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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на град Видин за 

програмния период 2014-2020г. е един от стратегическите документи на община Видин, 

приети и прилагани в посочения програмен период, а именно: 

 Общински план за развитие на община Видин - 2014-2020 г.; 

 ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 г. 

ИПГВР е приет от Общински съвет Видин с Решение №77/30.05.2013 година (Протокол 

№5, точка №10 от дневния ред по вх.№08-00-119/18.05.2013г.). Планът е одобрен от 

Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г, с 

писмо, изх. № 99-00-6-10688 от 20.01.2014г. 

Нормативните основания за изготвяне на документа „Финален доклад - отчет за 

изпълнение на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 г." са в т. 5.1 и 5.2. на „Методическите 

насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие (Изменение)", утвърдени от Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството от м. март 2019 г., както и утвърдени „Методически насоки за 

разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие (изменение от м. декември 2020 г.)“. 

Изисквания на УО на ОПРР за финалното отчитане на ИПГВР 

Изискванията на Управляващия орган (УО) на ОП „Региони в растеж" 2014-2020, 

подкрепени от посочените „Методически насоки ...." за финалното отчитане на ИПГВР 

са за изготвяне на финален доклад - отчет за изпълнение на плана. В структурно и 

съдържателно отношение финалният доклад включва: 

 Актуализирана матрица – бюджет за проектите в зоните за въздействие и за 

проектите за функционални връзки, с включени следните проекти/ проектни идеи, 

които са идентифицирани към момента на финално отчитане и които не са включени в 

матрицата – бюджет: 

o Всички проектни идеи, които общината е включила в процеса по актуализиране 

и допълване на инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020; 

o Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 

2014 – 2020, за които Междинното звено е издало положително становище за 

съответствие с ИПГВР; 

o Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след 

одобрението/ изменението на ИПГВР до момента на финалното отчитане, които 

допринасят за изпълнението на целите и приоритетите на ИПГВР. 

 Отчет за изпълнение на индикаторите за наблюдение на реализация на плана; 

 Анализ и оценка на постигнатия напредък в изпълнението на ИПГВР; 
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 Информация  за възникналите проблемни области, ограничители и др., проявени 

на местно ниво и попречили за пълната реализация на ИПГВР; 

 Основни изводи и препоръки за бъдещи стратегически и планови документи на 

местно ниво, за следващ период. 

В частта за актуализираната матрица-бюджет на финалния доклад-отчет следва да се 

съдържа информация за проектите в зоните за въздействие и проектите за 

хоризонтални връзки (включени в ИПГВР в момента на неговото изработване) и на 

такива към момента на изготвяне на финалния доклад. Освен тези проекти, конкретно 

свързани с ИПГВР, в матрицата - бюджет се представя и информация за: 

 Проектни идеи и конкретни проекти, които община Видин е инициирала и 

включила в Инвестиционната си програма по Приоритетна ос 1 (ПО 1) 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014 -2020 г.; 

 Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови инструменти 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 

2014 -2020 г„ за които Междинното звено е дало положително становище за 

съответствие с ИПГВР; 

 Други проекти, които са идентифицирани след одобрението на ИПГВР на гр. 

Видин 2014-2020 г. до момента на финалното отчитане и които допринасят за 

изпълнението на формулираните в плана цели и приоритети. 

Отчетът за изпълнение на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 се представя под формата на 

подробен финален доклад - отчет за извършените дейности по реализацията на 

заложените в плана и на допълнително изпълнени проекти по утвърдената и приета от 

УО на ОПРР Инвестиционна програма на община Видин за изпълнение на ПО 1 на 

ОПРР. 

Финалният доклад - отчет за изпълнение на ИПГВР на гр. Видин 2014 -2020 има за 

задача да отговори дали са спазени принципните изисквания за този тип планове, 

основните от които са: 

 Изискванията за устойчиво развитие на град Видин и неговия ареал; 

 Осъществено ли е естествено вписване на ИПГВР на гр. Видин с действащия в 

същия програмен период Общински план за развитие на община Видин; 

 Постигната ли е максимална концентрация на разполагаемите ресурси 

(финансови, материални, кадрови и др.) с оглед постигане на синергичен ефект 

от провежданата регионална политика; 

 Налице ли е хоризонтална обвързаност по линия на устойчивото развитие на гр. 

Видин, равните възможности и недискримизация, опазване и въздействие на 

околната среда и какъв ефект е постигнат при реализацията на плана; 

 Осъществено ли е нужното партньорство със заинтересованите страни и в какво 

се изразява то.  
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II. ПОДХОД 

 

Реализираните дейности, които се анализират и оценяват при изготвяне на финалния 

доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на град Видин засягат основните моменти, 

заложени не само при разработването, а основно при прилагането на самия Интегриран 

план. В обобщен вид те могат да бъдат представени в следната последователност: 

 

Тази последователност определя и структурата и съдържанието на финалния доклад - 

отчет за изпълнение на ИПГВР на град Видин в частта по Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

Процесът но планиране на интегрираното градско развитие на гр. Видин, подпомагано 

с финансовите инструменти на Европейския съюз, включва изработване на ИПГВР на 

гр. Видин 2014-2020 г. Предмет на финалния отчет са проектите, заложени в 

изработения и приет от Общинския съвет на община Видин ИПГВР, който в утвърден и 

от УО на ОПРР 2007 – 2013г. 

Процесът на изпълнение има за задача да отчете изпълнението на заложените в ИПГВР 

проекти по съответните приоритетни оси, като се акцентира по проектите по ПО 1 

на ОПРР. Оценяват се и други проекти, които са включени в утвърдената от УО на 

ОПРР Инвестиционна програма (ИП) на община Видин за изпълнение на ИПГВР. 

В настоящия доклад-отчет се оценява изпълнението на целите и приоритетите на плана 

(чрез реализацията на планираните проекти), изразходването на осигурените 

финансови средства и ефекта от това, както и постигнатите резултати. Както бе 

отбелязано, акцентът е поставен върху изпълнението на проектите по 1 на ОПРР. 

Процесът на финалното отчитане е основната задача на финалния доклад-отчет на 

изпълнение на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 г. Отчита се и степента на публичност на 

резултатите и ефекта от изпълнението на ИПГВР. 

Приложени методи 

При изработването на финалния доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР са приложени 

методи, които са характерни за изработване на подобен тип документи. Такива са: 

 Системата от разнообразни статистически методи. Използването им е 

продиктувано от необходимостта от обработката на значителна по обем 

информация със статистически характер (особено такава с финансов характер); 

 Методи за документален и сравнителен анализ. Приложението на този метод е 

свързано с прегледа и анализа на редица документи на местно ниво (годишни 

ПЛАНИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ 
ФИНАЛНО 
ОТЧИТАНЕ 
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отчети, Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР, Капиталови 

програми и др.), на ОПР на община Видин за периода 2014-2020 г, на други 

документи със стратегически и методически характер - с цел формиране на 

обективни оценки за изпълнение на ИПГВР; 

 Многофакторен анализ, базиран на анализ на факторите, оказващи въздействие 

за изпълнение на ИПГВР. Факторите могат да бъдат със стимулиращ 

изпълнението на плана характер, както и със задържащ изпълнението характер. 

Чрез прилагането на този метод е възможно да бъдат разкрити проблемите, 

възникнали в процеса на реализация на ИПГВР на гр. Видин; 

 Системен метод. Прилагането му произтича от обстоятелството, че по своят 

характер ИПГВР е сложна система от взаимообвързани инструменти - 

стратегически цели, приоритети, мерки, проекти, финансови ресурси, прилагани 

политики и др. Този конгломерат не може да бъде оценен и отчетен без 

прилагане на системния метод и на системни подход; 

 Синтезен метод в съчетание с метода на многофакторния анализ се прилага за 

разкриване на проблеми в процеса на реализация на плана и за формулиране на 

съответните изводи и препоръки за бъдещи действия. Работата по финалния 

доклад-отчет преминава през следните стъпки, при които се прилагат 

съответните методи на оценка. 

Прилагането на изброените методи на анализ и оценки е в следната последователност: 

А) Информационно осигуряване - включва достъп до документите, които имат 

отношение към изпълнението на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020. Такива са: 

 ИПГВР на гр. Видин 2014-2020; 

 ОПР на община Видин - 2014-2020 г.; 

 Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр. Видин 2014 - 2020;  

 Актуализация на Инвестиционна програма за реализация на ИПГВР на гр. 

Видин 2014 – 2020; 

 Годишните отчети за проектите, изпълнявани в община Видин; 

 Документи на община Видин, касаещи изпълнението на ИПГВР - свързани с 

кореспонденция   на структурно звено в Общинска администрация (Отдел 

„Планиране, програмиране и инвестиции“ ) с Управляващия орган на ОПРР; 

 Други документи на община Видин - Индикативни таблици към годишните 

бюджети, касаещи използването на финансовите ресурси по линия на 

Оперативните програми и др.  

Б) Анализи и оценки на посочените документални, както и на други 

информационни източници, при които са приложими методите на документален и 

сравнителен анализ. Обработката на наличната информация със статистически характер 

(брой проекти, размер на финансовия ресурс - общо и по отделни проекти и други 

статистически показатели) е с прилагане на общоприети статистически методи, на 

системния и на синтезния методи. 
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В) Оценка на изпълнението на ИПГВР и на постигнатите резултати на база: 

 изпълнение на целите и приоритетите на плана; 

 степента на достигане на заложените индикатори; 

 ефекта от използваните финансови ресурси и др. 

Това е основната част на финалния доклад - отчет на изпълнение на ИПГВР на гр. 

Видин 2014-2020 г., чрез конкретизиращата го Инвестиционна програма за реализация 

на плана. Акцентът се поставя върху изпълнението на интервенциите (проектите), 

съответстващи на допустимост по Приоритетно ос 1 на ОПРР. Тук са приложими 

методите на комплексната оценка. 

Г) Оформяне на получените резултати в документ „Финален доклад -отчет за 

изпълнение на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 г." 

Източници на информация 

За изготвяне на финалния доклад-отчет за изпълнение на ИПГВР на гр. Видин 2014-

2020 г. са използвани следните източници: 

 Документ „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Видин 

2014-2020 г"; 

 Инвестиционна програма на Община Видин по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 

”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, 

ОПРР 2014 - 2020; 

 Основен списък с проекти, включен в Инвестиционната програма за изпълнение 

на ИПГВР на гр. Видин; 

 Резервен списък с проекти, включен в Инвестиционната програма за изпълнение 

на ИПГВР на гр. Видин; 

 Списък с проекти, които са включени по време на актуализацията на 

Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР на гр. Видин; 

 Общински план за развитие на Община Видин 2014-2020 г.; 

 Годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Общински план за 

развитие на Община Видин 2014 – 2020 г.; 

 Програма за управление на община Видин за периода 2015-2019. 

 

Освен информационни източници от община Видин, за финалния доклад-отчет са 

използвани и други източници, диференцирани на: 

 Източници с информационен характер: 

- Информационна система за управление и наблюдение на средствата от EC e 

България 2020 (ИСУН) -  https://eumis2020.government.bg/ ; 

- Единен информационен портал на европейските структурни и инвестиционни 

фондове - https://www.eufunds.bg/bg ; 

https://eumis2020.government.bg/
https://www.eufunds.bg/bg
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- Уебсайт на Оперативна програма Региони в растеж 2014 – 2020 - 

https://www.eufunds.bg/bg/oprd  

 

 Стратегически и програмни документи: 

- Оперативна програма „Региони в растеж" 2014 - 2020 

 

 Документи с методически характер: 

- „Методическите насоки за разработване и прилагане на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие (Изменение)", утвърдени от Министъра на 

регионалното развитие и благоустройството от м. март 2019 г. 

- Утвърдени Методически насоки за разработване и прилагане на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие (изменение от м. декември 2020г.) 

- https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6472 

  

https://www.eufunds.bg/bg/oprd
https://www.eufunds.bg/bg/oprd/node/6472
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III. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ИПГВР НА ГРАД ВИДИН 2014 – 2020 

 

Визия на ИПГВР 

Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) определя 

пространствен модел за умерено полицентрично развитие на българската територия, 

който включва 1 град от 1-во йерархично ниво, 9 града от 2-ро йерархично ниво, 29 

града от 3-то йерархично ниво и 28 града от 4-то йерархично ниво, съгласно 

определените в нея категории градове. Град Видин попада в трето йерархично ниво. 

Съгласно Закона за регионално развитие (ЗРР), "Интегриран план за градско развитие" 

е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място – 

град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално 

развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете. 

ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, 

действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за 

въздействие в градовете, принадлежащи в целевата група, която включва градовете от 

определения в НКПР модел. ИПГВР цели трайно подобряване на икономическото, 

социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на 

всички дейности в плана по такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи 

да има такава синергия, че цялостното въздействие на плана да превишава сбора от 

въздействието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. 

Интегрираните планове се изработват за част/и от града като обособена/и територия/и 

(наречена/и зона/и за въздействие). За разлика от Общия устройствен план (ОУП) на 

града, който дава всеобхватна стратегическа визия за развитие на целия град и по тази 

причина разглежда проблематиката на макрониво, ИПГВР се разработва като 

програмен документ, който съдържа конкретни параметри за развитието на зоната/ите 

за въздействие и планира ресурсната обезпеченост на изпълнението. 

 

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА В ПЕРИОДА 2014-2020: 

. 

Цели на ИПГВР на град Видин 2014 – 2020 

Целта на ИПГВР е да подпомогнат осъществяването на визията за развитието на града, 

чрез реализация на проекти в градски територии в неудовлетворително състояние, с 

негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с привличане и 

координирано управление на разнородни инвестиции. Стратегията на ИПГВР определя 

начина, по който в рамките на общата визия за развитието на града ще се преодолеят 
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несъответствията и изоставането на градски територии и подсистеми, включително 

такива със социални проблеми, или ще се реализират ресурси с потенциал за 

удовлетворяване на потребности от общоградско значение за постигане на тази визия. 

Стратегията се обосновава, като за всяка от определените зони за въздействие се 

посочва каква конкретна част от визията за развитие на града ще подпомогнат, 

включително кои приоритети ще се постигат, отнесено към действащите стратегически 

планови документи от всички нива, включително секторните стратегии.  

Стратегията на ИПГВР на Видин поставя в центъра на внимание икономическото, 

социалното и териториално сближаване на европейско, национално и регионално ниво 

във фокуса на политиката за регионално развитие през следващия програмен период 

2014-2020. 

В тази връзка ГЛАВНАТА ЦЕЛ НА ИПГВР на гр. Видин е: 

. 

Основната цел е декомпозирана на три йерархични нива: стратегическа цел, 

приоритети и специфични цели, които са взаимосвързани и допълващи се. 

Стратегическата цел обхваща основните аспекти на градско развитие и сближаване – 

икономическо, социално и териториално. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1 НА ИПГВР: Подобряване на основните инфраструктури на 

град Видин, чрез инвестиции в енергийна ефективност, общинската образователна, 

здравна и социална инфраструктура, културна и спортна инфраструктура, както и 

интегриран градски транспорт.  

ПРИОРИТЕТ 1.1. Действия за подобряване на енергийната ефективност и за 

използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури, 

включително в публични сгради, и в жилищния сектор . 

Специфична цел 1.1.1.: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на публични сгради. 

Специфична цел 1.1.2: Стимулиране на икономическото развитие на града чрез 

подобряване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради. 

ПРИОРИТЕТ 1.2. Действия за подобряване на градската околна среда, в това число 

възобновяване на терените за вторично застрояване и намаляване на замърсяването на 

въздуха. 

Специфична цел 1.2.1.: Повишаване на качеството на живот, социалното включване, и 

подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда на град 

Видин. 
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Специфична цел 1.2.2.: Подобряване на икономическата активност в града, чрез 

възстановяване на градски територии в лошо физическо състояние. 

Специфична цел 1.2.3.: Подобряване на градската околна среда, чрез инвестиции в 

спортна инфраструктура. 

ПРИОРИТЕТ 1.3.: Опазване, популяризиране и развитие на културното и природното 

наследство на град Видин. 

Специфична цел 1.3.1.: Насърчаване на културния живот в град Видин 

ПРИОРИТЕТ 1.4.: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през целия живот 

посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за 

обучение. 

Специфична цел 1.4.1: Намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище, 

чрез инвестиции в образователната инфраструктура на град Видин 

ПРИОРИТЕТ 1.5.: Инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която допринася 

за националното, регионалното и местното развитие на град Видин, понижаване на 

неравнопоставеността по отношение на здравния статус и преминаване от служби на 

институционално равнище към служи на местно равнище. 

Специфична цел 1.5.1: Социално приобщаване, чрез инвестиции в социалната 

инфраструктура на град Видин. 

ПРИОРИТЕТ 1.6.: Насърчаване на нисковъглеродна стратегия за развитие на град 

Видин във всички зони за въздействие, включително насърчаване на устойчивата 

градска мобилност. 

Специфична цел 1.6.1: Подобряване на качеството на атмосферния въздух в град 

Видин, чрез развитие на алтернативните форми на личен и обществен транспорт – 

електро и вело. 

Индикативен списък на проектите и дейностите 

Съдържащият се в самия ИПВГР на гр. Видин Индикативен списък, в етапа на 

приемането му от Общинския съвет и одобрението му от УО на ОПРР през 2014 г., 

включва общо 67 проекта, на обща стойност 77 027 500 лв. Отделни проекти (със 

сходен характер) са групирани във всяка Зона за въздействие, по функционални и 

предметни направления в обобщени „групи проекти". Например Група проекти ЗВІ-1. 

"Социална инфраструктура" (4 проекта),  Група проекти 3В ІІ - 2 "Образователна 

инфраструктура" (6 проекта), Група проекти ЗВ IIІ-2. "Инвестиционни" (8 проекта) и 

т.н. 

Към момента на одобрението на ИПГВР гр. Видин 2014 – 2020, нито един от 

селектираните проекти няма проектна готовност. 
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Всеки проект е с код, с който се идентифицира към коя от зоните за въздействие се 

отнася. Отделно, проектите са обозначени и по източници на финансиране. Освен по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР, са включени и проекти, финансирани по други оперативни 

програми - ОП „Околна среда", ОП „Развитие на човешките ресурси", ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“. 

Разпределението на проектите по зони за въздействие е както следва: 

 Зона с преобладаващ социален характер: Зона включваща ж.к. “Гео Милев“, 

ж.к. „Кр. Бъчваров“ и ж.к. „Панония“ - с включени 12 проекта на обща стойност 

31 685,50 хил. лв.; 

 Зона с публични функции с висока обществена значимост: „Централна 

градска част – Крайдунавски парк”, обхващаща - кв. Калето, „Крайдунавски 

парк”(от Южна промишлена зона до Дунав мост II) , Централната пешеходна 

зона(от Крайдунавски парк до ул. “Широка“, парк „Рова”, парк „Владикина 

бахча“ и комплексите „Христо Ботев“, „Възраждане“ и „Г. Бенковски“ - с 

включени 41 проекта с общ бюджет 36 602 хил. лв.; 

 Зона с потенциал за икономическо развитие: „Северна промишлена зона“ - с 

включени 14 проекта с общ бюджет - 8 740 хил. лв. 

Проектите по отделните зони за въздействие, планирани за подпомагане с финансови 

инструменти от ОПРР са посочени по-долу: 

 Зона с преобладаващ социален характер: Зона включваща ж.к. “Гео Милев“, 

ж.к. „Крум Бъчваров“ и ж.к. „Панония“ - 12 проекта на обща стойност 31 685,50 

хил. лв.; 

 Зона с публични функции с висока обществена значимост: „Централна 

градска част – Крайдунавски парк”, обхващаща - кв. Калето, „Крайдунавски 

парк”(от Южна промишлена зона до Дунав мост II) , Централната пешеходна 

зона(от Крайдунавски парк до ул. “Широка“, парк „Рова”, парк „Владикина 

бахча“ и комплексите „Христо Ботев“, „Възраждане“ и „Г. Бенковски“ - 33 

проекта с общ бюджет 21 996 хил. лв.; 

 Зона с потенциал за икономическо развитие: „Северна промишлена зона“ - 2 

проекта с общ бюджет -2 810 хил. лв. 

 

В изпратения за одобрение от страна на МРРБ проект на ИПГВР, в индикативния 

списък с проекти за  Зона за въздействие II, има 3 проекта, за които като източник на 

финансиране е посочен ОПИК, но това е техническа грешка и проектите са с реален 

източник на финансиране ОПРР. Те са, както следва: Проект ЗВІІ-6.1. "Спортно-

тренировъчен комплекс Гребна база"; Проект ЗВІІ-6.2. "Спортен комплекс Колодрума" 

и Проект ЗВІІ-6.3. "Спортна зала Фестивална". 

В Зона за въздействие II има няколко проекта, които са отнесени към ОПРР 5.1., а 

именно: Проект ЗВІІ-4.1. Музей "Конака"; "Проект ЗВІІ-4.2. Художествена галерия 

"Никола Петров"; Проект ЗВІІ-4.3. Общински драматичен театър "Вида"; Проект ЗВІІ-
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4.7. "Мемориален паметник в Крайдунавски парк"; Проект ЗВІІ-4.8. "Обновяване на 

околното пространство около крепостта "Баба Вида", тъй като към момента на 

разработване и завършване на ИПГВР, по тогава актуалната версия на подготвяната ОП 

„Региони в растеж“ са попадали в Приоритет 5 на ОПРР, но всъщност се отнасят към 

Приоритет 1 според окончателно одобрената версия на ОПРР 2014 – 2020г. 

Селектирането на проектите по зони за целево въздействие и по източници на 

финансиране (в т.ч. и по Приоритетна ос 1 на ОПРР), така както са предвидени 

(планирани) в ИПГВР на гр. Видин, е отразено в таблица 1. 

Таблица III.1 Брой проекти по зони 

Зона за въздействие 
Брой 

проекти 

Процентно 

съотношение 

Планирани 

инвестиции 

(хил. лева) 

Процентно 

съотношение 

на 

инвестициите 

Зона с преобладаващ 

социален характер - общо 12 100,00% 31 685,50 100,00% 

В т.ч. по ОПРР 12 100,00% 31 685,50 100,00% 

от тях - по ПО 1 на 

ОПРР 
12 100,00% 31 685,50 100,00% 

Зона с публични функции 

с висока обществена 

значимост - общо 

41 100,00% 36 602 100,00% 

В т.ч. по ОПРР 36 87,80% 30 044 82,08% 

от тях - по ПО 1 на 

ОПРР 
36 87,80% 30 044 82,08% 

Зона с потенциал за 

икономическо развитие - 

общо 

14 100,00% 8 740 100,00% 

В т.ч. по ОПРР 2 14,29% 2 810 32,15% 

от тях - по ПО 1 на 

ОПРР 
2 14,29% 2 810 32,15% 

Всичко, планирано в 

ИПГВР 
67 100,00% 77 027,50 100,00% 

в т.ч. по ОПРР 50 74,63% 64 539,50 83,79% 

от тях -по П01 на 

ОПРР 
50 74,63% 64 539,50 83,79% 

Източник: ИПГВР на гр. Видин 2014 - 2020   
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Структура и съдържание на ИПГВР  

ИПГВР на гр. Видин е със структура и съдържание на основните компоненти на плана, 

съобразени с изискванията на Методическите насоки на МРРБ за изработване на 

интегрираните планове. Това е и едно от важните основания той да бъде одобрен от УО 

на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. 

Структурата на ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 включва: 

 Подробен целеви и проблемен анализ; 

 SWOT анализ; 

 Визия за развитие на град Видин 

 Стратегически цели за развитие на гр. Видин до 2020г. 

 Зони за въздействие 

 Стратегия и цели 

 Очаквани резултати 

 Програма за реализация на ИПГВР Видин - диференцирана по зони за 

въздействие, включваща индикативен списък на предвидените проекти, бюджет 

и план –график за реализация на проектите; 

 Матрица - бюджет с Индикативен списък на проектите - териториално насочени 

по зоните за целево въздействие. 

Акцентите в ИПГВР на гр. Видин 2014-2020 (изисквани от „Методическите насоки") са 

поставени върху обосновките на трите вида зони в чертите на града - с определяне на 

техния териториален обхват, проблемите и необходимостта от определени интервенции 

за подобряване на условията за живот на населението и подобряване на градската 

среда. Очертаването на териториалния обхват на отделните зони е извършено чрез 

прилагане на система от обективни, измерими критерии. 

Като съвкупни резултати от извършения ситуационен анализ, проведените обществени 

обсъждания и проведените целеви анкети, в плана са предвидени, a впоследствие и 

приети, следните три вида зони за въздействие в съответния териториален обхват: 

 Зона с преобладаващ социален характер: Зона включваща ж.к. “Гео Милев“, 

ж.к. „Кр. Бъчваров“ и ж.к. „Панония“; 

 Зона с публични функции с висока обществена значимост: „Централна 

градска част – Крайдунавски парк”, обхващаща - кв. Калето, „Крайдунавски 

парк”(от Южна промишлена зона до Дунав мост II) , Централната пешеходна 

зона(от Крайдунавски парк до ул. “Широка“, парк „Рова”, парк „Владикина 

бахча“ и комплексите „Христо Ботев“, „Възраждане“ и „Г. Бенковски“; 

 Зона с потенциал за икономическо развитие: „Северна промишлена зона“ 

Така определените три зони на въздействие обхващат 48.83% от територията на гр. 

Видин и засягат 53.97% от населението към 2012г. Те са приети от Общински съвет -

Видин с Решение №123, взето по Протокол №8 от 04.09.2012г. Трите зони на 
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въздействие са утвърдени от Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ съгласно получено писмо с изх.№ 99-00-6-10969/ 21.01.2013г. 
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IV. ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

 

До 2016г. няма реализиран нито един проект от индикативния списък на ИПГВР на гр. 

Видин 2014-2020г. 

През 2016 г. е осъществена синхронизация на ОПР с Оперативните програми за 

периода 2014-2020 г. За целта ОПР е преработен, внесен за одобрение от Общински 

съвет – Видин и приет с Решение № 25, взето с Протокол № 2 от 09.03.2016 г. на 

основание чл. 13, ал. 3 от ЗРР. 

Във връзка с изискванията на УО на ОПРР 2014-2020 г. и условията за кандидатстване 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” е изготвена 

Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020 г. (ИП), съдържаща основните 

направления за интервенция в общинската инфраструктура.  

Инвестиционната програма на Община Видин за периода 2014-2020 г. с 

регистрационен № BG16RFOP001-1.040-0024 е одобрена от УО на ОПРР 2014-2020 г. и 

е подписано Споразумение за реализация на Инвестиционна програма от 22.06.2016 г. 

по процедура BG16RFOР001-1.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 - Инвестиционни програми", на обща стойност на 

БФП 34 657 040,98 лв. и със срок на действие до 31.12.2023 г. 

Инвестиционната програма групира обекти в две рубрики - основни и резервни 

проекти. Същите са разпределени по Инвестиционни приоритети:  

1. Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и 

жилищни сгради”  

Приоритетът обхваща:  

1.1. Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради - един основен 

проект „Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради”;  

1.2. Енергийна ефективност в административни сгради на общинската 

администрация - един основен проект „Подобряване на енергийната ефективност в 

общински административни сгради”, включващ обект „Сграда на общинската 

администрация”; 

1.3. Енергийна ефективност в административни сгради на държавната 

администрация - няма заложен проект;  

1.4. Енергийна ефективност в студентски общежития - няма заложен проект.  

2. Инвестиционен приоритет: „Интегриран градски транспорт“ - няма заложен 

проект. 

3. Инвестиционен приоритет „Градска среда”;  

Приоритетът обхваща:  
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3.1. Група дейности „Градска среда“ - един основен проект „Основна 

реконструкция на централна пешеходна зона” и един резервен проект „Основна 

реконструкция на централна пешеходна зона, пространството около крепостта 

„Баба Вида” и Крайдунавски парк”; 

3.2. Група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ - няма 

заложен проект.  

4. Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура”  

Приоритетът обхваща:  

4.1. Група дейности „Социална инфраструктура“ - няма заложен проект;  

4.2. Група дейности „Културна инфраструктура“ - три резервни проекта: 

- проект „Консервация, реставрация и експониране на сградата на 

Музей „Конака“ и оформяне на прилежащото околно пространство”;  

- проект „Консервация, реставрация и експониране на сградата на 

Художествена галерия „Никола Петров“ и оформяне на прилежащото околно 

пространство”; 

- проект „Консервация, реставрация и експониране на сградата на 

Общински драматичен театър "Вида" и оформяне на прилежащото околно 

пространство” 

5. Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” - един основен 

проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в 

град Видин” и един резервен проект „Обновяване на образователна 

инфраструктура и прилежащо дворно пространство в ПТГ „Васил Левски”. 

Инвестиционната програма на Община Видин се реализира в съответствие с ПМС 

№107/10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, 

Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския 

фонд за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г.  

В тази връзка Община Видин е сформирала Междинно звено (МЗ) съгласно 

Инструкцията за определяне на структурата и състава на Междинните звена за 

изпълнение на процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014–2020 г.  

Структурата и състава на МЗ е одобрена от УО на ОПРР 2014-2020 г. За целта е 

подписан анекс към Споразумение за делегиране на функции по оценка и избор на 

проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020, с № РД-02-37-4(1) от 

23.06.2016 г. 
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Дейността на МЗ е обезпечена със средства по приоритетна ос 8 „Техническа помощ“ 

на ОПРР 2014 - 2020, в изпълнение на бюджетна линия № BG16RFOP001-8.001-0038 

„Техническа помощ за изпълнение на Инвестиционната програма на Община Видин“, 

административен договор за БФП № РД-02-37-146/26.09.2016 г.  

През 2017 г. е завършена оценката на 2 бр. проектни предложения от основния списък 

на ИП и след издадено решение на ръководителя на Управляващия орган (УО) на ОПРР 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, са подписани ДБФП за реализация 

на следните проекти: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона” и 

„Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”. 

Изпълнението на проектите започна също през 2017г. 

И през 2017 г. е продължила информационната кампания за набиране на Заявления за 

интерес и финансова помощ от сдружения на собствениците за включване в проектни 

предложения по Инвестиционен приоритет 1. „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради” от Инвестиционната програма на Община Видин. 

През 2018 г. продължава изпълнението на двата проекта от основния списък на ИП, 

ДБФП подписани през 2017г., а именно: проект „Основна реконструкция на централна 

пешеходна зона” и проект „Подобряване на състоянието на образователната 

инфраструктура в град Видин”.  

Информационната кампания за набиране на Заявления за интерес и финансова помощ 

от сдружения на собствениците за включване в проектни предложения по 

Инвестиционен приоритет 1. „Енергийна ефективност в административни и жилищни 

сгради” от Инвестиционната програма на Община Видин се е осъществявала и през 

2018г. 

В изпълнение на указанията на МРРБ (УО на ОПРР 2014-2020) със заповед на кмета на 

Община Видин е сформирана постоянно действаща работна група за оценка на 

проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Видин по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В състава на работната група са включени 

представители на различни заинтересовани страни - юридически лица/сдружения на 

собствениците, регистрирани или извършващи дейност на територията на община 

Видин, подали заявление за участие, след публикувана покана от страна на Община 

Видин. Работната група се администрира от Секретариат, членове на който по указания 

на УО на ОПРР са ръководителя и член на Междинното звено към Община Видин. 

През 2018 г. са проведени 3 заседания на Работната група за оценка на проектни 

фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Видин.  

След обявен прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната 

инвестиционна програма на Община Видин по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020, Община Видин е депозирала пред 

работната група 13 броя фишове проектни идеи за енергийна ефективност в 13 броя 

жилищни сгради на територията на гр. Видин. След разглеждане и одобрение от 
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работната група е изготвен списък с нови проектни идеи, неразделна част от 

Инвестиционната програма на Община Видин, който е изпратен до МРРБ (съгласно 

указанията на УО на ОПРР 2014-2020). 

През 2019 г. е продължило изпълнението на двата проекта от основния списък на ИП, а 

именно: проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона” и проект 

„Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в град Видин”. 

През 2019 г. продължава и информационната кампания за набиране на Заявления за 

интерес и финансова помощ от сдружения на собствениците за включване в проектни 

предложения по Инвестиционен приоритет 1. „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради” от Инвестиционната програма на Община Видин. 

Съгласно подписано на 22.06.2016г. Споразумение за реализация на Инвестиционна 

програма, за да бъде усвоен остатъка от 3 482 467,42 лв. (от определените 38 139 508,40 

лв. за Община Видин по Приоритетна ос 1 на ОПРР) е вменено задължението на 

Община Видин през 2019 г. да измени ИПГВР и ИП, касаещо включването на допустим 

обект от социалната инфраструктура, а именно: съвременни социални жилища, 

центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти и центрове за работа с 

деца на улицата. 

През 2019 г. са проведени 2 заседания на Работната група за оценка на проектни 

фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Видин. 

След обявен прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната 

инвестиционна програма на Община Видин по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020, Община Видин е депозирала пред 

работната група 2 броя фишове за проектни идеи в инвестиционен приоритет 

„Социална инфраструктура“ – за изграждане на социални жилища и изграждане на 

център за временно настаняване. Същите са разгледани и одобрени от работната група. 

Изготвен е списък с нови проектни идеи, неразделна част от Инвестиционната 

програма на Община Видин, който бе изпратен до МРРБ (съгласно указанията на УО на 

ОПРР 2014-2020). 

Съгласно Насоките за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г., 

задължително условие при подаване на проектно предложение по инвестиционен 

приоритет „Социална инфраструктура“ е да се представи писмо от Министерство на 

труда и социалната политика (МТСП), че за социалното жилище и/или социалната 

услуга е/ще бъде осигурено финансиране със средства от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. или друг документ, доказващ, че е/ще 

бъде осигурено финансиране от друг финансов източник в т.ч. от държавния или 

общински бюджет. 

Община Видин е отправила съответно запитване до МТСП и за двете проектни 

предложения. Положително становище е получено само за проект „Изграждане на 

социални жилища в гр. Видин”. Мотивите за отказване на подкрепа за проект 

„Изграждане на център за временно настаняване” са, че не е допустимо да бъдат 
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подкрепяни съществуващи социални услуги, включително държавно делегирани 

дейности, както и не е допустимо увеличаване на броя на лицата, на които се 

предоставя конкретната действаща социална услуга. 

В изпълнение на указанията по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020г. и във връзка с 

възможността общините да могат да се възползват от спестения ресурс по своите 

инвестиционни програми, в края на 2019г. Община Видин е кандидатствала с четири 

проектни предложения, включени в Инвестиционната програма, а именно: 

- Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Видин“ 

- Проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни 

сгради”; 

- Проект "Изграждане на социални жилища в град Видин"; 

- Проект „Основна реконструкция на централна пешеходна зона - IV етап“. 

 

През 2020 г. е започнало изпълнението на 3 броя проектни предложения, ДБФП 

подписани през 2020г., като един от тях е от основния списък на ИП, а именно: проект 

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради на 

територията на град Видин“. Един от проектите е от списъка с индикативни резервни 

проекти на ИП, а именно: проект „Основна реконструкция на централна пешеходна 

зона - IV етап“ и един от списъка с допълнителни проекти след актуализация на ИП, а 

именно: проект "Изграждане на социални жилища в град Видин«. 

През 2021г. е започнало изпълнението на проект „Подобряване на енергийната 

ефективност в общински административни сгради”, който е от основния списък на ИП.  
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V. АКТУАЛИЗИРАНА МАТРИЦА – БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ЗА ПРОЕКТИТЕ ЗА 

ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ 

Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие, включени в ИПГВР - гр. Видин 2014 -2020 
 

Проекти по видове зони за въздействие 

и тематични области на ИПВГР 
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 1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 І част Зони за въздействие                         

 Зона за въздействие І                                                                    

"Зона с преобладаващ социален 

характер" 

  31685,50 22684,73 100,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8899,80 0,00 0,00 7169,56 

 Група проекти ЗВІ-1.                                                                                                                                                                                                      

"Социална инфраструктура"                                                                               

За всеки един обект:                                                                                             

- изготвяне на технически паспорти                                                                                                                                                                            

- енергийно обследване на сградите                                                                                                                                                      

- изготвяне на проектна и тръжна 

документация 

  30166,00 21241,20 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8899,80 0,00 0,00 6178,92 

 
Проект ЗВІ-1.1. "кв. Крум Бъчваров 

- саниране на 106 бр. жил. секции" 
ОПРР 3456,00 2419,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1036,80 0,00 0,00 3938,00 Финансиран от 

ББР/НПЕЕМЖС 

Проект ЗВІ-1.2. "кв. Гео Милев - 

саниране на 102 бр. жил. секции" 
ОПРР 10918,00 7642,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3275,40 0,00 0,00 626,73 Финансиран от 

ББР/НПЕЕМЖС 
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Проект ЗВІ-1.3. "кв. Панония - 

саниране на 51 бр. жил. секции" 
ОПРР 15292,00 10704,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4587,60 0,00 0,00 1614,18 Финансиран от 

ББР/НПЕЕМЖС 

Проект ЗВІ-1.4. "Ремонт и 

преустройство на 25бр. общински 

жилища в жилища за групи от 

населението в неравностойно 

положение" 

ОПРР 500,00 475,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Група проекти ЗВІ-2. 

"Рехалибитация на тротоари, алеи и 

зелени площи"                                                  

  570,00 541,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 865,07 

 

Проект ЗВІ-2.1. "кв. Крум 

Бъчваров" 

ОПРР 127,00 120,65 6,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 445,11 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 

Проект ЗВІ-2.2. "кв. Гео Милев" 

ОПРР 137,00 130,15 6,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321,11 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 

Проект ЗВІ-2.3. "кв. Панония" 

ОПРР 306,00 290,70 15,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,85 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 

Група проекти ЗВІ-3.                                                          

"Зелена система и спортна 

инфраструктура"                                                  

  184,50 175,28 9,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,14 
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Проект ЗВІ-3.1. "кв. Крум Бъчваров 

- изграждане на 3 бр. детски и 

спортни площадки" 

ОПРР 68,50 65,08 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,30 

Финансиран от 

Програма "Местни 

инициативи" на 

Община Видин и 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 

Проект ЗВІ-3.2. "кв. Гео Милев - 

изграждане на 2 бр. детски и спортни 

площадки" 

ОПРР 71,00 67,45 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,56 

Финансиран от 

Програма "Местни 

инициативи" на 

Община Видин и 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 

Проект ЗВІ-3.3. "кв. Панония - 

изграждане на 1 бр. детски и спортни 

площадки" 

ОПРР 45,00 42,75 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,28 

Финансиран от 

Програма "Местни 

инициативи" на 

Община Видин  

Група проекти ЗВІ-4.                                                               

"Образователна инфраструктура"                                                                                                                                 

За всеки един обект:                                                                                

- изготвяне на технически паспорти                                                                                                                                                                            

- енергийно обследване на сградите                                                                                                                                                      

- изготвяне на проектна и тръжна 

документация 

  765,00 726,75 38,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,43 

 

Проект ЗВІ-4.1. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

СОУ Любен Каравелов" 

ОПРР 690,00 655,50 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,38 

Финансиран от 

Общински бюджет и 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 
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Проект ЗВІ-4.2. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

17та ЦДГ Синчец" 

ОПРР 75,00 71,25 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,05 

Финансиран от 

Общински бюджет и 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 

(ПУДООС) 

Зона за въздействие ІІ                                                    

"Зона с публични функции с висока 

обществена значимост" 

  36602,00 29320,35 1258,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6055,60 0,00 0,00 34945.37 

 Група проекти ЗВІІ-1.                                                                                                                           

"Здравна инфраструктура"                                            
  6001,00 5700,95 300,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-1.1. "Медико-

диагностичен център" 
ОПРР  6001,00 5700,95 300,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Група проекти ЗВІІ-2.                                                                                                                                                                       

"Образователна инфраструктура"                                                                                               

За всеки един обект:                                                                               

- изготвяне на технически паспорти                                                                                                                                                                            

- енергийно обследване на сградите                                                                                                                                                      

- изготвяне на проектна и тръжна 

документация                                         

  1939,00 1842,05 96,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 254,97 

 

Проект ЗВІІ-2.1. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

СОУ Цар Симеон Велики" 

ОПРР  855,00 812,25 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 724,72 

Финансиран от ОПРР 

2014 - 2020, Общински 

бюджет и 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 
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Проект ЗВІІ-2.2. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

ПГ по облекло и хранене Михалаки 

Георгиев" 

ОПРР  237,00 225,15 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 

Има изпълнени 

дейности, по проект 

"Обновяване и 

модернизация на 

регионалната 

образователна 

инфраструктура чрез 

подобряване на 

материално-

техническата база на 

15 държавни 

професионални 

гимназии в системата 

на МОН в областите 

Видин, Враца, 

Монтана, Плевен" с 

бенефициент МОН, 

финансиран от ОПРР 

2014 - 2020 

Проект ЗВІІ-2.3. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

ПТГ Васил Левски" 

ОПРР  460,00 437,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Проект ЗВІІ-2.4. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

ПМГ Екзарх Антим І" 

ОПРР  237,00 225,15 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 929,78 

Финансиран от ОПРР 

2014 - 2020, Публична 

инвестиционна 

програма „Растеж и 

устойчиво развитие на 

регионите“ и 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 
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Проект ЗВІІ-2.5. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

ЦДГ №1 Желязко Попниколов" 

ОПРР  75,00 71,25 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,71 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации 

Проект ЗВІІ-2.6. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и 

прилежащо дворно пространство в 

ЦДГ Детелина" 

ОПРР  75,00 71,25 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,76 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации и 

ПУДООС 

Група проекти ЗВІІ-3.                                                                                                                                                                       

"Социална инфраструктура"                                                                                                         

За всеки един обект:                                                                         

- изготвяне на технически паспорти                                                                                                                                                                            

- енергийно обследване на сградите                                                                                                                                                      

- изготвяне на проектна и тръжна 

документация                                                                                 

  3594,00 3414,30 179,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,86 

 Проект ЗВІІ-3.1. "Интеркултурен 

учебно-възпитателен и социален 

център, включващ център за 

обществена подкрепа, център за 

социална рехалибитация и 

интеграция /бивша детска градина в 

кв. 130/" 

ОПРР  744,00 706,80 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-3.2. "Център за 

преквалификация на трайно 

безработни /в сградата на 

Промкомбината/" 

ОПРР  950,00 902,50 47,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-3.3. "Сграда на 

социално подпомагане" 
ОПРР  1120,00 1064,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,86 Финансиран от ДБ и 

възложен от АСП 

Проект ЗВІІ-3.4. "Създаване на 

Център за обществена подкрепа 

(ЦОП) в гр. Видин" 

ОПРР  200,00 190,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Проект ЗВІІ-3.5. "Създаване на 

Дневен център за възрастни хора с 

увреждания (ДЦВХУ) в гр. Видин" 

ОПРР  180,00 171,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-3.6. "Създаване на Дом 

за възрастни хора в гр. Видин" 
ОПРР  400,00 380,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Група проекти ЗВІІ-4.                                                                                                                                                                       

"Културна инфраструктура"                                                                                                               

За всеки един обект:                                                                               

- изготвяне на технически паспорти                                                                                                                                                                            

- енергийно обследване на сградите                                                                                                                                                      

- изготвяне на проектна и тръжна 

документация 

  2823,00 2681,85 141,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2109,93 

 Проект ЗВІІ-4.1. Музей "Конака" ОПРР  152,00 144,40 7,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-4.2. Художествена 

галерия                     

"Никола Петров" 

ОПРР  264,00 250,80 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,55 Финансиран от 

Общински бюджет 

Проект ЗВІІ-4.3. Общински 

драматичен театър                   

 "Вида" 

ОПРР  578,00 549,10 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017,26 Финансиран от 

Държавния бюджет 

Проект ЗВІІ-4.4. Регионална 

библиотека "Михалаки Георгиев" 

(заема част от бившия партиен дом) 

ОПРР  125,00 118,75 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,60 Финансиран от други 

източници 

Проект ЗВІІ-4.5. Читалище "Цвят" ОПРР  75,00 71,25 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-4.6. "Младежки дом" ОПРР  423,00 401,85 21,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-4.7. "Мемориален 

паметник в Крайдунавски парк" 
ОПРР  111,00 105,45 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-4.8. "Обновяване на 

околното пространство около 

крепостта "Баба Вида"" 

ОПРР  245,00 232,75 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,51 Финансиран от 

Общински бюджет 

Проект ЗВІІ-4.9. "Изготвяне на 

рекламни туристически продукти" 
ОПИК 300,00 285,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-4.10. "Маркетинг на 

туристическия пазар" 
ОПИК 300,00 285,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-4.11."Програми за 

обучение" 
ОПРЧР 250,00 237,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Група проекти ЗВІІ-

5."Административна 

инфраструктура"                                                                                           

- изготвяне на технически паспорти                                                                                            

- енергийно обследване на сградите                                                                                      

- изготвяне на проекти за реставриране 

и саниране                                                

  1861,00 1767,95 93,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 

 Проект ЗВІІ-5.1. "Сграда на 

областната администрация" 
ОПРР  69,00 65,55 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Проект ЗВІІ-5.2. "Сграда на 

общинската администрация" 
ОПРР  1792,00 1702,40 89,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,98 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфери 

от държавния бюджет 

и трансфери от други 

бюджетни 

организации. Сключен 

е договор за БФП по 

ОПРР 2014 - 2020, 

който е в процес на 

изпълнение ( 3 399 

692,22 лева) 

Група проекти ЗВІІ-6.                                                                                                                                                                       

"Спортна инфраструктура и зелена 

система"                                                                            

  13789,00 10213,25 368,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3207,00 0,00 0,00 16415.37 

 Проект ЗВІІ-6.1. "Спортно-

тренировъчен комплекс Гребна 

база" 

ОПИК 1127,00 563,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563,50 0,00 0,00 334,18 Финансиран от 

Държавен бюджет 

Проект ЗВІІ-6.2. "Спортен комплекс 

Колодрума" 
ОПИК 5287,00 2643,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2643,50 0,00 0,00 0,00 
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Проект ЗВІІ-6.3. "Спортна зала 

Фестивална" 
ОПИК 1634,00 1552,30 81,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,93 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфери 

от държавния бюджет 

и трансфери от други 

бюджетни 

организации. Сключен 

е договор за БФП по 

ОПРР 2014 - 2020, 

който е в процес на 

изпълнение ( 3 399 

692,22 лева) 

Проект ЗВІІ-6.4. "Спортна 

площадка" 
ОПРР  60,00 57,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,67 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфер 

от ДБ и трансфери от 

др.бюджетни 

организации и 

ПУДООС 

Проект ЗВІІ-6.5. Площад "Бдинци" ОПРР  99,00 94,05 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 484,92 

Финансиран от ОПРР 

2014 - 2020, собствено 

участие в размер на 

346 485,45 лева. 

Сключен е и друг 

договор с ОПРР 2014 - 

2020, в размер на 1 330 

630,38 лева, който е в 

процес на изпълнение 

Проект ЗВІІ-6.6. Парк "Владикина 

бахча" 
ОПРР  302,00 286,90 15,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфери 

от държавния бюджет 

и трансфери от други 

бюджетни 

организации.  
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Проект ЗВІІ-6.7. Парк "Рова" ОПРР  5280,00 5016,00 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4498,94 

Финансиран от ОПРР 

2007 - 2013, Общински 

бюджет и Държавен 

бюджет 

Група проекти ЗВІІ-7.                                                                                                                                                                       

"Други"                                                                            
  6000,00 3134,75 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 2848,60 0,00 0,00 90,26 

 Проект ЗВІІ-7.1. "Фермерски пазар 

за биопродукти" 
ОПИК 108,00 86,55 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 48,60 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-7.2. "Реконструкция и 

естетизация на общински пазар" 

ОПРР  292,00 248,20 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,26 

Финансиран от 

предоставени целеви 

субсидии и трансфери 

от държавния бюджет 

и трансфери от други 

бюджетни 

организации.  

Проект ЗВІІ-7.3. "Целогодишен 

експозиционен център" 
ОПИК 5600,00 2800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2800,00 0,00 0,00 0,00 

 Група проекти ЗВІІ-8.  

"Транспортна инфраструктура" 
  595,00 565,25 29,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-8.1.  "Рехабилинация на 

прилежащи улици в зоната на 

Колодрума и осигуряване на 

безконфликтен подход - кръстовища, 

паркинги и др." 

ОПРР  105,00 99,75 5,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-8.2. "Рехалибитация на 

съществуващата и доизграждане на 

нова улична и алейна мрежа, 

паркинги в зоната на Целогодишен 

експозиционен център" 

ОПРР  95,00 90,25 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-8.3. "Велоалеи" ОПРР  238,00 226,10 11,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-8.4.  "Интегриран 

градски транспорт" 
ОПРР  120,00 114,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІ-8.5. "Рехалибитация на 

улици:  
ОПРР  37,00 35,15 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Зона за въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал за икономическо 

развитие" 

  8740,00 2764,50 145,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2915,00 2915,00 0,00 0,00 

 Група проекти ЗВІІI-1.   "Публична 

инфраструктура"                                            
  3260,00 2080,50 109,50 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 535,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-1.1. "Проект за 

създаване на общите мрежи и 

съоръжения на техническата 

инфраструктура чрез ПУП по чл. 16 

от ЗУТ - ВиК, Ел. инсталации, газ, 

улици и тротоари, зелена система - 

община Видин" 

ОПРР 2190,00 2080,50 109,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-1.2. "Проект на 

станция за съхранение на 

компресиран газ за индустриални 

нужди чрез ПЧП" 

ОПИК 1070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,00 535,00 0,00 0,00 

 Група проекти ЗВІІI-2.   

"Инвестиционни"        
  4760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2380,00 2380,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-2.1. "Проект на 

предприятие за преработка на 

технически и автомобилни гуми в 

продукти с широко приложение - 

зелени технологии - ПЧП, частна 

инвестиция" 

ОПИК 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 160,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-2.2. "Проект на 

предприятие за демонтаж на стари 

автомобили и сортиране на ценните 

компоненти за рециклиране - ПЧП, 

частна инвестиция" 

ОПИК 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-2.3. "Проект на 

предприятие за производство на 

енергия от биомаса, частна 

инвестиция" 

ОПИК 570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 285,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-2.4. "Проект на 

предприятие за производство на 

автоаксесоари и автокозметика - 

ПЧП, частна инвестиция" 

ОПИК 1120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560,00 560,00 0,00 0,00 
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Проект ЗВІІI-2.5. "Проект на сервиз 

за обслужване и ремонт на 

тежкотоварни автомобили и корабни 

двигатели, частна инвестиция" 

ОПИК 470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235,00 235,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-2.6. "Проект на 

предприятие за системи за иригация 

и управление на водопотреблението 

в аграрния сектор - ПЧП, частна 

инвестиция" 

ОПИК 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,00 260,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-2.7. "Проект на 

изследователско предприятие в 

областта на инженерната химия и 

системите за интензивно земеделие - 

ПЧП, частна инвестиция" 

ОПИК 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 335,00 335,00 0,00 0,00 

 Проект ЗВІІI-2.8. "Проект на 

индустриална реконверсия  

на съществуващи съоръжения в 

сгради със социални, образователни 

или спортни функции  

- ПЧП, частна инвестиция" 

ОПРР  620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,00 310,00 0,00 0,00 

 Група проекти ЗВІІІ-3 "Други"   720,00 684,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ОБЩО ЗА ПРОЕКТИТЕ ПО 

ИПГВР: 
  77 027,50 54 774,83 1 515,88           17 821,80 2 915,00 42,114.92 

 

 
 

      
БФП/Други средства по СФ/КФ 41,408.00 

 

 
 

      
Собствени средства 706,92 

  

Към момента на изготвяне на настоящия доклад са изцяло завършени 28 от общо планираните 67 проекта (41,80%), като по тях е 

усвоен 54,67 % от индикативния бюджет на ИПГВР Видин 2014-2020г.  

Усвоените средства по ПО 1 на ОПРР 2014 – 2020г. са в размер на 26 244,90 хил. лева, с които са изцяло завършени 3 проекта. Това 

представлява 47,91% от очакваните в бюджета на ИПГВР средства от ПО 1 на ОПРР 2014 – 2020 (54 774,83 хил.лева) или 62,32 % от 

всички средства (42 114,92 хил.лева) усвоени за изпълнение на завършените проекти от индикативната матрица на ИПГВР гр. Видин 

2014 – 2020. 
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VI. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА 

ПЕРИОДА 

 

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на ИПГВР се конкретизират 

съобразно целите и приоритетите, залегнали в Стратегията на плана. Индикаторите за 

реализация на ИПГВР се конкретизират в програмата за реализация и биват следните 

видове: 

• Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват 

положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване качеството 

на живот – подобрени инфраструктурни елементи, обновени многофамилни жилищни 

сгради, брой нови социални жилища, подобрена достъпност, увеличени зелени площи и 

други мерки, подобряващи екологическите условия, увеличаване на заетостта, повишен 

инвестиционен интерес, респ. повишена пазарна цена на недвижима собственост, 

икономисана топлинна и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за енергийна 

ефективност и т.н. 

• Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичния ефект 

– като икономия на труд, оборудване и финанси, площ (ха) на новоусвоените терени в 

реновирани производствени зони, брой новоразкрити работни места в обновени 

производствени територии и/или в новосъздадени зони, брой публични обекти с 

улеснен достъп за лица с увреждания и т.н. 

• Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията – увеличена 

посещаемост, ръст на инвестициите и новосъздадени (разширени) икономически 

активности, нови работни места, увеличена производителност, повишено качество на 

здравно обслужване, социални грижи, образование, култура, интегриране на групите в 

неравностойно положение, относителен дял на населението на града, положително 

засегнато от реализираните проекти в ИПГВР, нарастване на частта от населението, 

облагодетелствано от подобрен транспортен достъп, относителен дял на територията 

(от общата територия на града/общината), придобила повишено качество на публичната 

и работната физическа среда и т.н. 

Тъй като за ИПГВР на гр. Видин не е извършена Междинна оценка, която да оцени 

степента на изпълнение на целевите стойности на индикаторите, достигнати към 

средата на програмния период във финалния доклад - отчет се оценява степна на 

достигане на тези стойности към края на периода. 

Индикаторите, имащи отношение към проектите по ПО 1 на ОПРР и съответно 

към проектите, включени в ИП за изпълнение на ИПГВР на гр. Видин са с целеви 

стойности, посочени в таблицата по-долу. 
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Таблица VI.1 Индикатори заложени в Инвестиционната програма одобрена 2016г. 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Междинна цел 

2018 г. 
Крайна цел 2023 г. 

Понижаване на годишното 

потребление на първична енергия 

от обществените сгради 

kWh/годишно 2 131 588,50 2 131 588,50 

Незастроени площи, създадени 

или рехабилитирани в градските 

райони 

квадратни 

метри 
14 000 41 794 

Капацитет на подпомогнатите 

детски заведения или 

образователна инфраструктура 

лица 2 000 8 664 

Рехабилитирани жилища в 

градски райони 
жилища 0 0 

Население, ползващо  

подобрените социални услуги 
лица 0 0 

Обществени или търговски 

сгради, построени или обновени 

в градските райони 

квадратни 

метри 
0 0 

Източник: Инвестиционна програма към ИПГВР на гр. Видин 2014 - 2020 

Точните параметри на размера на намалението на годишното потребление на първична 

енергия от обществените сгради ще станат известни след възлагането и изпълнението 

на последващото енергийно обследване и изработване на съответните сертификати. 

Изискването е това да се извърши след изтичане на първия отоплителен сезон след 

въвеждане на мерките за енергийна ефективност. Проектът е в процес на изпълнение 

към момента на отчитане.
1 Оценката по първия индикатор „Понижаване на годишното 

потребление на първична енергия от обществените сгради“ е, че целевата стойност е с 

висока вероятност на достигане, тъй като когато се събере заложената целева стойност 

по проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински административни 

сгради” (803 122.00 kWh/годишно) със стойностите заложени по проект „Консервация, 

реставрация и експониране на Общинския драматичен театър „Вида“, код в ИПГВР 

Проект ЗВІІ-4.3. Общински драматичен театър "Вида" (317 881.00 kWh/годишно), към 

края на 2023г. ще се постигне понижение с 2 074 646.00, което е 97,33% от целевата 

стойност за 2023г. 

Оценката за степента на достигане на втория индикатор „Незастроени площи, 

създадени или рехабилитирани в градските райони " е, че целевата стойност от 41 794 

м2 е достигната. Проект BG16RFOP001-1.010-0002-C02 "Основна реконструкция на 

централна пешеходна зона", от списъка с индикативни основни проекти на одобрената 

                                                           
1
 ИСУН: http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Indicators?contractId=jcDaM6pBcj4%3D&isHistoric=False  

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Indicators?contractId=jcDaM6pBcj4%3D&isHistoric=False
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Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 - "Устойчиво и интегрирано градско 

развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж", BG16RFOP001-1.010 - 

"Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Видин" е започнал на 01.06.2017г. и е приключил на 07.12.2020г. Проектът попада в 

Зоната с публични функции с висока обществена значимост на ИПГВР на гр. Видин. 

Проектът цели обновяването на централната пешеходна зона, по чието протежение са 

концентрирани сгради с важни административни и обществени функции има ключово 

значение за подобряване облика на градската територия. 

Проектът включва 3 обекта на интервенция: 

1. ЕТАП I  УПИ LVIII195 за пешеходна зона; УПИ LXI1090 за пешеходна зона; 

УПИ LXI202 за пешеходна зона; LXII1089 за пешеходна зона; УПИ LVII1087 за 

пешеходна зона; УПИ LV243 за адм. сграда; УПИ LVI1086 за пешеходна зона; 

УПИ LIII244 за пешеходна зона и УПИ LIV1085 за пешеходна зона от кв. 371, к-

с „Централна градска част“ ; 

2. ЕТАП II УПИ LII194 за площад, паметник и фонтан; УПИ XLIX185 за 

пешеходна зона; УПИ XLVI184 за пешеходна зона и озеленяване; УПИ 

XLVII279 за пешеходна зона и УПИ XLVIII262 за пешеходна зона от кв. 371, к-с 

„Централна градска част“ ; 

3. ЕТАП III УПИ XLII166 за пешеходна зона; УПИ XLIII168 за пешеходна зона; 

УПИ XLIV1083 за пешеходна зона; УПИ LXXII166 за озеленяване и общ. 

обслужване; УПИ XLI107 за пешеходна зона и общ. обслужване от кв. 371, к-с 

„Централна градска част“ . 

Отчетените по проекта индикатори са, както следва
2
: 

- Брой население, ползващо се от подобрена градска среда (мерна единица – лица) – 

целева стойност: 43 595 ; постигната стойност: 48 035; 

- Градско развитие: Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските 

райони (мерна единица – квадратни метри) – целева стойност: 14 000.00; постигната 

стойност: 41 794.00. 

Разчетите по реализацията на проекта, показват достигане на целевата стойност на 

индикатора. 

Оценката за достигане на целевата стойност на третия индикатор „Капацитет на 

подпомогнатите детски заведения или образователна инфраструктура " (8 644 лица) е 

положителна. Само с реализацията на проекта „Подобряване на състоянието на 

образователната инфраструктура в град Видин“ от списъка с индикативни основни 

проекти на одобрената Инвестиционна програма по Приоритетна ос 1 - "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж",  

BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014-2020-Видин", е разширен капацитета на обектите на интервенция до 

                                                           
2
 ИСУН - http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Indicators?contractId=X7y7g85lfhg%3D&isHistoric=False  

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Indicators?contractId=X7y7g85lfhg%3D&isHistoric=False
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целевите стойности от 8 644 лица
3
 (ученици и лица упражняващи трудова дейност във 

включените обекти на интервенция), осигурени са по-добри условия за провеждане на 

качествен учебен процес в подобрена училищна база.  

Включени са 2 обекта на интервенция:  

1. "Основна реконструкция на сградата на ПМГ "Екзарх Антим I"; оформяне на 

околното пространство и нов физкултурен салон към ПМГ "Екзарх Антим I"- гр. 

Видин, ул. "Княз Борис I" №25". Наименование в ИПГВР: Проект ЗВІІ-2.4. 

"Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство в ПМГ Екзарх Антим І" 

2. "Консервация, реставрация и експониране на сградата на СОУ "Цар Симеон 

Велики" - гр. Видин; оформяне на прилежащото околното пространство и 

пристройка и надстройка на физкултурен салон към СОУ "Цар Симеон Велики" 

- УПИ ХXXIX за гимназия, кв. 371, "ЦГЧ-I ЧАСТ" по плана на гр. Видин, 

община Видин". Наименование в ИПГВР: Проект ЗВІІ-2.1. "Обновяване на 

образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в СОУ Цар 

Симеон Велики". 

Отчетените по проекта индикатори са, както следва : 

- Представители от маргинализираните групи, включително роми, ползващи 

модернизираната образователна инфраструктура (мерна единица – лица) – целева 

стойност: 50 ; постигната стойност: 61; 

- Капацитет на подпомогнатата инфраструктура, предназначена за грижи за децата или 

образование (мерна единица – квадратни метри) – целева стойност: 8 664; постигната 

стойност: 8 664; 

- Брой на модернизираните образователни институции (мерна единица – брой) – целева 

стойност: 2; постигната стойност: 2. 

Разчетите по реализацията на проекта, показват достигане на целевата стойност на 

индикатора. 

Общата предварителна оценка на степента на достигане на целевите стойности на 

заложените индикатори към момента на изготвяне на окончателния доклад - отчет за 

изпълнение на ИП на ИПГВР на гр. Видин е положителна. Окончателната оценка маже 

да бъде изготвена след изготвяне на последващите Енергийни сертификати за 

обществените и МЖС, както и след завършване на проектите, които са със срок до 2023 

г. 

Степента на постигане на заложените в Инвестиционната програма индикатори е 

отразена в таблицата по-долу: 

                                                           
3
 ИСУН - 

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Indicators?contractId=B3HwxZih9%2FE%3D&isHistoric=False  

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Indicators?contractId=B3HwxZih9%2FE%3D&isHistoric=False
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Таблица VI.2 Постигнати стойности на индикаторите заложени в 

Инвестиционната програма  

Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато към  

март 2021г. 
Крайна цел 2023 г. 

Понижаване на годишното 

потребление на първична енергия 

от обществените сгради 

kWh/годишно 0.00 2 131 588,50 

Незастроени площи, създадени 

или рехабилитирани в градските 

райони 

квадратни 

метри 
41 794 41 794  

Капацитет на подпомогнатите 

детски заведения или 

образователна инфраструктура 

лица 8 664 8 664 

Рехабилитирани жилища в 

градски райони 
жилища 0 0 

Население, ползващо  

подобрените социални услуги 
лица 0 0 

Обществени или търговски 

сгради, построени или обновени 

в градските райони 

квадратни 

метри 
0 0 

Индикатори, които не са заложени в Инвестиционната програма, а са допълнително 

заложени при разработването на проектите 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Постигнато към  

март 2021г. 
Крайна цел  

Намаляване на емисиите на 

парникови газове: Очаквано 

годишно намаляване на емисиите 

на парникови газове 

тонове CO2 

екв. 
0 1 570.53 

Енергийна ефективност: Брой 

обновени сгради 
брой 0 14 

Енергийна ефективност: Брой 

домакинства, преминали в по-

горен клас на енергопотребление 

брой 0 186 

Незастроени площи, създадени 

или рехабилитирани в градските 

райони 

квадратни 

метри 
0 4 000   
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Брой население, ползващо се от 

подобрена градска среда 
лица 48 035 43 595 

Представители от 

маргинализираните групи, 

включително роми, ползващи 

модернизираната образователна 

инфраструктура 

лица 61 50 

Брой на модернизираните 

образователни институции 
брой 2 2 

Представители на 

маргинализирани групи, 

включително роми с подобрени 

жилищни условия 

брой 0 5 

Рехабилитирани жилища в 

градски райони 
жилища 0 37 

Източник: ИСУН
4 

  

                                                           
4
http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=cRDQVasRAJw%3D&showRe

s=True  

http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=cRDQVasRAJw%3D&showRes=True
http://2020.eufunds.bg/bg/3/0/Project/Search?Prior=froOGuv3uyA%3D&Proc=cRDQVasRAJw%3D&showRes=True
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VII. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР НА ГРАД 

ВИДИН 2014 – 2020Г. КАТО ЦЯЛО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА 

ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА 

ПЛАНА 

 

Напредък във финансовото изпълнение 

Анализът и оценката се базират на данни, предоставени от Възложителя, както и на 

публично достъпната информация в Информационната система за Управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). 

В съответствие с указанията и насоките на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството към процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

за разработване на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, Планът 

на град Видин съдържа таблица с Обобщено представяне на програмата за неговата 

реализация. Финансовата информация е систематизирана и представена по зони за 

въздействие и по източници на финансиране. 
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Таблица VII.1 Индикативен бюджет на ИПГВР по зони и източници на финансиране 

ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИПГВР - гр. ВИДИН – 2013 г. 

Проекти по видове зони за въздействие 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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1 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Зона за въздействие І                                                                    

"Зона с преобладаващ социален характер" 
31 685,50 41,14% 22 684,73 100,98 0,00 0,00 0,00 0,00 8 899,80 0,00 0,00 

Зона за въздействие ІІ                                                    

"Зона с публични функции с висока обществена 

значимост" 

36 602,00 47,52% 29 325,60 1 269,40 0,00 0,00 0,00 0,00 6 007,00 0,00 0,00 

Зона за въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал за икономическо развитие" 
8 740,00 11,35% 2 764,50 145,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2 915,00 2 915,00 0,00 

Общ бюджет за проектите 77 027,50 100,00% 54 774,83 1 515,88 0,00 0,00 0,00 0,00 17 821,80 2 915,00 0,00 

Относителен дял на източниците за финансиране     71,11% 1,97% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 23,14% 3,78% 0,00% 

Източник: ИПГВР на гр. Видин 2014 - 2020 
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Фигура VII-1Разпределение на средствата по зони ИПГВР 

 

   Източник: ИПГВР на гр. Видин 2014 - 2020 

41,14% 

47,52% 

11,35% 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ЗОНИ ИПГВР - гр. ВИДИН, % 

Зона за въздействие І                                                                    

"Зона с преобладаващ социален характер" 

Зона за въздействие ІІ                                                    

"Зона с публични функции с висока 

обществена значимост" 

Зона за въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал за икономическо 

развитие" 
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Таблица VII.2 Индикативен бюджет на Инвестиционната програма 2016г., по зони и източници на финансиране 

ИНДИКАТИВЕН БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТИТЕ И ДЕЙНОСТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА – 2016 г. 

Проекти по видове зони за въздействие  

Размер на инвестициите 
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1 6   7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Зона за въздействие І                                                                    

"Зона с преобладаващ социален характер" 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основни проекти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервни проекти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зона за въздействие ІІ                                                    

"Зона с публични функции с висока обществена 

значимост" 

54 435 786,72 2,00 54 305 138,86 130 647,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основни  проекти 34 678 893,48 100,00% 34 657 040,98 21 852,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервни проекти 19 756 893,24 100,00% 19 648 097,88 108 795,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Зона за въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал за икономическо развитие" 
0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основни проекти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Резервни проекти 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Общ бюджет за проектите 54 435 786,72 100,00% 54 305 138,86 130 647,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Относителен дял на източниците за финансиране     99,76% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Източник: Инвестиционна програма към ИПГВР на гр. Видин 2014 - 2020 

 

Както се вижда от таблиците и фигурата по-горе, в матрицата-бюджет към ИПГВ на гр. Видин 2014 – 2020г.  е предвидено 47,52 % от 

средствата за реализация на ИПГВР да се разходват за инвестиции в Зоната на публични функции с висока обществена значимост 

(ЗВII). Много висок дял от инвестициите е предвидено да се реализират в Зона с преобладаващ социален характер (ЗВI) – 41,14 %. 

11,35 % от общия размер на инвестициите в ИПГВР са заложени за реализация в Зоната с потенциал за икономическо развитие (ЗВIII).  

71,11 % от средствата за изпълнение на ИПГВР е предвидено да се осигуряват от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ). Частните инвеститори допълват финансовите ресурс на Интегрирания план със 23,14 %. Останалата част се осигурява от 

съфинансиране със собствени средства (1, 97 %) и други 3,78 % от дарения/донори.  

В Инвестиционната програма обаче се наблюдава съществена разлика както в инвестициите по зони, така и в източниците за 

финансиране. 

100% от средствата  в ИП са  предвидени да се разходват в Зоната на публични функции с висока обществена значимост (ЗВII), като 

99,76 % т.е. почти 100% е заложено да се осигурят от ЕСИФ. 

Като цяло, основен инструмент за реализацията на ИПГВР са възможностите, предоставяни от Приоритетна ос 1 "Устойчиво и 

интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г. Определящо значение за реализирането на важни ремонти на основни улици в 

града имат и средствата, преведени от държавния бюджет, чрез публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на 

регионите", от общинския бюджет, както и предоставени целеви субсидии и трансфер от държавния бюджет и трансфери от други 

бюджетни организации. За изпълнението на възловите за Община Видин проекти за модернизиране на градския транспорт в общината, 

както и за изпълнението на интегрирания проект за воден цикъл на града са осигурени значителни по размер финансови средства по 

ОПОС 2014 – 2020г. 
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Общият размер на всички проекти и дейности, включени в ИПГВР на гр. Видин, през 

2013 г. е 77 027,50 хиляди лв. Задълбочен преглед и анализ на финансовото изпълнение 

на Инвестиционната програма за реализация на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на град Видин 2014-2020 г. показва, че към края на периода 

за изпълнение, за всички групи проекти от трите зони за въздействие, са реализирани 

разходи в размер на 42 114,92 хиляди лева. Сумата представлява 54,67 % от 

индикативния бюджет на ИПГВР. 

Усвоените средства от бюджета на индикативната матрица на ИПГВР са разпределени 

както следва: 

Фигура VII-2 Разпределение на реално инвестираните средства по зони ИПГВР 

 

Източник: ИСУН и отчети на Община Видин 

Сумата заложена в бюджета на списъка с индикативни основни проекти на одобрената 

Инвестиционна програма е 34 678,89 хиляди лева. Всички изпълнени до момента 

проекти са от този списък, а разходите по тях представляват 75,68 % от бюджета на 

списъка с индикативни основни проекти на ИП. 

Със средства от държавния бюджет е изпълнен и проект „Консервация, реставрация и 

експониране на Общинския драматичен театър „Вида“, код в ИПГВР Проект ЗВІІ-4.3. 

Общински драматичен театър "Вида", който е от списъка с индикативни резервни 

проекти  на ИП. 

Всички усвоени средства от бюджета на Инвестиционната програма – 100%, са за 

проекти от Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост.  

В Зоната за въздействие с публични функции с висока обществена значимост усилията 

на Община Видин са насочени в няколко основни направления: реконструкция и 

ремонт на образователни институции – основни и средни училища, вкл. обзавеждане и 

оборудване; обновяване и модернизиране на пешеходната зона в централната градска 

част; реконструкция на зелени площи, рехабилитация на улично осветление в зоната.  

17,02% 

82,98% 

Зона 1 Зона 2 
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Напредък в техническото изпълнение 

При създаването на ИПГВР – Видин са заложени общо 67 проекта. От тях в Зона за 

въздействие ІІ - "Зона с публични функции с висока обществена значимост" са 

включени на-голям брой проекти - 41, следвани от ЗВIІІ – Зона с потенциал за 

икономическо развитие с 14 заложени проекта. На последно място по брой заложени е 

ЗВ І - Зоната с преобладаващ социален характер с 12 заложени проекта.  

В Инвестиционната програма, утвърдена през 2016г. са заложени 7 основни проекта и 8 

резервни, като всички те са в Зона за въздействие ІІ - "Зона с публични функции с 

висока обществена значимост", като част от МЖС са и извън зоните за въздействие. 

През 2018г. са селектирани още 13, а през 2019г. – още 2 проектни идеи.  

Извършеният технически анализ на всички проекти за периода 2014-2020 г. отчита 

реализацията на общо 32 проекта – 28 приключили и 4 в изпълнение. Тези показатели 

за техническо изпълнение показват пропуски в процеса на планиране и забавени 

темпове на реализация.  

Тъй като в матрицата на ИПГВР проектите са максимално обобщени и включват в себе 

си многобройни под-проекти, считаме, че  редно да се отбележи, че реалният брой на 

проектите изпълнение от община Видин, със собствени или привлечени от различни 

източници средства, е 123 проекта за периода 2014 – 2020г.  

Подробното техническо изпълнение на ИПГВР – Видин е посочено в таблица 

"Техническо изпълнение на ИПГВР към края на периода за реализация" и 

визуализирано във Фигура "Общо техническо изпълнение – брой реализирани 

проекти“. 

Таблица VII.3 Таблица Техническо изпълнение на ИПГВР към края на периода за 

реализация 

Зона за въздействие 

Брой 

заложени 

проекти 

Брой 

изпълнени 

проекти 

Процент на 

техническия 

напредък 

Зона с преобладаващ социален 

характер - общо 12 10 83,33% 

Зона с публични функции с висока 

обществена значимост - общо 41 18 43,90% 

Зона с потенциал за икономическо 

развитие - общо 14 0 0,00% 

Всичко, планирано в ИПГВР 67 28 41,79% 

 

Източник: ИСУН и отчети на Община Видин 
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Фигура VII-3 Общо техническо изпълнение – брой реализирани проекти 

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       Източник: ИСУН и отчети на Община Видин 

 

Всички проекти, които са изпълнени или в процес на изпълнение попадат в ЗВ I - "Зона 

с преобладаващ социален характер" и ЗВ II – „Зона с публични функции с висока 

обществена значимост“, а част от МЖС са и извън зоните за въздействие.  

 

Оценка на степента на постигане на целите на Инвестиционната програма за 

изпълнение на ИПГВР 

Тъй като предмет на финалния доклад-отчет е постигнатия напредък по 

изпълнението на проектите по ПО 1 на ОПРР, се анализират и оценяват 

постигнатите цели, заложени в ИП за изпълнение на ИПГВР на гр. Видин. 

В много конкретен вид целите на ИПГВР, се съдържат в обосновките на отделните 

проекти, заложени в самата Инвестиционна програма. Степента на изпълнение на 

целите на ИПГВР, конкретизирани в Инвестиционната програма дават представа за 

постигнатия напредък в изпълнението на ИПГВР. 

В методически аспект, е възприет следния подход за оценка на постигане на целите на 

ИПГВР на гр. Видин, конкретизирани в Инвестиционната програма: 

 Представяне на планираните цели в ИП; 

 Изпълнение на планираните цели - чрез информацията, съдържаща се в 

Годишните отчети на община Видин. 

Тематична цел 4. Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна икономика във 

всички сектори, Инвестиционен  приоритет 4в - Предоставяне на подкрепа за 

енергийната ефективност, за интелигентното енергийно управление и за използването 

58,21% 

41,79% 

Неизпълнени проекти Реализирани проекти 
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на възобновяема енергия в публичната инфраструктура, включително в обществените 

сгради, и в жилищния сектор, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради” на ИП на ИПГВР гр. Видин 2014 – 2020г. 

С реализирането на проектите, свързани с подобряване на енергийната ефективност на 

административни сгради на общинската администрация и на многофамилни жилищни 

сгради, които са в процес на изпълнение ще са изпълнени поставените цели, така както 

са формулирани в обосновките на проектите. 

Към момента на изготвяне на доклада са в изпълнение следните проекти на община 

Видин, от списъка с индикативни основни проекти на одобрената по Приоритетна ос 1 - 

"Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в 

растеж", процедура BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин". И двата проекта попадат в 

Зоната с публични функции с висока обществена значимост на ИПГВР на гр. Видин, 

като част от МЖС са извън зоните за въздействие.  

Проектите са, както следва: 

1. Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Видин“. В рамките на проекта за 

тринадесет сгради от жилищната инфраструктура на община Видин, ще бъдат 

предприети и изпълнени мерки за повишаване на енергийната им ефективност и 

мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с увреждания, в съответствие 

изискванията на Наредба №4/01.07.2009г. Необходимите енергоспестяващи 

мерки за всяка отделна сграда са отразени в доклади от обследване за ЕЕ, 

придружени с валиден сертификат за енергийни характеристики, направени от 

лицензирано за това лице. В резултат от изпълнение на проекта на територията 

на Общината в тринадесет многофамилни жилищни сгради и за 389 жители на 

гр. Видин ще се създадат по-добри условия за живот. 

o Прогнозна дата на приключване: 11.06.2023г.; 

o Целеви стойности на индикаторите: Очаквано годишно намаляване на 

емисиите на парникови газове - 807.53 тона CO2 екв.; 13 броя обновени 

сгради; 186 домакинства, преминали в по-горен клас на 

енергопотребление. 

2. Проект „Подобряване на енергийната ефективност в общински 

административни сгради”. В рамките на проекта за административната сграда 

на Община Видин ще бъдат предприети и изпълнени мерки за повишаване на 

енергийната й ефективност и мерки, свързани с подобряване достъпа на хора с 

увреждания, в съответствие с изискванията на Наредба № 4/01.07.2009 г. и др. 

мерки, предвидени в техническия паспорт на сградата. Необходимите 

енергоспестяващи мерки за сградата са отразени в доклад от обследване за ЕЕ, 

придружен с валиден сертификат за енергийни характеристики, направени от 

лицензирано за това лице. Ще бъдат изпълнени задължителни и препоръчителни 

мерки, предвидени в Техническия паспорт на сградата. В резултат от 
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изпълнение на проекта ще се намали годишното потребление на първична 

енергия, ще се намалят емисиите на парникови газове и ще се подобри външния 

облик не само на сградата, но и на централната градска част, където е ситуирана 

тя. 

o Прогнозна дата на приключване: 27.07.2023г.; 

o Целеви стойности на индикаторите: Очаквано годишно намаляване на 

емисиите на парникови газове – 763.00 тона CO2 екв.; 1 брой обновени 

сгради; Понижаване на годишното потребление на първична енергия от 

обществените сгради, преминали в по-горен клас на енергопотребление с 

803 122.00 kWh/година. 

 

Параметрите на ефекта от въвеждане на мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на административните сгради - общинска собственост ще се съдържат в 

бъдещите Сертификати за енергийни характеристики на административни сгради -

общинска собственост.  

След провеждане на последващо енергийно обследване на сградите (след съответния 

отоплителен сезон) и като реални резултати от въведените мерки за енергийна 

ефективност ще се установят точните параметри на получения ефект. За целта, община 

Видин следва да възложи изготвяне на нови сертификати. 

Постигането на посочената тематична цел към момента на изготвяне на Окончателния 

доклад - отчет не е напълно осъществимо. Причина за това е, че проектите свързани с 

тази цел, са в процес на реализация с краен срок 2023 г. 

Тематична цел 6. Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на 

ресурсната ефективност, Инвестиционен  приоритет 6е - Предприемане на действия за 

подобряване на градската околна среда, за съживяване на градовете, за възобновяване и 

обеззаразяване на терените за вторично застрояване (включително преструктурираните 

зони), намаляване на замърсяването на въздуха и насърчаване на мерките за намаляване 

на шума, Инвестиционен приоритет „Градска среда”, група дейности „Градска среда“ 

на ИП на ИПГВР гр. Видин 2014 – 2020г. 

Групата дейности (общо 3 обекта) по Инвестиционен приоритет „Градска среда" 

(„Основна реконструкция на централна пешеходна зона"), предвидени за реализация до 

2020 г. са реализирани. Те са от списъка с индикативни основни проекти на одобрената 

по Приоритетна ос 1 - "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна 

програма "Региони в растеж",  BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин". Проектът попада в 

Зоната с публични функции с висока обществена значимост на ИПГВР на гр. Видин. 

В процес на реализация до 2023 г. е един проект „Основна реконструкция на централна 

пешеходна зона - IV етап ", включен в списъка с индикативни резервни проекти на 

одобрената по Приоритетна ос 1 - "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на 

Оперативна програма "Региони в растеж", BG16RFOP001-1.010 - "Изпълнение на 
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интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин". 

Проектът попада в Зоната с публични функции с висока обществена значимост на 

ИПГВР на гр. Видин. 

Ефектът от реализацията на групата дейности по Инвестиционния приоритет „Градска 

среда" има следните характеристики: 

 Подобрени са физически качества на предвидените в групата проекти публични 

пространства, включени в трите зони за въздействие - реабилитирани улични 

настилки, тротоари, прилежащи зелени площи; 

 Подобрени са естетическите качества на публичните пространства;  

 Постигнат е комфорт при ползване на публичните пространства от жителите и 

гостите на гр. Видин; 

 Повишени са екологичните параметри на градската среда в зоните за 

въздействие - подобрени качества на зелените площи, условия за намаляване на 

запрашеността на въздуха от подобрените улични настилки и др.  

Оценката за постигане на формулираната цел за Група дейности „Градска среда“ е 

пълно постигане на целта, тъй като дейностите от списъка с основни индикативни 

проекти са изпълнени, индикативния финансов ресурс е усвоен по предназначение и 

заложените индикатори са достигнати. 

Тематична цел 10. Инвестиции в образованието, обучението, включително 

професионално обучение за придобиване на умения и ученето през целия живот, 

Инвестиционен  приоритет 10а - Инвестиции в образованието, обучението, 

включително професионалното обучение за придобиване на умения и ученето през 

целия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на 

инфраструктура за обучение, Инвестиционен приоритет „Образователна 

инфраструктура” на ИП на ИПГВР гр. Видин 2014 – 2020г. 

 

Посочената цел е свързана с реализацията на един проект, включен в Инвестиционната 

програма – проект „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в 

град Видин“,  с два обекта: 

- „Основна реконструкция на сградата на ПМГ “Екзарх Антим I” оформяне на 

околното пространство и нов физкултурен салон  към ПМГ “Екзарх Антим I”- 

гр. Видин, ул. “Княз Борис I“ №25; Наименование в ИПГВР: Проект ЗВІІ-2.4. 

"Обновяване на образователна инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство в ПМГ Екзарх Антим І; 

- Консервация, реставрация и експониране на сградата на СОУ “Цар Симеон 

Велики” - гр. Видин; оформяне на прилежащото околното  пространство и 

пристройка и надстройка на физкултурен салон към СОУ “Цар Симеон Велики” 

- УПИ ХXXIX за гимназия , кв.371, „ЦГЧ-I ЧАСТ“ по плана на гр. Видин, 

община Видин; Наименование в ИПГВР: Проект ЗВІІ-2.1. "Обновяване на 
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образователна инфраструктура и прилежащо дворно пространство в СОУ Цар 

Симеон Велики". 

Оценката за постигане на формулираната цел за този инвестиционен приоритет е пълно 

постигане на целта, тъй като дейностите от списъка с основни индикативни проекти са 

изпълнени, индикативния финансов ресурс е усвоен по предназначение и заложените 

индикатори са достигнати, както и допълнителни такива. 

На официална церемония на 21 декември 2020г., проведена в залата на Софийската 

опера и балет, Община Видин получи специалната награда „Принос в развитието на 

градската среда 2020 г.” в категория „Социална инфраструктура – сгради образование” 

за обект „Консервация, реставрация и експониране на сградата на „СУ Цар Симеон 

Велики“. Националният конкурс „Сграда на годината“ се организира от ГРАДЪТ 

Медиа Груп и е под патронажа на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. Той е учреден през 2002 година и е най-престижното събитие в 

сферата на инвестиционните проекти, строителството и архитектурата в България. 

Неговата цел е да отличава най-добрите постижения при реализация на съвременни 

сградни проекти и такива, свързани с развитието на градовете през съответната година 

в България. 

Степента на постигане на заложените в Инвестиционната програма цели е отразена в 

таблицата по-долу: 

Таблица VII.4 Реализация на целите на Инвестиционната програма за изпълнение 

на ИПГВР 

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група дейности 
Степен на 

постигане 

Тематична цел 4, в т.ч.: 
Подпомагане на преминаването към нисковъглеродна 

икономика във всички сектори 

Инвестиционен  приоритет 

4в 

Предоставяне на подкрепа за 

енергийната ефективност, за 

интелигентното енергийно управление 

и за използването на възобновяема 

енергия в публичната инфраструктура, 

включително в обществените сгради, 

и в жилищния сектор 

He e постигната    

към момента – 

проектите са със 

срок на     

приключване 

2023 г.  

Тематична цел 6, в т.ч.:  
Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване 

на ресурсната ефективност 
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Инвестиционен приоритет 

6е, в т.ч.: 

Предприемане на действия за 

подобряване на градската околна 

среда, за съживяване на градовете, за 

възобновяване и обеззаразяване на 

терените за вторично застрояване 

(включително преструктурираните 

зони), намаляване на замърсяването на 

въздуха и насърчаване на мерките за 

намаляване на шума 

Постигната 

Тематична цел 10, в т. ч.: 

Инвестиции в образованието, обучението, включително 

професионално обучение за придобиване на умения и 

ученето през целия живот 

Инвестиционен приоритет 

10а 

Инвестиции в образованието, 

обучението, включително 

професионалното обучение за 

придобиване на умения и ученето през 

целия живот посредством 

изграждането на образователна 

инфраструктура и на инфраструктура 

за обучение 

Постигната 
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Може да бъде направен извод, че в най-голяма степен е постигната цел : Инвестиции в 

образованието, обучението, включително професионално обучение за придобиване на 

умения и ученето през целия живот, предвид факта, че основната част от реализираните 

проекти от страна на Община Видин – тези включени в Инвестиционната ѝ програма, 

финансирана по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на 

ОПРР 2014-2020, са концентрирани основно в територията на дефинираната зона на 

публични функции с висока обществена значимост и адресират всички специфични 

цели на тази обща цел: 

1. Осигуряване на качествени и достъпни социални и здравни услуги; 

2. Повишаване качеството на образованието и адаптирането му към новите 

потребности на местната икономика; 

3. Подобряване на условията за спорт на територията на града; 

4. Облагородяване и изграждане на междублокови пространства, детски площадки, 

обществени зелени площи, улични мрежи, паркове и др.; 

5. Реконструкция и рехабилитация на инфраструктурата, свързана с култура и туризъм 

с цел повишаване на туристическия потенциал на града. 

В резултат на направения цялостен анализ на техническото и финансово изпълнение на 

проектите и обектите, заложени в ИПГВР на гр. Видин, може да се направи обективно 

заключение, че е налице напредък в изпълнението на поставените цели за реализацията 

на стратегията за възстановяване и развитие на гр. Видин. Това от своя страна 

допринася за постигането в максимална степен на желаната визия за развитие на града. 
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VIII. ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА 

РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ИПГВР 

 

Общ проблем и ограничител при изпълнението на проекти и планувани мерки на 

всички общини в страната, изпълняващи Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие, който се наблюдава и при Община Видин, е недостигът на 

бюджетни средства за реализиране на всички обекти, включени програмите за 

реализация на тези планове. Допълнително, като причина за ниското ниво на 

изпълнение на проектите и обектите в ИПГВР, следва да бъде изведено и твърде 

оптимистичното и нереалистично планиране и залагане на мерки и дейности, които се 

оказват твърде амбициозни и мащабни за изпълнение, предвид ограничените ресурси и 

възможности на общината. Също така са заложени и проекти, които са извън 

правомощията на общината. За преодоляването на този недостатък е необходимо 

активно да се работи за навременното бюджетно осигуряване и възлагане 

разработването на технически проекти за стратегически важните инфраструктурни 

обекти на Община Видин с цел постигане на оптимално ниво на проектна готовност. 

С определящо значение през новия програмен период 2021-2027 г. ще бъде 

използването на различни варианти за изпълнението на важни за развитието на града и 

региона проекти и инфраструктурни интервенции посредством използването на 

инструменти за финансов инженеринг, както и реализирането на активно 

сътрудничество на публичните власти с бизнеса чрез различните форми за публично-

частно партньорство. 

Чрез оптимизиране на броя на обектите и проектите, заложени за изпълнение, 

ефективно планиране на ресурсите и търсене, идентифициране и използване на 

различни варианти за финансиране, Община Видин има капацитета и обективната 

възможност да преодолее тази проблемна област през новия програмен период и да 

превърне новия си План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. в наистина 

ефективен инструмент за управление. 

Причините за неизпълнението на проектите, които са включени в ИПГВР са свързани с 

няколко основни причини, включващи: 

 заложени голям брой обекти за изпълнение; 

 промяна на собствеността на имотите, върху които се планират интервенции; 

 промяна в начина на стопанисване, както и във функциите на обектите; 

 липса на подходящи сгради/терени за реализация на инвестицията; 

 проблеми със собствеността и отчуждавания; 

 проблеми със статута на обектите; 

 липса на проектна готовност; 

 липса на възможности за финансиране; 
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 недостиг на общински средства или заемно финансиране за реализация на 

проектите в планирания период и др. 

Някои от често срещаните проблеми са свързани с пропуски или грешки на самите 

бенефициенти при подготовката и планирането на изпълнението на проектите и/или 

при тяхното управление и реализацията на проектните дейности. Други пречки обаче са 

породени от извънредни обстоятелства, независещи от бенефициента и проектния екип, 

в т.ч. сериозни забавяния и невъзможност за подписване на договор с избран 

изпълнител, поради продължителни обжалвания от страна на участници в обществени 

поръчки, некачествено изпълнение на договори от избраните изпълнители и 

необходимост от повторно обявяване на нови процедури за избор на изпълнител и др. 

Анализът на изпълнението на ИПГВР на гр. Видин, показва, че гореизброените 

неблагоприятни обстоятелства в известна степен са представлявали ограничаващи 

фактори и пред Община Видин при реализацията на проектите, включени в програмата 

за изпълнение на плана. 
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IX. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН 

ПЕРИОД 2021 - 2027 

 

ИПГВР на гр. Видин, както всички останали интегрирани планове, изготвени по ОП 

"Регионално развитие" (2007-2013), залага значително голям набор от проекти в 

определените зони за въздействие в града и голям финансов ресурс за тяхното 

изпълнение. Това отразява стремежа на всички общински ръководства да подсигурят 

изпълнението на ИПГВР с допълнителни проекти, за да се гарантира усвояването на 

предвидения финансов ресурс, в случай на възникване на пречки по реализацията на 

даден проект. В отговор на изменените Методически насоки за разработване и 

прилагане на интегрирани планове, са включени нови обекти в зоните за въздействие. 

По този начин допълнително се разширява съдържателният обхват на ИПГВР. Това е 

логично до голяма степен, ако не се държи сметка за ограничените финансови ресурси 

за реализация на плана. 

В този контекст може да бъде направен извод, че предвид нереалистично големият 

брой на обектите и проектите, включени в ИПГВР, както и големият размер на 

финансовите средства, необходими за тяхното реализиране, не може да се очаква 

цялостно изпълнение на програмата за изпълнение на плана до края на периода на 

неговото действие, т.е. до 2020 г. 

Като се имат предвид ресурсните ограничения, за новия програмен период е 

препоръчително и необходимо да бъдат приоритизирани заложените проекти в 

инвестиционната програма и да се търсят подходящи финансови инструменти за 

тяхното реализиране. При идентифицирането на нови проекти Община Видин трябва да 

се опита да бъде максимално близо до нуждите на гражданите, както и да бъде гъвкава, 

тъй като нуждите са динамични. 

Основният източник на финансиране, за изпълнение на ИПГВР на град Видин, е 

Инвестиционната програма на Община Видин за 2014-2020, финансирана по ОПРР. 

Това показва, че основният източник, на който се разчита за изпълнение на ИПГВР, не 

е в състояние да осигури заплануваните за нея финансови ресурси. При това 

положение, ако през програмен период 2021-2027 г. отново се разчита основно на 

финансиране по ОПРР изпълнението на целите е застрашено. Това се отнася и за 

търсения синергичен ефект от интегрирани намеси в целевите зони на градската среда, 

защото този ефект ще бъде силно редуциран поради ресурсния дефицит. 

Във връзка с финансовото осигуряване на проектите през новия програмен период е 

необходимо да се потърсят и други форми на финансиране, различни от грантовата 

помощ като финансов инженеринг и нисколихвени заеми. В периода 2021-2027 г., все 

по-важно ще бъде умението за смесване на различно финансиране от различни 

източници - грантове от EC, държавния бюджет, европейски финансови инструменти, 

кpeдитиpaнe, както и приложението на публично-частните партньорства. 
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Необходимо е да бъдат търсени възможности за осъществяването на проекти, чрез 

публично-частни партньорства (ПЧП) като форма на допълване на европейските 

фондове през следващия програмен период. Законът за публично-частното 

партньорство предоставя разнообразни възможности за мобилизиране на частен ресурс 

в публични проекти и трябва да се използва като техен катализатор. Също така, ПЧП 

проектите от страна на частния бизнес се разглеждат като пространство за дългосрочна 

инвестиция с приемливо ниво на риск и възвръщаемост. Основни движещи сили за 

използването на ПЧП са инвестициите в инфраструктурата, тъй като икономическият 

растеж е пряко свързан с развитието и подобряването на инфраструктурата, водещо до 

по-голяма ефективност при използването на ресурси. Важен е и фактът, че чрез 

ангажирането на частен ресурс за определени проекти се освобождават публични 

средства за други, по-ниско рентабилни, но необходими публични инвестиции. В 

публичния сектор често срещано е планирането на проекти, чиято финансова 

устойчивост във времето е под въпрос, в този смисъл финансирането чрез ПЧП 

гарантира икономическата жизнеспособност на проектите и гарантира устойчивост на 

инвестициите. По този начин се намалява рискът да се влага ресурс в обекти, които не 

реализират достатъчно приходи за нормално функциониране и по този начин правят 

инвестицията безсмислена. В Плана за интегрирано развитие на Община Видин 

(ПИРО) за периода 2021-2027 г. също трябва да се предвиди раздел за общинските 

публично-частни партньорства. 

Чрез разнообразяване на източниците на финансиране на проектите и интегрирането на 

финансовите ресурси може да се постигне значително по-добър резултат в 

реализирането на целите на ИПГВР на град Видин през следващия програмен период. 

За новия програмен период Европейската комисия поставя акцент върху засилването на 

градското и териториалното измерение на политиката на сближаване чрез въвеждането 

на нова цел на политиката "Европа по-близо до гражданите", подкрепяща подход, 

основан на териториалните специфики и ангажираност на местните власти и 

гражданското общество в посрещането на специфичните местни предизвикателства. 

Съгласно проекта на Регламент относно ЕФРР и КФ за периода 2021-2027 г., в рамките 

на устойчивото градско развитие ще се подкрепи интегрираното териториално развитие 

с цел по-ефективно справяне с икономическите, екологичните, климатичните, 

демографските и социалните предизвикателства, засягащи градските райони, 

включително функционалните градски зони и насърчаването на връзките между 

градските и селските райони. В рамките на подкрепата на ЕФРР по цел на политиката 

"Европа по-близо до гражданите" е формулирана специфична цел, насочена към 

насърчаване на интегрираното социално, икономическо и екологично развитие, 

културното наследство и сигурността в градските райони. 

Политиката в областта на енергийната ефективност е много съществен елемент от 

националната и европейската енергийна политика и политиката в областта на 

климатичните промени. Процесът на преминаване към енергетика с ниски нива на 

вредни емисии изисква повишаване на енергийната ефективност, увеличаване 

използването на енергия от възобновяеми източници в брутното крайно енергийно 
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потребление, подобряване на енергийното управление, развитие на енергийната 

инфраструктура и изграждането на вътрешния пазар, както и разработването на 

различни концепции и внедряване на нови технологии и услуги. Налице е 

необходимост от интензифициране на усилията в посока повишаване на енергийната 

ефективност, с оглед подобряване на конкурентоспособността на икономиката. 

Предприетите действия в тази насока ще способстват и за изпълнението на изисквания 

за спестяване, произтичащи от член 7 на Директивата за енергийна ефективност. 

Прегледът на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда 

препоръчва разработването на дългосрочна стратегическа визия и интегриран подход, 

чрез които националните политики да ускорят навлизането на кръговата икономика във 

всички икономически сектори. 

Развитието на индустриалния сектор има водеща роля за повишаване на икономическия 

растеж, създаването на нови работни места и увеличаването на експортния капацитет 

на положителна тенденция за разширяване на производствените мощности на местни и 

чуждестранни компании, възможността за подкрепа от страна на държавата за 

планираните от компаниите нови инвестиции би спомогнала за значително увеличаване 

на регионалната икономическа и иновационна активност и подобряване на 

регионалните икономически и иновационни показатели.  

Основните предизвикателства включват: насърчаване на възможностите за местни и 

чуждестранни инвестиции в областта на екологичните иновации и кръговата 

икономика, насърчаване на ефективното използване на ресурсите чрез увеличаване на 

енергийната ефективност, по-нататъшно разработване на възобновяеми енергийни 

източници и подобряване на практиките за устойчивост в транспортния сектор. 

 

Основни изводи от анализа и оценките на изпълнение на Инвестиционната 

програма за реализация на ИПГВР. 

На основата на извършените анализи и оценки за изпълнението на ИПГВР на гр. Видин  

2014 -2020 г. се налагат следните обобщени изводи: 

 Както проектните идеи, заложени в ИПГВР (в Програмите за реализация на 

трите зони), така и проектите, включени в Инвестиционната програма на 

община Видин за изпълнение на ИПГВР, са съобразени във висока степен с 

приоритетите и целите но Интегрирания план; 

 Налице е съответствие между целите на ИП с тези на ИПГВР на гр. Видин, с 

целите на ПО 1 на ОПРР и с механизма за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за изпълнение на ИГВР; 

 Осъществено е естествено вписване на ИПГВР на гр. Видин с действащия в 

същия програмен период Общински план за развитие на община Видин; 

 Оценката на степента на постигане на целите на ИП за изпълнение на ИПГВР на 

гр. Видин е положителна; 
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 Изборът на проекти по Инвестиционни приоритети и по зони за въздействие, 

които да бъдат включени в Инвестиционната програма на община Видин за 

изпълнение на ИПГВР е извършен на базата на съответна аргументация и 

отчитане изискванията на процедурата за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ; 

 Изпълнението на проектите, включени в Инвестиционната програма, е 

съобразено с аргументацията и съдържанието, описани във формуляра за 

кандидатстване и приложението към договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. Няма разминавания в изпълнението и предварително 

описаните дейности и обхват на проектите; 

 Ефектът, постигнат от реализацията на проектите по ПО 1 на ОПРР, включени в 

Инвестиционната програма за изпълнение на ИПГВР е в съответствие с целите и 

приоритетите на ИПГВР и конкретизацията им е самата ИП, но е недостатъчен; 

 Редица обекти от Индикативния списък с резервни проекти, които не са 

одобрени за финансиране по механизма за безвъзмездна финансова помощ, са 

включени в Годишните капиталови програми на общината и са финансирани със 

собствени средства или чрез Целевите субсидии. Значителна част от тях вече са 

изпълнени; 

 Общинската администрация не е създала Управленска структура (УС) за 

управлението на зоните за въздействие съответно не е прилагана цялостна 

система за управление и контрол на Програмата за реализация на ИПГВР на гр. 

Видин; 

 Налице е хоризонтална обвързаност по линия на устойчивото развитие на гр. 

Видин, равните възможности и не-дискриминизация, опазване и въздействие на 

околната среда и какъв ефект е постигнат при реализацията на плана; 

 Не е разработвана комуникационна стратегия за връзки с обществеността, както  

и пакет от мерки към нея за осигуряване на публичност при реализацията на 

проектите; 

 Общинска администрация не е изготвяла нито шестмесечни, нито Годишни 

доклади за изпълнение на проектите по ПО 1 на ОПРР, включени в ИП за 

изпълнение на ИПГВР на гр. Видин, което затрудни проследяването на реалното 

изпълнение; 

 В процеса на разработване на двата основни планови документа на община 

Видин - ИПГВР на гр. Видин - 2014 - 2020 г. и ОПР на община Видин - 2014 -

2020 г. е търсена координация както между приоритетите и целите, така и в 

програмата за реализация на мерките на двата плана. Всички проекти от ИПГВР 

в зоните за въздействие, заложени в ИПГВР, са отразени в Индикативния списък 

с мерки и дейности в ОПР на общината; 

 Проблем в процеса на наблюдението, анализа и оценката на изпълнение 

(мониторинговия процес) на плана и на ИП е свързан с прилагането на 

заложените индикатори. Целевите стойности на част от индикаторите е трудно 

да бъдат информационно осигурени.   
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Препоръки към бъдещите стратегически и планови документи 

На основата на формулираните, в обобщен вид, изводи се очертават определени 

препоръки при изготвяне на стратегическите и планови документи, свързани с 

развитието на община Видин през програмния период 2021-2027г. В най-голяма степен 

те касаят изготвянето на основния планов документ, който ще се реализира през 

посочения програмен период, а именно „План за интегрирано развитие на община 

Видин" (ПИРО - Видин 2021-2027). 

 От голямо значение е при изготвянето на бъдещите стратегически документи да 

се осигури максимална степен на участие на гражданите, чрез проучване на 

реалните им нужди и препоръки, както и да се разработи и да се прилага 

стриктно комуникационна стратегия съпътстваща изпълнението на 

стратегическите планове; 

 Възлагане на последващо енергийно обследване и изготвяне на Енергийни 

сертификати за сградите с интервенции за енергийна ефективност - изискване в 

съгласно чл. 76, ал. 1, т. 1 от Закона за енергийната ефективност и придобиване 

на нов сертификат, съдържащ отчетените стойности за енергийна ефективност 

на проекта; 

 При разработване на бъдещи документи със стратегически и програмен характер 

в сферата на регионалното развитие, за които се изисква наличието на 

индикатори за наблюдение, анализ и оценки да се отчита изискването същите да 

бъдат по възможност обезпечени с достоверна и лесно осигурена информация за 

постигане на базовите и на целевите им стойности; 

 При разработване на ПИРО на община Видин, в Програмата за реализация 

(Индикативния списък с мерки и дейности, както и в Индикативната финансова 

таблица) да бъдат включени проекти, които присъстват в Инвестиционната 

програма за изпълнение на ИПГВР и са със срок 2022 г.; 

 Проекти, включени в Индикативния списък с резервни проекти, които не са 

реализирани (вкл. и по линия на Капиталовите програми на общината) също би 

трябвало да бъдат включени в ПИРО - Видин 2021-2027; 

 В ПИРО - Видин 2021-2027 г. да намерят място и проектни идеи от ИПГВР, 

които са отпаднали от Инвестиционната програма на ИПГВР (извън обхвата на 

трите зони за въздействие), но са важни за комплексното, устойчиво развитие на 

гр. Видин; 

 С оглед по-висока обективност и реалистичност при определяне на 

Индикативната финансова стойност на проектите, включени в Индикативния 

списък на ПИРО да се съпоставят със финансовите параметри на реални проекти 

със сходен характер, които са реализирани или са в процес на реализация. 


