Резултати от обществено допитване на тема „Препоръки и
мерки за преодоляване на някои основни трудности, пред които е
изправено обществото в област Видин”
През изминалия месец на територията на град Видин беше
проведено анкетно проучване относно необходимите мерки, които трябва
да се предприемат за преодоляване на основните трудности, пред които е
поставено населението в областта. Допитването е организирано от
Десислава Тодорова – водач на листа МИР5 – Видин.
Основната цел на допитването е да се синтезират мненията и
препоръките на гражданите, които са пряко засегнати от социално и
икономически затруднената ситуация в областта.
Проучването е реализирано чрез метода на случайния подбор сред
жителите на град Видин, както и чрез въпросници, разпространени в
интернет пространството.
Броят на респондентите взели участие в допитването възлиза на 984
човека.
Заложените в анкетната карта въпроси, обхващат теми, касаещи
основни приоритетни области, засягащи развитието на град Видин.
Мнението и препоръките на гражданите са изключително ценна
информация за конструиране на практики, които биха могли да станат
предпоставка за стабилизация и повишаване на жизнения стандарт в
България. Въвеждането на подобен род допитвания е крайно необходима
мярка за изграждането на взаимовръзка между държавните органи и
обществото, както и за създаването на стратегически планове за развитието
на Българската държава.
Десислава Тодорова сърдечно благодари на всички участници в
допитването, като високо цени изложената позиция на всеки един от тях по
въпросите, касаещи общото развитие и благополучие на област Видин.

984 отговора
Обобщени резултати:
1. Нужна ли е специална държавна програма за област Видин?

а) Да

855

87%

б) Не

81

8%

в) Не мога да преценя

36

4%

2. Кой според Вас би трябвало да определя приоритетите за развитието
на област Видин?

а) Брюксел

156 16%

б) София

162 16%

в) Видин

627 64%

г) Друго /моля, посочете в препоръки/

18

3%

3. Кой според Вас трябва да решава как да се харчат парите,
предназначени за област Видин?

а) Брюксел

156 16%

б) София

96 10%

в) Видин

678 69%

г) Друго /моля, посочете в препоръки/

45

5%

4. Кои области би трябвало да финансира специалната програма за
област Видин?

а) социални дейности

492

50%

б) здравеопазването

663

67%

в) култура

447

45%

г) земеделие

435

44%

д) младежки дейности

549

56%

е) инфраструктура

504

51%

ж) образование

531

54%

з) спорт

417

42%

42

4%

и) Друго /моля, посочете в препоръки/

5. Какви мерки трябва да се вземат в сферата на здравеопазването?

а) ново медицинско оборудване

567

58%

б) квалифициране на персонал

558

57%

в) модернизиране на спешна помощ

462

47%

г) насърчаване на личните лекари за работа в отдалечените райони

309

31%

д) повишаване на възнагражденията на медицинския персонал

354

36%

е) привличане на млади специалисти

453

46%

21

2%

ж) Друго /моля, посочете в препоръки/

6. Какви мерки трябва да се вземат в сферата на образованието?

а) модернизиране на училищ ната база

663

67%

б) повишаване на заплатите в сферата на образованието

369

38%

в) квалифициране на пероснала

468

48%

24

2%

г) Друго /моля, посочете в препоръки/

7. Какви мерки трябва да се вземат в сферата на социалната дейност?

а) специални програми по заетост

597

61%

б) квалифициране и преквалифициране на работната ръка

528

54%

в) програми за хора със специфични нужди

414

42%

36

4%

г) Друго /моля, посочете в препоръки/

8. Какви мерки трябва да се вземат за насърчаване на малкия и
средния бизнес и инвестиции?

а) изграждане на бизнес инфраструктура

516

52%

б) пакет от данъчни облекчения

516

52%

в) пакет от административни облекчения

417

42%

г) предлагане на нов туристически продукт (разработване на минерални извори)

351

36%

30

3%

д) Друго /моля, посочете в препоръки/

9. Какви мерки трябва да се вземат за задържане на младите хора в
област Видин?

а) специални програми по заетост на младите хора

708

72%

б) данъчни облекчения за работещ ите млади предприемачи

432

44%

в) допълнителни субсидии за млади зеленчукопроизводители

351

36%

г) специални мерки за самотни родители

276

28%

51

5%

д) Друго /моля, посочете в препоръки/

10. Какви мерки трябва да се вземат за подобряване на
инфраструктурата на територията на област Видин?

а) реновиране на първокласни пътищ а

633

64%

б) реновиране на третокласни и четвъртокласни пътищ а

600

61%

в) реорганизиране на движението

330

34%

48

5%

г) Друго /моля, посочете в препоръки/

11. Какви мерки трябва да се вземат за развитие на културата?

а) организиране на международни фолклорни фестивали

381

39%

б) организиране на международни музикални фестивали

462

47%

в) модернизиране на читалищ а, галерии, музеи

555

56%

г) обновяване на библиотечен фонд

291

30%

д) организиране на международни художествени и фото пленери

303

31%

33

3%

е) Друго /моля, посочете в препоръки/

12. Какви мерки трябва да се вземат за развитие на спорта?

а) нови спортни съоръжения – какви?

423

43%

б) изграждане и поддържане на спортни школи

549

56%

в) създаване на спортно профилирано училищ е

447

45%

г) стипендии за местни таланти

513

52%

18

2%

д) Друго /моля, посочете в препоръки/

13. Запознахте ли се с платформите на партиите, които се борят за
доверието на хората?

а) Да

582

59%

б) Не

282

29%

в) Не мога да преценя

108

11%

14. Смятате ли да гласувате?

а) Да

678

69%

б) Не

174

18%

в) Не желая да отговоря

117

12%

15. Препоръки:
Не ви харесвам
Ясно да се каже как Бареков щ е създаде работни места!
В град Видин имаше минерална баня,но я разрушиха. Минералната вода е много
лечебна,според анализите,които са правени няма сходна на нея. Бих искала да се действа
по възстановяване на минералната баня и дори санаториум, в който да се лекуват болни и
н уждаещ и си! Същ о има много ценни архитектурни паметници и музеи,църкви, които
са изоставени, както и всеизвестната Баба Вида.Би било добре да се обновят реставрират.
Друго има възможност за откриване на някакъв университет с цел стимулиране на
младежите. С всичко това нашият град щ е се оживи и щ е стане един малък
туристически Рай и атракция и за чужденци и наши сънародници! Не трябва да
забравяме и за втория Дунав мост, дето е пуснат не отдавна, но чувам, че настилката не е
направена качествено. Въпреки това и той има своите приоритети. Същ о и за
земеделието. Всичката земя пустее. Откакто махнаха ТКЗС,разрушиха всички
напоителни системи земята е в окаяно състояние, само бурени и отпадъци. Да се реши
как да се стопанисва, преди време имаше Вакумна фабрика, в която се правеха консерви
от всякакви зеленчуци, компоти и конфитюри и се произвеждаше и за населението ни и
за износ! Организираха се ученически бригади да помагат в земеделието по големите и в
обработването и ръчно /аз съм от това поколение/,а по-малките в прибирането на
реколтата. По този начин младото поколение се учи на труд, а не само да седят пред
компютъра и всички да искат да работят в офиси. Затова сме на този хал.
Земята е подходящ а и за отглеждане на зърнени култури, жито, овес,ечемик и др, същ о
може да се прави стокообмен. Е аз не съм чак толкова компетентна, но правя сравнение
с това, което е имало и знам, че сега не същ ествуват повече от 15 фабрики и заводи!
Надявам се това което написах да не остане "Глас в пустиня" като много други и найсетне да се вземат мерки и за нашата област! В противен случай щ е се обезлюди
напълно. А това е срам за България,да не забравяме, че сме на границата с Румъния и от
тук влизат и излизат всички чужденци! Пожелавам Ви успех и се надявам на скорошни
резултати!
Да се сменят управляващите и да не крадат!
10.Реновиране на всички пътищ а.
В сферата на културата е необходимо ,държавата да финансира рекламата на
Старопрестолния Видин и неговата област!Ф акт е ,че няма област в България която да
съчетава първобитен период , праистория ,нова история!В облата се намират: Пещ ерата
"Козарника", ,пещ ерата "Магура",Столицата на Дунавска Дакия и Мизия -Рациария,
замъка "Баба Вида",римските крепости "Бонония", "Дортикум","Кастра Мартис" ,...,
българската крепост "Видин","Белоградчик",...манастирите "Албутин", "Раковишки
манастир", Изворски манастир" , "Арчарски манастир Св.Николай", "Добридолски
манастир",...църкви, Джамията на Осман Пазвантоглу" , мавзолеят на Първият екзарх
Антим I, ...първата библиотека , първата митница , първата пожарна, първата полиция и
т.н. Втора препоръка: Възстановяване административния капацитет на Старопрестолния
Видин със създаване регионални структури подчинени директно на министерствата в
България! Трета препоръка : еднакво отношениена държавата към мостовете на р.Дунав,

изравняване таксите при преминаване на мостовете, развитие на пристанищ е Видин с
преместване регистрацията на плавателни съдове във Видин, създаване на филиали на
агенциите по контрол на водния път и ДИК във Видин!
9. д) университет или филиал 10. д) да се закърпи целия град 12. а) басейн, тенис корт
Повече любов и разбирателство между хората!
Обърнете най-сетне Специално внимание на най-"болния" край - българският
Северозапад, край, занемарен и изоставен, а защ о....? Нека има работа за всички, да не
заминават млади и стари, немили, недраги в чужбина, семейства с малки деца да се
разделят, тъй-като няма пари и са принудени да живеят и работят в чужди държави, само
заради тези Пусти пари. Мечти, мечти, след изборите щ е си е пак същ ото, в това ни
уверявахте години наред, Благодаря!!!!!!!!
университет
Трябва да все вземат спешни мерки в здравеопазването ! Неможе да се осигуряваш и да
плащ аш на личен лекар и в болницата ! Това е апсурдно ! Здравната каза за какво енякой да си присвоя пари за сметка на болни хора ! Защ о при излащ ане на пътеки на
лекари,медицински сестри и т.н., не се излащ а на санитарите не им са дава никакъв
процент а те имат достъп до болните а се казва, че нямат как така градинара има и
администрацията ! Тези нещ а се прикриват !! Няма ред и дисциплина а анархия !
15.Съответният орган не да направи извод(заключение) от анкетата, ами да се стегнат и
да изградят план по зададените точки(въпроси) за изпълнение. Работи за родния Видин!
Колко ви плаща Ковачки?
12. басейн, игрищ а 15.Контрол във всички сфери и наказуемост, а не само предизборни
обещ ания.
Изграждане на домове за стари хора и изграждане на хоспис.
9. Университет
Почистване на крайдунавския парк и улиците на Видин
Облекчаване и улесняване на процедурите за кандидатстване за финансиране по
европейските програми !!!
2.Всички 3.Всички -прозрачно 9.Нищ о от изброените 11.Да се забрани чалгата
12.Всякакви 15.В този град е нужна пълна промяна, но надежда няма. Това са останките
на Видин. Този град е спомен.
Към т.4 -области за финансиране в специалната програма за област Видин, задължително
да влезе насърчаването на малкия и средния бизнес
Спрете да крадете ,града е достатъчно беден !!!

12. Зимен стадион за кънки
Желая ви успех.
университет във Видин да бъде затворен завода за горене на гуми
8. безвъзмездна финансова помощ 9.университет 10.велоалеи 12.привличане на
инвестиции 15. не изопачавайте отговорите
Кой контролира фирмите по чистота и озеленяване? Хубава вечер!
За насърчаване на малкия и средния бизнес е достатъчно да не се пречи!!! Корупцията е
общ ествена тайна, дори не е тайна. За развитие на спорта същ о не трябва да се пречи.
Спорта е свързан директно със здравето на хората. Инвестирайки във спортната култура
се инвестира в здравето на хората!!!
15.Които и да се избере да мисли за развитието на града!
басейн, тенис корт
Страхотна анкета.
ne e vinoven tozi deto iade banicata a tozi koito mu e dava
Застаряващото население има нужда от специални грижи- да се сформират мобилни
групи към общ ината, които да реагират при нужда. Има необходимост от държавна
субсидия за отваряне на Дневния център за хора с увреждания, кв.Хр.Ботев, който Общ
ина Видин се опитва да поддържа с персонал и издръжка, които утежняват бюджета. Да
се търсят европейски програми/ проекти, за преустройства на затворени детски градини
или училищ а по селата за преустрояването им в домове за стари хора. Домът за стари
хора в с.Кутово, с капацитет 20 места е абсолютно недостатъчен да покрие нуждите на
старите от общ ината. Да се търси вариант за използването на терена на "Новия" театър за
общ оградски спортен комплекс. Няма закрит плувен басейн в града!
15. Да се направят производствени предприятия - "консервна фабрика" и др. такива
12. Плувен басейн Страхотна анкета ! Успех ! Реновиране на първокласни пътищ а
мислете за Видин и за нашите деца те го заслужават .Успех
15. Нямам
11. Трябва да се работи в насока развитие на театралното изкуство. Има много талантливи
видински младежи, но няма къде да се развиват. Същ о така смятам, че много от
гражданите биха останали доволни, ако по-често имат възможността да гледат
постановки на известни български актьори.
излъчените от нас депутати да милеят за бедния ни край
12.Доразвиване на започнатите съоръжения. 15.Обещ анията да бъдат изпълнявани на
максимална степен.

Да има работа за младите хора.
Както е казал апостола на свободата нужни са дела ,а не думи! Наслушахме се ние
хората на празни и велики предизборни обещ ания,а след изборите дори и да ни срещ нат
на улицата политиците не ни познават,не се интересуват от нас и нашите
проблеми,нашите проблеми са актуални само преди избори за местна власт ,за президент
или за народно събрание! Ето защ о ли4но аз снех доверието си в българските политици и
не о4аквам да направят обещ аните от тях реформи и да превърнат България в европейска
държава,където хората не само да същ ествуват,а да живеят като европейци!
КЪДЕ СМЕ НИЕ НАД 40 год ? ЗАЩО НЕ ВИ ВИДЯХМЕ В с.ГРАДЕЦ????????????????
Да асфалтират разкопаните улици.
7.Намиране на работа на хората(Работни места) 9.Работни места 10.Асфалт след ремонта
за нови тръби на ВиК, а не камъни и тиня 12.Тенис кортове, плувен басейн 15. изпълнете
това, което обещ авате, ако влезете в Парламента. Хората искат действия, а не само думи.
почистване и хигиена на града
Изпълнявайте обещ анията на 100%
Общ ествени съвети към всяко населено място Да се създадат към всяка общ ина отдел
със специалисти ,които да информират и партнират в идеите за бизнес всеки потърсил
помощ в малкия и среден бизнес , но това да не са тези които до сега уж помагаха при
изграждане на европроекти
да се модернизира инфраструктурата на град Видин
ИНВЕСТИЦИИ И НОВИ РАБОТНИ МЕСТА , УНИВЕРСИТЕТ В ГРАДА , СУБСИДИИ
И ОБЛЕКЧЕН РЕЖИМ ЗА МЛАДИТЕ Ф ЕРМЕРИ И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОТ РЕГИОНА , ДЪРЖАВНА Ф ИРМА , КОЯТО ДА ИЗКУПУВА
ПРОДУКЦИЯТА , "БДИН" В Б ГРУПА , ТРЕНИРОВЪЧНИТЕ ИГРИЩА ДА СЕ
ВЪРНАТ НА КЛУБА И ПО ПРОЕКТИ ДА СЕ МОДЕРНИЗИРАТ ....
Да се бръщ а внимание на всеки равноправен гражднин на РБ Късно е за всякакви
мерки,Парите за инвестиции,здравеопазване,инфраструктура,спорт,култура
и т.н.ги
окрадоха политиците.Младите отдавна избягаха.Създават се подходящ и условия
единствено за размножаването и паразитирането на циганите.
15.Видин трябва да бъде един от първите градове, а не само Пловдив, Бургас и Варна
организиране на международни театрални фестивали организиране на винарски
фестивали
изграждане на университет басейн
Създаване на игрищ а

15. По -високи стипендии и заплати! Редуциране на вредните емисии във въздуха.
Намаляване на ддс то на стоки от първа необходимост...месо,мляко хляб изобщ о
хранителните,за да могат хората да не гладуват!пример Испания.Ддс то на алкохола и
цигарите може да се вдига,вредни са и е личен избор!Отстъпка примерно 10% на
лекарства на пенсионери и безработни.Може да се изготви спецялна бланка рецепти
примерно определен цвят за определената група!По- активен контрол от органите на реда
по заведенията!Всички знаем,че са пълни с непълнолетни,че даже и малолетни,а
полицията предупреждава собствениците кога щ е има проверка!Спортни бази за
децата,за да има с какво да си оплътняват времето,а не да висят по кръчмите!Вдигане
авторитета на учителите! Ако трябва да ги научат да работят с деца и да имат подход не
да ходят само за заплати!
Ново правителство
ХОРАТА СА ВАЖНИ И НЕ САМО ПО ИЗБОРИ!!!
спортен парк

