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Настоящият документ е изготвен в съответствие с нормативните изисквания 

заложени в чл. 44, ал.5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация 

(ЗМСМА). 

Целите и дейностите заложени за реализация и изпълнение в Програмата за 

управление на Община Видин  за периода 2019 – 2023 г. следват заложените цели, параметри 

и нормативи за регионално и национално развитие и растеж в Националната стратегия за 

регионално развитие на България 2012-2022 г., Национална програма за развитие: България 

2020, Регионалния план за развитие на Северозападния район 2014-2020 г., Областната 

стратегия за развитие на Област Видин 2014-2020 г., „Общински план за развитие на община 

Видин 2014-2020 “ 

 

Подготовката на Програмата за управление на Община Видин  за периода 2019 – 2023 

година е базирана, както на цялостен анализ на общото състояние на Община Видин към 

2019 година, така и на  предварително направени, неформални проучвания сред жителите 

на община Видин.  

Основните принципи на управление през настоящия мандат са: 

 Целенасоченост – ясно очертани цели, мерки, дейности и проекти за реалното им 

изпълнение; 

 Прозрачност – законосъобразно изпълнение на заложените цели, базирано на 

отчетно и открито за общността управление; 

 Реализация – продължаване и надграждане на заложени в изминалият програмен 

период проекти, изпълнение на нови проекти, базирани както на нуждите и 

потребностите на жителите в община Видин, така и на необходимостта от цялостно 

социално, културно, икономическо и обществено развитие на региона. 

 Контрол – изграждане на система за контрол на заложените и реализирани 

дейности, както и изразходваните за тях средства. Системата е базирана на 

взаимодействие с гражданското общество, в това число неправителствени 

организации, търговски дружества, среден и малък бизнес и граждани от община 

Видин.  

 

Водеща цел на настоящата  управленска програма е поставянето на първи стъпки към 

изграждането на модерна, европейска община с благоприятни условия за живот и развитие.  

Основни цели: 

 Благоустрояване и подобряване на градската среда 

 Възобновяване, опазване и ефикасно управление на природното и 

културно-историческото наследство  

 Повишаване ефективността на функциите на общината и 

административното обслужване 

 Опазване и поддържане на околната среда 

 Икономическо развитие – създаване на благоприятни условия и 

насърчаване на бизнеса и инвеститорите  

 Създаване на взаимодействие и взаимовръзка между общинската 

администрация и структурите на гражданското общество  

 Подобряване на социалната, здравната, образователната  и културната  

среда в община Видин.  

 Развитие на спорт и спортни изяви  
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Всички заложени цели ще бъдат реализирани в съответствие с приетите европейски, 

национални и регионални стратегически планове и програми за развитие. 

 

Структурата на Програмата за управление на Община Видин 2019 – 2023 г., съдържа 

следните основни параметри: 

 Ясно разграничаване на направленията и приоритетни области за предприемане на 

конкретни мерки и дейности  

 Представяне на стратегически предложения 

o Продължение и надграждане на заложени до момента и стартирали проекти  

o Разработване на нови проекти и предприемане на необходимите мерки и 

действия за развитие на отделните приоритетни области и очаквани резултати 

от тяхното изпълнение 

 Периодизация за изпълнение на заложените мерки, проекти и дейности 

 Източници на финансиране 

 Система за мониторинг и контрол при изпълнението на Програмата за управление на 

Община Видин 2019 – 2023 г. 

 

За изпълнение на целите заложени в Програмата за управление на Община Видин 

2019 – 2023 г. са формулирани пет основни направления, както и основни приоритетни 

оси към всяко едно от представените направления: 

 

1. Благоустрояване 

 Инфраструктура и сграден фонд  

 Транспорт  

 Туризъм 

2. Ефективна община 

 Общински предприятия  

 Общинска собственост - Път към финансова стабилност  

 Общинска администрация 

3. Екология и опазване на околната среда  

 Управление на отпадъците и чистотата  

 Бездомни животни 

 Енергийна ефективност 

4. Общинска икономика 

 Подобряване на взаимовръзката между Общинската   

администрация и гражданското общество  

 Привличане на инвеститори  

 Човешки ресурс и пазар на труда  

5. Социално развитие и грижа за общността  

 Обществен ред и сигурност  

 Образование  

 Здравеопазване 

 Младежко развитие 

 Култура 

 Спорт 
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Стратегическите предложения за развитие на Община Видин са изложени в програмата 

за управление, както следва: 

- приемственост, чрез продължение и надграждане на заложени за изпълнение, 

нереализирани и стартирали в предходен период на управление проекти 

- мерки за ефективно изпълнение на дейностите и функциите на общинската 

институция 

- нови  проектни предложения насочени към развитие на отделните приоритетни 

области, съответно развитие и стабилизиране на град Видин и Община Видин. 

Периодизацията за изпълнение на заложените в програмата мерки,  проекти и дейности 

е разграничена в два основни периода - Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. и 

Дългосрочни приоритети: 2021 – 2023 г. 

Основните критерии на базата на които са формулирани двата приоритетни периода са 

свързани, както с плановото изпълнение на заложените в програмата цели, така и с 

продължителността, ресурса и средствата необходими за тяхното реализиране. 

Краткосрочните приоритети включват:  

- Период: 2019 г. – 2021 г.  

- Изпълнение и приключване на проекти стартирали в предхождащ управленски 

период 

- Изпълнение на проекти одобрени в предхождащ управленски период 

- Подготовка и изпълнение на  мерки, проекти и дейности насочени към бързото и 

адекватно реализиране на основните цели заложени в настоящата Програма за 

управление на Община Видин 2019 – 2023 г.  

Дългосрочните приоритети включват:  

- Период: 2021  – 2023 г.  

- Изпълнение и/или финализиране на проекти заложени в период „Краткосрочни 

приоритети“ 

- Надграждане и устойчивост на проекти стартирали и/или реализирани в период 

„Краткосрочни приоритети“ 

- Подготовка и стартиране на мерки, проекти и дейности насочени към 

изпълнението на основните цели заложени в настоящата Програма за управление 

на Община Видин 2019 – 2023 г.  

 

Източници на финансиране: 

Общински бюджет 

Национален бюджет 

Оперативни програми/Европейски структурни и инвестиционни фондове 

Други фондове и програми за финансиране и субсидиране на проектни предложения 

и дейности в посочените области за интервенция, както и в други области и 

направления. 

 

Системата за мониторинг и контрол при изпълнението на Програмата за управление на 

Община Видин 2019 – 2023 г. включва две основни направления: 

- Мониторинг и контрол на плановото изпълнение на мерките, проектите и дейностите 

заложени в настоящата програма 

- Анализ на ефективността от реализираните дейности на базата на основен критерии 

-изпълнение на заложените цели, спрямо постигнати резултати. 
Системата за мониторинг и контрол обхваща четири основни компонента:  
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‐ Методи на наблюдение;  

‐ Индикатори за наблюдение;  

‐ Източници на информация, начини и периодичност за събиране, обработка и 

анализиране на информацията;  

‐ Система на докладване за изпълнението.  

 

Дейностите по Мониторинг и контрол при изпълнението на Програмата за управление на 

Община Видин 2019 – 2023 г. ще бъдат възложени на външен изпълнител.  
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Направление: Благоустрояване 
/ Приложение №1/Таблица№1/ 

 

Направление Благоустрояване включва дейности и проекти насочени към 

подобряване качеството на пространствената среда, като основен инструмент за постигане 

на социална интеграция и устойчиво, балансирано развитие, както в града, така и в малките 

населени места в общината. Направлението е насочено и към благоустрояване и постигане 

на ефективни резултати в сферата на транспорта, и не на последно място създаване на 

предпоставки и възможности за развитие на туризма в региона.   

 

Приоритетна ос 1: Инфраструктура и сграден фонд 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/Направление Благоустрояване; ПО 1 Инфраструктура и сграден фонд/ 

 

1. Проекти в процес на изпълнение:  

 

 

ПРОЕКТ: „Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура в 

град Видин”  

Изпълнение на дейности и финализиране на проекта. 

Проектът включва два 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” и  

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”.  

Очаквани Резултати: Подобряване на състоянието на образователната инфраструктура, 

което ще доведе до повишено качеството на образованието и подобрени условия на труд в 

обектите на интервенция. 

Източници на финансиране: Процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-

1.010 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 

- Видин“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по ОП „Региони 

в растеж“ 2014 – 2020 г.  

 

2. Проекти заложени в Инвестиционната програма на община Видин в 

предхождащ управленски период: 

 

ПРОЕКТ: „Основна реконструкция на централна пешеходна зона”  

Финализиране и отчитане на етапи от проекта, както и изпълнение, финализиране 

и отчитане на Eтап IV. 

Очаквани Резултати: Подобряване и реновиране на централна градска част, повишаване   

общата атрактивност на облика на град Видин за местни жители, гости и туристи, което ще 

подпомогне туристическото търсене и неговото обслужване. 
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Източници на финансиране: Процедура за директно предоставяне на БФП BG16RFOP001-

1.010 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 

- Видин“, Приоритетна ос 1 по ОП „Региони в растеж“ 2014– 2020 г.  

Съфинансиране: Национален бюджет, Община Видин. 

 

 

ПРОЕКТ:„Подобряване на енергийната ефективност в общински 

административни сгради” 

Стартиране на проект  

Очаквани резултати: В резултат от изпълнение на проекта в административната сграда на 

Община Видин ще се създадат по-добри условия за работа на работещите в сградата и по-

добри условия за посетителите на сградата, а именно на 45 582 жители на град Видин 

(голяма част от тях ползват услугите на общинската администрация). Реконструираната 

сграда ще отговаря на съвременните изисквания за административни сгради. Ще се намали 

годишното потребление на първична енергия и ще се подобри външния облик не само на 

сградата, но и на централната градска част, където е ситуирана тя. 

Източници на финансиране: Процедура BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“ по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 

 

ПРОЕКТИ за енергийна ефективност на жилищни сгради  

Стартиране на проекти 

Одобрени тринадесет проектни предложения от един тип, обхващащи тринадесет 

жилищни сгради на територията на град Видин 

Проектни предложения:  

„Енергийна ефективност на бл.2 в ж.к.”Георги Бенковски”, гр. Видин”  

„Енергийна ефективност на бл.4 в ж.к. ”Георги Бенковски”, гр. Видин”  

„Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул.”Патриарх Евтимий”, №1 вх.А и вх.Б, гр. 

Видин”  

„Енергийна ефективност на бл.3 в ж.к. ”Петко Каравелов”, гр. Видин”  

„Енергийна ефективност на бл.1 в ж.к.”Плиска”, гр.Видин”  

„Енергийна ефективност на бл.29 вх.А и вх.Б в ж.к.”Химик”, гр. Видин”  

„Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул.”Цар Иван Срацимир” №6, гр. Видин“  

„Енергийна ефективност на бл.10 вх.А и вх.Б в ж.к.”Христо Ботев”, гр. Видин  

„Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул.”Княз Борис І” № 11, гр. Видин”  

„Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул.”Сан Стефано” №3, гр. Видин”  

„Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул.”Хаджи Димитър” №24, гр. Видин”  

„Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул.”Цар Асен І” № 25, вх. А и вх. Б, гр. 

Видин”  

„Енергийна ефективност на жилищна сграда на ул.”Градинска” №1А, гр. Видин”  

Очаквани резултати: Проектите целят повишаване на енергийна ефективност в жилищния 

сектор и намаляване на крайното енергийно потребление за семейства и жители на града 

обитаващи изброените жилищни сгради.  

Източници на финансиране: Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 

Процедура BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020 – Видин“ 
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ПРОЕКТ: "Изграждане на социални жилища в град Видин" 

Стартиране на проект  

Очаквани резултати: В резултата от изпълнението на проекта ще бъдат построени до 43 

броя социални жилища с капацитет минимум 118 лица. Всяко жилище е съставено от дневен 

тракт, необходимия брой спални и съответните санитарни помещения при спазване на 

действащата нормативна уредба и ще бъдат с изцяло обзаведени и оборудвани помещения. 

Имотът ще се благоустрои, ще се осигурят самостоятелни подходи и входове в имота, ще се 

осигури площадка за отдих и/или спортни занимания. Ще бъде осигурена достъпна 

архитектурна среда за ползвателите на услугата.  

Източници на финансиране: Процедура BG16RFOP001-1.010 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Видин“ по ОП 

„Региони в растеж“ 2014-2020 

 

3. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Актуализация на Общ устройствен план на град Видин и Община 

Видин 

 

ПРОЕКТ: „Общ устройствен план на град Видин и Община Видин“ 

Изготвяне и стартиране на проект  

Очаквани резултати: Надграждане и допълване на Общ устройствен план на град Видин 

и Община Видин. Нанасяне на пространствените промени настъпили през последните 

петнадесет години в град Видин и Община Видин. Предвиждане на нови входове към град 

Видин, с оглед на новостроящ се скоростен път. Планово предначертаване на общински 

терен с необходими показатели за преструктуриране в Индустриална зона. Планиране на 

локални ленти на Околовръстен път с цел по-висока атрактивност на крайпътните имоти. 

Трасиране на газопровод Грамада –Видин, яхтено пристанище съвместно с Пристанищна 

инфраструктура от Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщения. 

Източници на финансиране: Общински бюджет 

 

МЯРКА 2. Актуализиране на Инвестиционната програма на община Видин за 

изпълнение на „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Видин 2014-

2020“. 

 

ПРОЕКТ: „Крайдунавски парк – Видин“ 

Изготвяне и стартиране на проект  

Очаквани резултати: Цялостно благоустрояване на Крайдунавски парк в град Видин, 

включващо изграждане и стартиране на експлоатация на поливна капкова система; 

модернизация на места за отдих и подмяна на пейки; археологически проучвания и 

реставрация на културно – исторически обекти. Изграждане на „Общински център за отдих 

и забавления“, включващ атракциони за децата и младежта, както и „Ледена пързалка“ 

Източници на финансиране: Общински бюджет; Национален и  международни програми 
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ПРОЕКТ: Реставрация и ремонт на инфраструктурата на Гробищни паркове – 

Община Видин 

Изготвяне и стартиране на проект  

Очаквани резултати: Изграждане на алеи. Поддържани гробни места и зелени части. 

Създаване на усещане за уважение  към паметта на починалите граждани, както и към 

техните опечалени близки и роднини.  

Източници на финансиране: Общински бюджет 

 

Дългосрочните приоритети: 2021 – 2023 г. 

/Направление Благоустрояване; ПО 1: Инфраструктура и сграден фонд/ 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Паспортизация на общински сгради на територията на Община 

Видин. 

 

ПРОЕКТ. Паспортизация на общински сгради на територията на Община 

Видин. 

Изготвяне и стартиране на проект  

Очаквани резултати: Паспортизацията на общински сгради е основна предпоставка за 

изготвяне на проектни предложения и кандидатстване по Европейски, оперативни и други 

програми, субсидиращи дейности за реставрация, реконструкция, енергийна ефективност и 

други благоустройствени възможности за общински сгради.  Изготвяне на регистър на 

общинската собственост, което ще спомогне за ефективна работа в насока събираемост на 

задължения и реално остойностяване на общински имоти отдадени под наем.  

Източници на финансиране: Общински бюджет 

 

ПРОЕКТ. Проект за реновиране и експлоатация на Градско Общежитие 

Очаквани резултати: Създаване на благоприятна среда за ползвателите на общежитието, 

както и разширяване на неговите функции и възможности за експлоатация. Отдаване на стаи 

под наем за ползване от гости на града и туристи, с което ще се акумулират приходи в полза 

на Община Видин. 

Източници на финансиране: Общински бюджет 

 

МЯРКА 2: Изготвяне и реализиране на проекти за Благоустрояване на 

крайните квартали.  

  

 ПРОЕКТ: Реконструкция на Пазар – бул. Панония 

Очаквани резултати: Създаване на благоприятна среда за гражданите от Община Видин, 

ползвателите на пазара, в това число зеленчукопроизводители, търговци на дребно, 

потребители. Обособяване и монтиране на закрити конструкции за излагане и предлагане 

на продукти и стока.  

Източници на финансиране: Общински бюджет 
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МЯРКА 3: Изготвяне и реализиране на проекти за облагородяване на малките 

населени места.  
 

МЯРКА 4. Изготвяне на Подробен  устройствен план на кв. „Нов път“ 

ПРОЕКТ: „Реконструкция и изграждане на битова канализация в квартал 

„Нов път“ и реконструкция на улици.“ 

Изготвяне и стартиране на проект   

Очаквани резултати: Реконструкция и изграждане на битово-фекална и дъждовна 

канализация, както и реконструкция и изграждане на уличен водопровод. Подобряване 

условията за живот в кв. „Нов Път, чрез подобряване на пътната инфраструктура и достъпа 

до качествена канализационна и водопроводна инфраструктура.  

Източници на финансиране: ПУДООС, Европейски фондове 

 

Приоритетна ос 2: Транспорт 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/Направление Благоустрояване; ПО 2 Транспорт/ 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА1: Изготвяне на  Генерален план за организация на движението на 

територията на Община Видин 

 

ПРОЕКТ: „Генерален план за организация на движението на територията на 

Община Видин“ 

Изготвяне и стартиране на проект  

Очаквани резултати: Създаване на нова планова основа за дългосрочно устойчиво, 

устройствено развитие на урбанизираните територии и териториите извън тях. Създаване на 

условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно социално-икономическо 

развитие на района.  

Източници на финансиране: Общински бюджет 

 

МЯРКА 2: Повишаване на ефективността от "Синя зона" 

Дългосрочните приоритети: 2021 – 2023 г. 

/Направление Благоустрояване; ПО 2 Транспорт/ 

 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

ПРОЕКТ: "Модерен и иновативен градски транспорт в община Видин" 

Изготвяне и стартиране на проект  
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Очаквани резултати: Закупуване и въвеждане в експлоатация на електрически автобуси. 

Закупуване и монтиране на електрически станции за зареждане. Закупуване и въвеждане в 

експлоатация на електрически тротинетки. Намаляване на нивото на вредните емисии във 

въздуха, отделяни от превозни средства с двигатели с вътрешно горене. Проектът е част от 

Програма „Зелена и екологично чиста община“. 

Източници на финансиране: Оперативни програми, Европейски фондове 

 

МЯРКА 2: Изготвяне и реализиране на проекти за рехабилитация на общински 

пътища. 

Приоритетна ос 3: Туризъм 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/Направление Благоустрояване; ПО 3 Туризъм/ 

 

1. Проекти одобрени в предхождащ управленски период: 

 

ПРОЕКТ: „Реставрация и адаптация на синагога - Видин в туристически обект 

„Културен център "Жул Паскин"  

Стартиране на проект  

Очаквани резултати: Реставриране на сградата на еврейската синагога в гр. Видин и 

прилежащия поземлен имот. Преобразуване в туристическа атракция, обединяваща 

функции на музей, изложбено пространство, многофункционална зала за събития и парк. 

Реконструкция на множество други исторически обекти на територията на стария град на 

Видин. Създаване на завършен туристически продукт като музей от типа open-air. Всеки от 

обектите има свой характер и специфична функция, с което ще допринесе за различно 

туристическо преживяване. В обхвата на този туристически ареал попадат средновековна 

крепост, молитвени храмове, еднофамилни жилищни сгради от началото на XIX в., парк, 

река. 

Източници на финансиране: Процедура BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически 

атракции“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“  

Съфинансиране: 1 500 000 лв. финансиране от финансов инструмент по ОПРР 2014-2020. (под 

формата на дългосрочен кредит)  

 

ПРОЕКТ: „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на 

услугите – СТЪПКИ“ 

Стартиране на проект  

Очаквани резултати: Повишаване качеството на туристическата услуга в трансграничния 

регион чрез повишаване на квалификацията и стимулиране на предприемачеството сред 

младежите. 

Община Видин е партньор по проекта на Читалище „Братство – 1869“- гр. Кюстендил, който 

е водещия партньор. 

Източници на финансиране: Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество 

България–Сърбия 2014-2020 (втора покана). Приоритетна ос 2 на Програмата, специфична 

цел 2.2. „Хора за хора и работа в мрежи“ 
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2. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1. Изготвяне и реализиране на Програма за участия в туристически 

изложения 

 

МЯРКА 2. Изготвяне на маркетингова стратегия за презентиране на община 

Видин, като привлекателна туристическа дестинация  

 

МЯРКА 3. Изготвяне и разпространяване на „ Рекламен каталог на 

туристическите и историческо-културни обекти и забележителности в Община 

Видин“. 

  

МЯРКА 4. Организиране и провеждане на планувани събития: 

6. Ежегодно на туристически сезон  

7. Средновековен фестивал „Бъдинъ” 

 

МЯРКА 5. Предлагане на интегриран туристически продукт включващ 

музеи, забележителности, култура и продукти от местни производители с 

единна цена. 
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Направление: Ефективна община 
/Приложение №1/Таблица№2/ 

 

Направление: Ефективна община включва проекти, дейности и мерки необходими за 

развитието и ефективното функциониране на общината като институция и в полза на цялото 

общество. Основни приоритети са намаляване на разходите за възлагане на обществени 

поръчки, относно дейности за които общинските предприятия разполагат с необходим 

ресурс, както и увеличаване събираемостта на приходите от местни данъци, такси и наеми, 

което от своя страна ще допринесе за стабилизиране на бюджета на Община Видин, 

съответно ефективната й функционалност.  

 

Приоритетна ос 1: Общински предприятия 
 

Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/Направление Ефективна община; ПО 1: Общински предприятия/ 

 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Изготвяне и прилагане на „План за ефективна работа на 

общинските предприятия“ 

 Видове и структура 

 Преразпределение на дейностите  

 Човешки ресурс 

 План за възлагане на дейности за изпълнение  

 

МЯРКА 2: Създаване на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване и 

благоустрояване“ 

 

ПРОЕКТ: Закупуване на съоръжения и техника за нуждите на ОП „Чистота 

и озеленяване“. 

Изготвяне и стартиране на проект  

Очаквани резултати: Редуциране на разходите за възлагане на обществени поръчки към 

външни изпълнители. Събиране и депониране на битови отпадъци в депо за битови 

отпадъци. Поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - поддръжка на 

хигиената на контейнерните площадки; метене на улици, тротоари и други публични площи; 

измиване на улици от дребни прахови частици. Зимно поддържане, снегопочистване, 

опесъчаване и третиране против заледяване на пътната мрежа, пешеходни зони и тротоари, 

автобусни спирки и др. Текуща поддръжка и ремонт на техническата инфраструктура и 

други имоти – общинска собственост – дребномащабни строителни дейности, свързани с 

ремонт на тротоари, дъждоприемни решетки и шахти, метални конструкции; изграждане на 

контейнерни площадки и др. Подпомагане дейностите по организацията и провеждането на 

общински мероприятия. Извършване на възмездни услуги за транспортиране и депониране 
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на отпадъци. Поддържане и развитие на зелената система на територията на Община Видин, 

включително и алейна мрежа, парково обзавеждане и съоръжения за игра на деца. 

Източници на финансиране: Общински бюджет; Държавни помощи от Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда / ПУДООС/ 

 

 

Приоритетна ос 2: Общински собственост – път към финансова 

стабилност 
 

Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/Направление Ефективна община; ПО 2: Общински собственост – път към 

финансова стабилност/ 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Изготвяне и прилагане на „Система за контрол и събираемост 

на местни данъци и такси“. 

 

МЯРКА 2: Въвеждане на система за иновативна данъчна политика.  

Системата ще бъде разработена на базата на поетапно увеличаване на данъци в 

направления, както следва: 

- Данък върху превозните средства 

- Такса за битови отпадъци 

- Данък върху сградите 

както и данъчни облекчения при наличие  на следните критерии: 

- Притежание на електроавтомобил 

- Разделно събиране и изхвърляне на битови отпадъци 

- Енергийноефективен дом 

 

Мярката се въвежда с цел пилотно стартиране на „Програма за Зелена и 

екологично чиста община“ 

 

Приоритетна ос 3: Общински администрация 
 

Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/Направление Ефективна община; ПО 3: Общински администрация / 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Квалификационни и преквалификационни обучения на 

ръководителите и служителите в Община Видин . 

 

МЯРКА 2: Електронна община 
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Направление: Екология и опазване на околната среда 
/Приложение №1/Таблица№3/ 

 
В Направление Екология и опазване на околната среда  акцента е в опазване на 

околната среда и управлението на твърдите битови отпадъци, поради открити сериозни 

злоупотреби.  За изпълнението на заложените в програмата цели е необходимо 

изготвянето на цялостна визия за път към създаването на една „зелена“ и екологично 

чиста община. Актуалността на темата и високото ниво на нейната значимост 

изискват спешни мерки към екологично образоване на гражданите, както и  

стартиране на реални дейности. От друга страна към момента община Видин няма 

реализирани проекти на тема улично осветление и е на последно място по проекти свързани 

с енергийната ефективност. 

 

Приоритетна ос 1: Управление на отпадъците и чистотата 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/Направление: Екология и опазване на околната среда;  ПО 1: Управление на 

отпадъците и чистотата / 

 

1. Проекти стартирали в предхождащ управленски период: 

 

ПРОЕКТ: „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води 

(ПСОВ) - гр.Видин - Втора фаза"  

Изпълнение на дейности и финализиране на проекта. 

Очаквани резултати: Доизграждане на ПСОВ-гр. Видин за пречистването на отпадъчните 

води при еквивалент жители - 56 000 е.ж. за 2041 г.  

Източници на финансиране: ОП „Околна среда“ 2014-2020, процедура BG16M1OP002-

1.005 „Втора фаза на проекти за изграждане на ВиК инфраструктура, чието изпълнение е 

стартирало по ОП „Околна среда 2007- 2013 г.“.  

 

ПРОЕКТ: „Разработване на Програма за намаляване нивата на ФПЧ10 и 

достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух в Община 

Видин с план за действие за периода 2021-2025 г.“ 

Стартиране и изпълнение на проекта. 

Очаквани резултати: Достигне качество на атмосферния въздух на Община Видин, 

съответстващо на нормативните изисквания, с което да се осигури необходимата степен на 

защита на здравето на населението и на околната среда. 

Източници на финансиране: процедура BG16M1OP002-5.00 „Разработване/Актуализация 

на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2“ по ОП „Околна среда“ 

2014-2020. 

 

2. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза 

на общността и нови проектни предложения: 
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МЯРКА 1: Изготвяне на  „Програма за Зелена и екологично чиста община“ 

 

МЯРКА 2: Изготвяне и прилагане на План за работа на Общинско 

предприятие „Чистота и озеленяване“ във връзка с „Програма за Зелена и 

екологично чиста община“ 
 

Приоритетна ос 2: Бездомни животни 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Екология и опазване на околната среда;  ПО 2: Бездомни животни / 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Изготвяне и изпълнение на „Програма за намаляване и 

овладяване на популацията на скитащите и безстопанствени кучета на територията 

на Община Видин.“ 

 

МЯРКА 2: Изготвяне и прилагане на План за работа на Общинско 

предприятие  „Общински приют за кучета” във връзка с „Програма за намаляване и 

овладяване на популацията на скитащите и безстопанствени кучета на територията 

на Община Видин.“ 

 

Приоритетна ос 3: Енергийна ефективност 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Екология и опазване на околната среда;  ПО 3: Енергийна 

ефективност / 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Изпълнение на мерки  от „Програмата за енергийна ефективност 

на Община Видин“ 

 

ПРОЕКТ: Енергийно обследване на улично осветление в Община Видин 

Изготвяне и стартиране на проект 

Очаквани резултати: Придобиване на информация за съществуващото потребление на 

електроенергия. Получаване на данни за комплексен технико-икономически анализ на 

местното улично осветление и по този начин завършване на първия етап от подготовката за 

модернизиране на осветлението и за прилагане на мерки за енергийна ефективност.  

Придобиване на цялостна визия за осветителната система на общината и констатиране на 

слабите звена, които се нуждаят от реконструкция поради енергийна неефективност, 

светлинно замърсяване или друг проблем. Предложени методи за справяне с 

гореспоменатите слаби звена. Създаване на техническа документация, въз основа на която 

техническите специалисти могат да набележат мерки за справяне с установените проблеми. 
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Възможност за предприемане на строителните или ремонтните дейности, базирани на 

енергийния отчет. 

Източници на финансиране: Общински бюджет 

 

ПРОЕКТ: Подмяна на традиционните източници на светлина (които 

консумират голямо количество електроенергия) със съвременни източници и 

внедряване на системи за управление на уличното осветление в Община Видин.  

Очаквани резултати: Енергиино ефективна община със значително намалено потребление 

на електроенергия, както и техническата поддръжка. Намаляване на разходите в 

дългосрочен план и опазването на околната среда, създаване на по-добри нива на осветеност 

и по-висок стандарт за жителите и посетителите на Община Видин. 

Източници на финансиране: ЕСКО компания или Международен фонд „Козлодуй“. 
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Направление: Общинска икономика 
/Приложение №1/Таблица№4/ 

 

В Направление: Общинска икономика, ясно прозира нуждата от мерки за 

цялостно развитие на икономиката в региона. Три са основните приоритетни акцента 

за развитие в тази насока. На първо място общинската администрация трябва да 

изгради, укрепи и развие взаимоотношения и взаимовръзки с всички преки 

участници в перо Икономика. С цел разкриване на нови работни места и постигане 

на спад в ръста на безработицата в региона, Община Видин изготвя План за развитие 

на икономиката и инвестициите в региона. Като основен критерии за изпълнение на 

плана, поставяме въпроса с професионалната квалификация и преквалификация на 

лицата търсещи работа на Пазара на труда.  

 

Приоритетна ос 1: Подобряване на взаимовръзката между 

общинската администрация и бизнеса 
 

Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Общинска икономика; ПО 1: Подобряване на взаимовръзката между 

общинската администрация и бизнеса/ 

 
1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Създаване на консорциуми между Община Видин, партньори от 

бизнеса, занаятчийската камара, земеделци и неправителствени организации. 

 

МЯРКА 2: Регулярно организиране на кръгли маси и дебати, касаещи теми и 

въпроси с ясно очертаване на конкретни дейности в полза на общността, свързани с 

развитието на Община Видин и прираст на икономиката в региона. 

 

Приоритетна ос 2: Привличане на инвеститори  
 

Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Общинска икономика; ПО 2: Привличане на инвеститори/ 

 

МЯРКА 1: Изготвяне на План за развитие на икономиката и 

инвестициите в региона. 

 

МЯРКА 2: Подготовка на проектни предложения за кандидатстване по 

Оперативни програми, Европейски фондове и други източници на финансиране  

в насока развитие на икономиката, изграждане на индустриална зона и 

привличане на инвеститори в Община Видин. 

 

Приоритетна ос 3: Човешки ресурс и пазар на труда 
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Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Общинска икономика; ПО 3: Човешки ресурс и пазар на труда / 
 

МЯРКА 1: Стратегия за развитие на Пазара на труда в Община Видин. 

 

МЯРКА 2: Анализ на възможностите за професионално обучение, 

професионална квалификация и преквалификация на кадри, съобразно с търсенето на 

Пазара на труда, според критериите заложени в План за развитие на икономиката 

и инвестиции в региона. 
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Направление: Социално развитие и грижа за общността 
/ Приложение №1/Таблица№5/ 

 
Направление: Социално развитие и грижа за общността включва шест 

основни приоритетни области. В него са заложени изготвяне на стратегически 

разработки и предприемане на конкретни действия  и мерки, които да спомогнат за 

социалното стабилизиране на общността. Конструирането на програма насочена към 

възможности за индивидуално и личностно развитие, както и създаването на 

фактори за спокойно и уравновесено съществуване, са основни критерии за 

целенасоченото заздравяване на целокупната общност, както и път към нейното 

благосъстояние.  

 

Приоритетна ос 1: Обществен ред и сигурност  

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Социално развитие и грижа за общността; ПО 1: Обществен ред и 

сигурност / 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Изграждане на видеонаблюдение на територията на 

населените места в Община Видин.  

 

МЯРКА 2: Съвместна дейност с РДВР-Видин за ограничаване на битовата 

престъпност.  

 

Приоритетна ос 2: Образование 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Социално развитие и грижа за общността; ПО 2: Образование/ 
 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Отпускане на допълнителна субсидия за училищата  на 

територията на Община Видин, при подготовка на проектни предложения за 

кандидатстване по Програми за териториално сътрудничество. 

 
 

Дългосрочни приоритети: 2021 – 2023 г. 

/ Направление: Социално развитие и грижа за общността; ПО 2:Образование/ 

 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 
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МЯРКА 1: Разработване на програма за развитие на професионалното и 

висшето образование в гр. Видин. 

 

МЯРКА 2: Изработване и изпълнение на „Програма за оборудване на 

кабинети по природни науки в училищата на територията на Община Видин“.  

 

Приоритетна ос 3: Здравеопазване  

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Социално развитие и грижа за общността; ПО3:Здравеопазване/ 
 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Изготвяне и стартиране на „Програма за обгрижване на възрастните 

хора в Община Видин.  

 

МЯРКА 2: Изготвяне на „Програма за подкрепа на МБАЛ „Света Петка 

– Видин“ “. 

 Основни дейности: 

- Отпускане на стипендии за квалификация и преквалификация на специалисти 

в различни направления  

- Осигуряване на общински жилища за млади специалисти привлечени от други 

населени места, както и отпускане на финансови добавки към трудовите им 

възнаграждения. 

 

МЯРКА 2: Организиране и провеждане на профилактични прегледи за 

жителите на малките населени места в община Видин . 

 

Приоритетна ос 4: Младежко развитие 
 

Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Социално развитие и грижа за общността; ПО 4: Младежко 

развитие / 
 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

ПРОЕКТ:„Създаване на младежки център във Видин, България“ 

Стартиранр и изпълнение на проект 

Очаквани резултати: Качествени младежки услуги за 2 569 млади хора, от които над 20% 

от уязвимите групи, включително роми. Центърът ще насърчава мултикултурния подход, 

защитата на демократичните ценности и ще насърчава активното гражданско участие. В 

резултат на проекта ще бъдат отворени 12 нови работни места. 
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Източници на финансиране: Процедура BGLD-2.001 „Изграждане на младежки центрове“ 

по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на 

уязвими групи“ 

 

МЯРКА 1: Изготвяне и изпълнение на „Програма за превенция на 

противообществени прояви и в подкрепа на личностното развитие 2020“  

 

Приоритетна ос 5: Култура  
 

Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Социално развитие и грижа за общността; ПО 5: Култура/ 
 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Ваучер „Култура за деца и младежи“  

 

МЯРКА 2: Изготвяне и изпълнение на „Програма за културни 

мероприятия 2020“  

 

Приоритетна ос 6: Спорт 

 
Краткосрочни приоритети: 2019 – 2021 г. 

/ Направление: Социално развитие и грижа за общността; ПО 6: Спорт/ 
 

1. Планови мерки за ефективно изпълнение на дейностите на общината в полза на 

общността и нови проектни предложения: 

 

МЯРКА 1: Изготвяне и стартиране на „План за реставрация на спортни имоти 

и съоръжения на територията на Община Видин“ 

 

МЯРКА 2: Поетапна  паспортизация на спортни имоти на територията на 

община Видин. 

  

ПРОЕКТ: „Паспортизация, реставриране и ремонт на лекоатлетическа писта в 

град Видин“ 

Стартиране и изпълнение на проект  

Очаквани резултати: Създаване на възможности за високо ниво на потребление на 

лекоатлетическа писта във Видин. Увеличаване, както броят на спортуващите деца, така 

и възможността за спортни изяви и развитие в сферата. 

Източници на финансиране: Оперативни програми на Министерство на младежта и 

спорта 

 

МЯРКА 2: Увеличаване на финансова субсидия за масов спорт.  

 

МЯРКА 3: Изготвяне и изпълнение на „Програма Спорт 2020“   


