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I. ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящият стратегически план има за задача да начертае основните цели и
дейности в работата на Областна администрация Видин за периода 2017 – 2019 година.
Институцията Областен управител на област с административен център Видин е
основана в съответствие с държавното административно – териториалното делене,
определено чрез Закона за административно териториалното устройство на Република
България. Границите на областта и общините са определени с Указ № 1/05.01.1999 г. на
Президента на Република България.
Територията на област с административен център Видин включва 11 общини:
Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
Ружинци, Чупрене.
Областният управител е едноличен орган на изпълнителната власт в областта,
който осъществява държавното управление на съответната територия и осигурява
съответствие между националните и местните интереси при провеждане на
регионалната политика.
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II. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
Дейността, структурата, организацията на работа и съставът на Областната
администрация са определени в Устройствения правилник на областните
администрации. Според характера на дейността, която извършват, административните
звена в Областна администрация Видин са обособени в обща и специализирана
администрация, организирана в две дирекции – „Административно-правно обслужване,
финанси и управление на собствеността” и „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост”.
Областна администрация се ръководи и представлява от Областния управител.
При вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в
сферата на правомощията му областния управител се подпомага от заместник областни
управители (политически кабинет). Административното ръководство на институцията
се осъществява от главен секретар.
Областният управител:
1. провежда държавната политика в областта, координира работата на органите на
изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и
взаимодействието им с местната власт;
2. осигурява съответствие между националните и местните интереси, организира
разработването и изпълнението на областни планове, стратегии и програми за
регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното
самоуправление и местната администрация;
3. осигурява провеждането на държавната политика за насърчаване на инвестициите на
територията на областта в съответствие с предоставените му със Закона за насърчаване
на инвестициите правомощия;
4. отговаря за опазването и защитата на държавната собственост на територията на
областта;
5. упражнява контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на
местното самоуправление и местната администрация, като:
а) упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен
ако в закон е предвидено друго; той може да върне незаконосъобразните актове за ново
обсъждане в общинския съвет или да ги оспори пред съответния административен съд;
б) може да отменя незаконосъобразни актове на кметовете на общини, освен ако в
закон е предвидено друго, в 14-дневен срок от получаването им или от сезирането му;
6. осигурява спазването на законността на територията на областта и осъществява
административен контрол по изпълнението на административните актове;
7. осъществява връзка с териториалните звена на централната администрация на
изпълнителната власт на територията на областта;
8. координира и контролира изпълнението на актовете и действията на ръководителите
на териториални звена на централната администрация на изпълнителната власт на
територията на областта;
9. координира и контролира дейността на териториалните звена на министерствата и на
другите административни структури, които осъществяват административно обслужване
на територията на областта, независимо от тяхната йерархична подчиненост;
10. провежда информационна политика, гарантираща откритост и достъпност на
дейността на ръководената от него администрация;
11. ръководи областния съвет за развитие;
12. организира разработването на областната стратегия за развитие;
13. внася проекта на областната стратегия за развитие за обсъждане и съгласуване в
регионалния съвет за развитие и за приемане от областния съвет за развитие;
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14. ръководи регионалния съвет за развитие при условията и по реда на чл. 18, ал. 3 от
Закона за регионалното развитие;
15. отговаря за организационно-техническата подготовка на избори за държавни и
местни органи на властта и за членове на Европейския парламент от Република
България на територията на областта;
16. осъществява подготовката на икономиката и населението в областта за отбрана и
организира изпълнението на задачите, свързани с отбраната, в съответствие със Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България;
17. ръководи областния съвет по сигурност;
18. осъществява управлението на В и К системите като представител на държавата в
асоциацията по В и К при условията и по реда, определени със Закона за водите;
19. отговаря за опазването на обществения ред на територията на областта при
упражняването на нормативно предоставените му правомощия;
20. организира и ръководи дейностите по защита на населението, културните и
материалните ценности и околната среда при бедствия;
21. утвърждава областните транспортни схеми;
22. осъществява международните контакти на областта на регионално ниво;
23. отговаря за осъществяването на финансовото управление и контрол във всички
ръководени от него програми, дейности и процеси при спазване на принципите за
законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;
24. издава наказателни постановления за налагане на административни наказания в
предвидените от закон или друг нормативен акт случаи;
25. осъществява и други правомощия, възложени му със закон или с акт на
Министерския съвет;
26. създава и ръководи съвети и комисии в изпълнение и на други функции, възложени
му със закон или с акт на Министерския съвет.
Областната администрация Видин е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище гр. Видин, административен център на областта.
Областният управител е второстепенен разпоредител с бюджет към
първостепенния разпоредител с бюджет по бюджета на Министерския съвет.
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.
III.СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ.
Настоящият стратегически план се разработва въз основа на:






Програма на Правителството за стабилно развитие на Република България
за периода 2014-2018;
Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020;
Стратегия за децентрализация 2016 – 2025;
Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 –
2020;
 Регионален план за развитие на Северозападния район за периода 2014-2020;
 Областна стратегия за развитие на област Видин 2014-2020;
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В съответствие със споменатите по-горе стратегически и планови документи
Областна администрация – Видин продължава изпълнението на следните стратегически
цели и приоритети за периода 2017-2019 година:
Стратегическа цел
Приоритети
1. Ускоряване
икономическото 1.1. Осигуряване икономически растеж на
развитие на област Видин.
базата на конкурентоспособни предприятия
1.2. Иновации
и
публично
частно
партньорство
1.3. Използване на наличните ресурси
2. Повишаване жизнения стандарт 2.1. Изграждане на съвременна социална
на населението на област
инфраструктура и качествено образование
Видин.
2.2. Стабилизиране и увеличаване на трудовата
заетост
2.3. Повишаване качеството на човешките
ресурси и публичните услуги
3. Свързаност и развитие на 3.1. Развитие на техническата инфраструктура
териториалното сътрудничество
в област Видин
за постигане на балансирано и 3.2. Развитие на транспортната
устойчиво развитие.
инфраструктура в област Видин
3.3. Опазване и подобряване състоянието на
околната среда
3.4. Развитие на териториалното
сътрудничество
Настоящият Стратегическият план служи за основа при разписването и
отчитането на ежегодните цели на Областна администрация Видин, които са
неразделна част от Доклада за дейността на администрацията.
Посочените цели за периода 2017-2019 г. не обхващат изцяло дейността на
Областна администрация Видин, а показват приоритетната насоченост на работа.
Администрацията текущо изпълнява дейностите, свързани с осигуряване
правомощията и компетенциите на областния управител, разписани в нормативните
актове.
Стратегическият план подлежи на актуализация при настъпили промени,
свързани с работата на администрацията.
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