалното сътрудничество 
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IV. ПРАВНА РАМКА 

 

Дейността на Областния управител и областната администрация се организира и 

осъществява в изпълнение на изискванията на Закона за администрацията, Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор, Наредбата за 

административното обслужване , Устройствен правилник на областните администрации 

и др. 

 Целите и приоритетите в Стратегическия план са в съответствие със Стратегията 

за развитие на област Видин за периода 2014-2020г., разработена за средносрочен 

период, съвпадащ с програмния период на оперативните програми, съфинансирани от 

фондовете на ЕС за 2014-2020г.  Стратегическите цели и приоритети са тясно обвързани 

с целите и приоритетите на европейската политика за сближаване за следващия 

програмен период, както и със Стратегия „Европа 2020“. Разработени са въз основа на 

действащата нормативна уредба. Стратегическият план е съобразен с промените в 

областта на регионалното планиране и развитие: 

 Закона за регионално развитие и правилника за прилагането му; 

 Стратегия „Европа 2020“; 

 Национална стратегия за развитие 2012-2022г.; 

 Регионален план за развитие на СЗР 2014-2020г. 

 Програмата на правителството за подобряване на социалното  положение на 

българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението. 

 

 

V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА 

 

Дейността на Областна администрация Видин обхваща всички дейности, процеси 

и структури, свързани с работата на държавна  администрация. През периода 2014-2016г. 

дейността на администрацията приоритетно ще се насочи към привличането на  

инвеститори в област Видин като предпоставка за социално-икономическото развитие на 

областта, повишаване на трудовата заетост и качеството на живот. Държавната и 

местната власт имат важна роля за създаване на привлекателна среда за развитие на 

бизнеса и публичните услуги. Ще се стимулират дейности насочени към подобряване на 

човешките ресурси чрез инвестиции в човешки капитал. Основна цел е превръщането на 

област Видин в атрактивно място  за живот, инвестиции и работа. 

 

Стратегическият план е отворен документ и може да се  актуализира в резултат на 

промяна на целите и приоритетите на администрацията, както и при промяна на 

нормативните документи. 

 

 


