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I.  ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА SWOT-АНАЛИЗА НА  

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

Обикновено при оценъчните и прогнозните изследвания се използват два основни 

подхода: емпиричен и експертен. При емпиричния подход се извеждат закономерности на 

основата на анализирана емпирична информация с помощта на статистически и математически 

модели. При експертния подход се разчита на опита на експертите, като се допуска, че те имат 

нужния капацитет да разкриват закономерности и да правят синтезирани достоверни оценки, 

без да е необходимо да се разработват сложни математико-статистически модели.  

SWOT-анализът спада към експертната група методи, но той не може да бъде разработен 

без необходимата изходна информация. За първи път този метод за анализ е използван в 

научните разработки, посветени на управлението (мениджмънта) на фирмите. Най-често 

SWOT-анализът се използва за идентифициране на организационното състояние на фирмата и 

за очертаване на тенденциите в нейното развитие. По-късно SWOT-анализът е пренесен и в 

други области като регионално планиране, околна среда, туризъм и др.  

Главната цел на SWOT-анализа е да се извърши взаимообвързана оценка на, вътрешните 

за дадена организация или регион, силни (Strengths) и слаби (Weaknesses) страни, както и на, 

външните за организацията или региона, възможности (Opportunities) и заплахи (Threats). 

Приема се, че вътрешните страни (силните и слабите страни) могат да се контролират от 

организацията, докато външните фактори (възможности и заплахи) определят състоянието на 

средата, в която се развива организацията или региона.  

В световната практика SWOT-анализът се е утвърдил като задължителен елемент на 

стратегическото планиране. Значението на SWOT-анализа се подсилва и от факта, че той е 

регламентиран като задължителна процедура при всички планове и програми, свързани с 

усвояването на структурните фондове и инструменти на Европейския съюз.  

Резултатите от SWOT-анализа позволяват точно формулиране на приоритетите и целите 

за развитие на общината, както и периодична оценка на мястото в рамките на региона. 
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Резултатите от SWOT-анализа позволяват да се планират и реализират  конкретни мерки за 

коригиране на състоянието. Сред елементите на анализа има взаимовръзки, които разкриват 

потенциала за развитие, а също и такива, които показват ограниченията (лимитиращите 

фактори) и проблемите, които предстои да бъдат преодолени. Преди да се премине към SWOT-

анализа на отделните сектори в социално-икономическото развитие на Община Златоград, е 

важно да се подчертае, че трябва да се работи с достоверна, официализирана информация.  

Настоящият SWOT-анализ представлява заключителния етап, обединяващ и синтезиращ 

информацията и резултатите от извършените анализи и проучвания, обсъден и дискутиран с 

местната общественост. Консултациите се разработиха във формат шест фокус-групи, в чиито 

състав бяха включени представители на заинтересованите страни. Като част от процеса на 

обсъждане с местната общност, може да се счита и проведеното анкетно проучване сред 

жителите на общината. 

 

 

ЦЕЛИ НА SWOT-анализа 

Настоящият анализ се изготвя, за да постигне следните цели: 

• Синтезирано представяне на социално-икономическото състояние на Община 

Златоград. 

• Насочване на вниманието към приоритетни сфери за постигане на устойчиво 

развитие. 

• Насочване на усилията към важни проблеми за решаване. 

Анализът се базира на събраната и анализирана информация, относно състоянието в 

икономическата и социалната сфера, след анализ на природните, екологични и 

институционални ресурси, на демографските тенденции и профила на населението. 

Окончателният вид на SWOT-анализа е завършен след проучване и консултиране с местната 

общност. 
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МЕТОДОЛОГИЯ НА SWOT-АНАЛИЗА 

SWOT-анализът на Община Златоград има за цел да оцени въздействието на външните 

фактори на околната среда, в която функционира общината и това на нейните вътрешни 

фактори. Влиянието на средата очертава благоприятните възможности за нейното развитие и 

потенциалните заплахи, които тя ще изпитва от страна на неблагоприятните фактори. Оценката 

на вътрешните фактори за развитие открояват силните и слабите страни на общината. Оценките 

на външните и вътрешните фактори, разположени на координатна система, оформят множество 

комбинации, които могат да се разпределят в четири квадранта – първи квадрант, при който 

добрите възможности на външната среда се съчетават със силните страни на вътрешните 

фактори, втори квадрант, при който са налице добри възможности, но съчетани с вътрешни 

слабости, трети квадрант, съчетаващ слабости и заплахи на външната среда и четвърти 

квадрант, при който се съчетават външни заплахи със силни страни. 

Методът на SWOT-анализ служи за оценка на силните и слабите страни на общината, 

както и за оценяване на благоприятните възможности, които външната обкръжаваща среда 

предоставя за нейното развитие и потенциалните заплахи, които тя отправя към нея. 

Истинският смисъл на SWOT-анализа обаче е не просто да се дадат някакви оценки и да се 

съпоставя общината с други общини или с нейното минало състояние, а да се комбинират 

оценките на общината с тези на външната среда и в зависимост от това каква е тази комбинация 

да се предложат най-подходящите стратегии за развитие. Възможни са 4 комбинации:  

1. Благоприятни възможности на външната среда и силни страни на общината – т.е. 

средата е благоприятна за развитието на общината, а нейните силни страни преобладават над 

слабостите;  

2. Заплашителна външна среда и силни страни на общината;  

3. Заплашителна външна среда и преобладаващи слаби страни на общината;  

4. Благоприятна външна среда, съчетана с преобладаващи слабости на общината.  
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Графично това може да се покаже на т.нар. SWOT-матрица, като всяка една от тези 

комбинации отговаря на отделните квадранти на матрицата, които се очертават от 

координатната система. 

 

 

        

І-ви  кв.   
ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри  кв. 

            

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри възможности 

Съществени 

слабости  

              
СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                                           

Значителни силни 

страни 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

Неблагоприятна 

следа 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда Значителни 

слабости    

            

ІV-ти  кв.     ІІІ-ти  кв. 

    
ЗАПЛАХИ 

    

 

Фигура 1. SWOT-матрица 
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Резултати и избор на стратегия 

Ако при оценките на SWOT-анализа се констатира, че за общината е характерна първата 

ситуация, т.е. в графиката пресечната точка на оценките на външната среда и на вътрешните 

фактори е в първи квадрант, то най-удачни за общината са стратегии за използване на 

възможностите за засилване на силните страни и създаването на нови. Подходящи са дейности, 

свързани с настъпателно инвестиране, разнообразяване на публичните услуги, въвеждане на 

иновации.  

Ако сме във втората ситуация, при която се комбинират добри възможности на 

външната среда със слаби страни на общината, пресечната точка на оценките е във втори 

квадрант. Препоръчителни са стратегии, които са насочени към оползотворяване на  добрите 

възможности за намаляване на слабостите. Подходящи дейности тук са свързани с обединяване 

в разпределение на политиките, ограничаване на дейностите, реорганизация и търсене на по-

висока ефективност.  

При ситуации, попадащи в трети квадрант, в които  се съчетават слаби страни на 

общината със заплашителна външна среда, са подходящи стратегии, насочени към недопускане 

на слабостите да бъдат засилвани от заплахите. Изборът на мерки трябва да е насочен към 

концентрация на усилията в най-важните направления, търсене на по-висока ефективност в 

дейностите, лобиране за осигуряване на подкрепа от висшестоящи организации, вертикална 

интеграция със структури на по-високо и по-ниско ниво, търсене на допълнителни ресурси и 

помощ. 

Най-подходящи стратегии за четвърти квадрант са насочени към минимизиране на 

заплахите от външната среда, изолиране на вредните ефекти върху силните страни. Подходяща 

мерки тук са свързани с прилагането на разнообразни методи за управление, като извършване 

на съвместно контролирани дейности, изграждане на стратегически обединения, създаване на 

смесени дружества, консорциуми и джойнт-венчъри, още по-сериозно оползотворяване на 

наличните местни ресурси за постигане на устойчиво развитие. 
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Тъй като състоянието в развитието на разгледаните теми, посочени в анализа на 

икономическото и социалното развитие на общината е различно, т.е. има сектори и отрасли, 

които се развиват добре и такива, които не се развиват толкова добре, за някои общината среща 

подкрепа, в лицето на централната власт и гражданството, а за други - не дотам, то SWOT-

анализът е извършен на база на всяка анализирана тема поотделно (тематичен анализ) и за 

общината като цяло (интегрален анализ), т.е. обхващащ цялостното състояние на общината. 

Индексът на анализа на всяка среда показва степента на въздействие на комбинацията от 

фактори върху съответната тема от SWOT-анализа. Индексът на анализа за всяка тема изразява 

зависимостта между външните и вътрешните фактории, посредством площта на полето, 

заключено между координатните оси и конкретните значения на външните и вътрешните 

фактори за разглеждания сектор.  

По-нататък анализът продължава с изграждане на комбинации между възможностите и 

заплахите на средата и силните и слабите страни на организацията (общината). При тези 

комбинации се очертават лостовете за развитие, проблемите, ограниченията, които ще изпитва 

общината в своето развитие и рисковете, които може да понесе.  

При оценяването на външните и вътрешните фактории, за развитието на всяка тематична 

среда/сектор, е взето експертното мнение на специалисти от съответната сфера, в пълно 

съответствие с изготвения анализ на икономичекото и социално развитие на Община Златоград, 

изготвените национални и регионални анализи за икономическо и социално развитие,  

представително проучване на Институт за пазарна икономика - „Регионални профили: 

Показатели за развитие“, София, 2011 и 2012 година и „Текущо икономическо развитие на 

България - Избрани теми, юни 2013 година - бюлетин издаван от Министерство на финансите, 

местни стратегически документи.  

 

Оценките варират от 1-неблагоприятно влияние, до 5-благоприятно влияние, на 

съответния фактор. Тези оценки са представени в таблиците и визуализирани на следващите 

фигури.  
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І-ви кв.   

ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри кв. 

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

   Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности 

Съществени 

слабости  

              

 

 

 

 

СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                                           

Значителни силни 

страни 

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда 

Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

 

Застрашителна среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда 

Значителни 

слабости    

ІV-ти кв.     ІІІ-ти кв. 

    
ЗАПЛАХИ 

    

Фигура 2. SWOT-матрица с оценъчна скала 
 

Оценките се определят, както следва: 

1 Слабо  4 Много добро 

2 Задоволително  5 Отлично 

3 Добро    

В зависимост от получения цифров резултат, при оценката на външните и вътрешните 

фактори, крайната оценка попада в определен квадрант. 

5 

1 2 3 

2 

1 

4

4 5 
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II.  ТЕМАТИЧНИ SWOT – АНАЛИЗИ 

 

 

SWOT-анализ на икономическото състояние и развитие 

Като цяло влиянието на вътрешните фактории, за развитие на местната икономика, се 

оценява като по-скоро неблагоприятно, поради настъпилото преструктуриране на 

индустриалните предприятия и въпреки възходящите тенденции за увеличаване на приходите 

от дейността и стойността на произведената продукция. Негативни са тенденциите, по 

отношение на броя на заети лица. Ниска е инвестиционната активност и внедеряването на 

иновации в производството. Някои сектори са в траен упадък-транспорт и строителство. Други 

запазват стабилност-туризъм, промишленост, услуги. В траен възход е търговията. 

Влиянието на външната среда е по-скоро неблагоприятно. Световната икономическа 

криза и възстановяването от нейните ефекти протича бавно и все още страната и регионът не са 

достигнали нивата за устойчив растеж. 

 

Оценки   Вътрешни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Развитие на малките предприятия  3 

2 Развитие на средните предприятия  2 

3 Развитие на големите предприятия  3 

4 Развитие на общинските предприятия (в които общината има 

участие) 

1 

5 Приходи от дейността на предприятията 4 

6 Инвестиции и размер на дълготрайните материални активи  1 

7 Брой активни стопански субекти  3 

8 Брой заети лица  2 

9 Инвестиционни разходи за нови технологии/ноу-хау  1 

10 Покрити изисквания на европейски стандарти за качество  1 
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11 Развитие на селско и горско стопанство 1 

12 Развитие на отраслите в сектор "Добивна и преработваща 

промишленост" 

3 

13 Развитие на сектор "Туризъм"  3 

14 Развитие на сектор "Транспорт"  1 

15 Развитие на сектор "Търговия"  5 

16 Развитие на сектор "Строителство"  1 

17 Развитие на сектор "Услуги"  2 

18 Усвояване на финансови средства от външни източници от 

стопанските субекти  

1 

  Средна оценка на вътрешните фактори  2.11 

 

Таблица 1. Оценка на вътрешните фактори при икономическото състояние и развитие 

 

Профил на вътрешните фактори 

0

1

2

3

4

5
Малки предприятия 

Средни предприятия 

Големи предприятия 

Общински предприятия

Приходи от дейността

ДМА

Активни фирми

Заети лица 

Ноу-хау

Европейски стандарти за
качество

Селско и горско стопанство

Промишленост

Туризъм

Транспорт

Търговия

Строителство

Услуги

Грантови схеми

 

 

Фигура 3. Профил на вътрешните фактори при икономическото състояние и развитие 
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Външните фактори са отделни показатели на макроикономическата среда в региона и 

страната. Те имат огромно значение при взимането на инвестиционни решения и показват до 

голяма степен склоността за поемане на риск. 

 

Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Брутен вътрешен продукт 3 

2 Инвестиционна активност на национално ниво 2 

3 Влияние на браншови съюзи и организации в страната 2 

4 Инфлация 1 

5 Индекс на промишленото производство и оборот в сектора 3 

6 Новорегистрирани и заличени стопански субекти 2 

7 Промяна на заетостта в страната 2 

8 Разходи за научно-развойна дейност и иновации 2 

9 Покрити изисквания на европейски стандарти за качество  2 

10 Индекс на икономическа свобода 2 

11 Адмиинстративни пречки през бизнеса 2 

12 Данъчна политика 5 

13 Бюджетна прозрачност 4 

14 Индекс на конкуретноспособността 2 

15 Ръст в туристическите пътувания 5 

16 Състояние на икономиката в област Смолян 2 

17 Състояния на бизнес-средата в област Смолян 3 

18 Възможности за външно финансиране 3 

  Средна оценка на вътрешните фактори  2.61 

 

Таблица 2. Оценка на външните фактори при икономическото състояние и развитие 
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Профил на външни фактори

0

1

2

3

4

5
БВП

Инвестиции  

Браншови сдружения

Инфлация

Пром.пр-во

Нови фирми

Заетост

НРДИ

Внедрени качествени стандарти
Икономическа свобода

Адмиинстративни пречки през
бизнеса

Данъчна политика

Бюджетна прозрачност

Конкуретноспособността

Ръст на туристите

Състояние на икономиката в
област Смолян

Състояния на бизнес-средата в
област Смолян

Възможност за грантови схеми

 

Фигура 4. Профил на външните фактори при икономическото състояние и развитие 

 

В зависимост от получените резултати при оценката на влиянието на факторите за 

развитие на местната икономика, визуализирано на графиката, се определя място в трети 

квадрант. Това означава преобладаващи слабости и неблагоприятна среда. 
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І-ви кв.   
ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри кв. 

            

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

   Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности 

Съществени 

слабости  

              

 

 

 

 

СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                                           

Значителни силни 

страни 

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда 

Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

 

Застрашителна среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда 

Значителни 

слабости    

            

ІV-ти кв.     ІІІ-ти кв. 

    
ЗАПЛАХИ 

    

 

Фигура 5. SWOT-матрица 
 

Анализът на местното икономическо развитие сочи, че местната икономика е силно 

повлияна от процесите на национално ниво. Основните насоки на икономическата политика на 

общината трябва да бъдат в посока минимизиране на факторите, които са извън влиянието и 

контрола на общината. Адекватната стратегия, в този случай, трябва да е насочена към 

5 

1 2 3 

2 

1 

4

4 5 2,11 

2,61 
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недопускане на слабите страни да бъдат подсилени от заплахите. Подходящи стратегии за 

развитието на икономическите дейности в Община Златоград са тези, които са подчинени на 

подобряване на икономическите показатели. Възможните стратегии, от страна на общината, е 

необходимо да бъдат в следните направления: 

⇒ сдружаване и изграждане на публично-частни партньорства;  

⇒ свиване на дейностите и/или предоставянето им на частни структури за постигане 

на повече ефективност; 

⇒ концентрация на усилията в най-важните и характерни, за социалната роля на 

общината, дейности, обединение на усилията между държава и община; 

⇒ вертикална интеграция с национални и регионални структури;  

⇒ пълноценно изполване на средствата от ЕС за повишаване на 

конкурентноспособността на предприятията;  

⇒ изграждане на стратегически алианси и създаване на смесени дружества, 

консорциуми и джойнт-венчъри;  

⇒ подобряване на инфраструктурните условия за развитие на икономическите 

дейности.
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

� Диверсифицирана структура на икономиката 

� Изразена устойчива тенденция към нарастване 

на основните икономически показатели в дейността на 

предприятията от сектор „Промишленост", който е най-

значимия отрасъл 

� Балансирана, равномерна и хетерогенна 

структура на зааетостта 

� Традиции в минното, тъкачното и шивашко 

производство и потенциал за развитие на традиционни 

отрасли 

� Висок потенциал за създаване на устойчиви 

туристически атракции, подобряваща се туристическа 

инфраструктура 

� Развиващ се сектор на микро-и големите 

предприятия 

� Прираст в запасите от дървесина и устойчивост 

в развитието на горското стопанство и дърводобива 

� Наличие на ГКПП, даващ бърз достъп до 

Беломорието и транснационалната инфраструктура. 

� Богато културно-историческо наследство, 

привличащ устойчив ръст на туристи 

� Наличие на разнообразни възможности за 

туризъм-спортен, културен, исторически, екологичен и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

� Пълноценно използване на наличните 

природни ресурси, особено на възможностите на 

геотермалното находище за развитието на 

икономическия, туристическия и човешки потенциал 

� Повишаване на конкурентноспособността 

чрез различни грантови схеми на ЕС, за технологична 

модернизация, енергийна ефективност и въвеждане 

на стандарти за качество 

� Създаването на трансгранични възможности 

за туризъм и пътувания 

� По-лесен транспортен достъп през ГКПП 

"Маказа" за експортно-ориентираните производители 

� Намаляване на енергопотреблението, чрез 

използване на енергия от възобновяеми енергийни 

източници 

� Наличие на условия за развитие на 

екологично земеделие и животновъдство, подкрепено 

с ресурси от ЕС 

� Създаване на успешни ПЧП, търсене на 

възможности за сдружване, обединяване за 

постигането на общи цели между различните 

заинтересовани страни 

� Целенасочено управление на общинския 

поземлен фонд и предоставените имоти по чл.19 от 

ЗСЗЗ 
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СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

� Нисък дял на инвестициите в ДМА и в 

иновации 

� Нисък дял на производствата с европейски 

сертификати за качество 

� Висок дял на необработваемите земи, 

разпокъсаност на поземления фонд 

� Екологични замърсявания от промишлените 

предприятия 

� Негативни тенденции в броя на заетите лица 

� Липса на свободни зони и институционален 

ресурс за привличане на нови инвеститори 

� Липса на условия за развитие на модерно 

европейско земеделие и живтновъдство 

� Ограничени възможности на общината за 

пряко подпомагане на стопанските субекти 

� Малък относителен дял на икономическите 

показатели на предприятията от първичния сектор 

� Недостиг на финансов ресурс за 

производствена модернизация и нови технологии 

� Липса на квалифицирана работна ръка на 

пазара на труда 

� Влошаване на инвестиционната активност, 

поради неблагоприятна макроикономическа и 

вътрешно-политическа и геополитическа среда 

� Икономическа миграция, особено в селата 

� Редица ограничения пред развитието на 

икономическите сектори,вкл. и туризма –

инфраструктура, липса на квалифициран персонал и 

маркетинг, липса на туристически продукт, който да 

задържа туристи за продължителен престой 

� Задълбочаващи се регионални различия в 

заплащането на труда 

� Липса на държавна политика за целенасочено 

развитие в изостанали региони 

� Негативно влияние на енергийна зависимост, 

липса на свободен пазар в енергетиката 

� Слаба адаптивност на работната сила 

� Несъответствие между потребностите на 

бизнеса от квалифициран персонал и образователните 

планове и програми 

� Разнопосочно негативно влияние на 

измененията на климата 
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SWOT-анализ на демографското състояние и социалната сфера  

 

Оценка на вътрешните фактори 

Основен неблагоприятен фактор за социалната среда са демографските тенденции: 

ниска раждаемост, отрицателен естествен и механичен прираст. Негативен натиск оказват и 

тенденциите за повишаване на безработицата и намаляване на заетостта, както и по-ниското 

равнище на доходите и засилване на регионалните диспропорции по този показател.  

Като благоприятни фактори се определят доброто ниво в образованието, наличието и 

подобренията в социалната, културната и спортната инфраструктура, високата степен на 

сигурност на индивида, както и ниска престъпност.  Положителните фактори компенсират до 

известна степен в общата оценка, но негативните тенденции в демографското състояние са 

особено притеснителни и натежават при комплексната оценка на вътрешните фактори. 

Оценки  №  Вътрешни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Демографски тенденции 1 

2 Икономическа активност на населението по пол, 

възраст, образование 

3 

3 Ниво на безработица 2 

4 Образователна структура на населението 3 

5 Прогноза за броя на населението и демографските 

процеси 

1 

6 Равнище на доходите 1 

7 Благосъстояние и жилищна обезпеченост на 

населението 

3 

8 Развитие на образованието  4 

9 Развитие на здравеопазването  2 
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10 Развитие на социалните услуги  4 

11 Развитие на културните дейности  4 

12 Развитие на спортните дейности  4 

13 Усвояване на финансови средства от външни 

източници  в образователната, социална, културна, 

здравна и спортна инфраструктура 

4 

14 Интеграция на различни социални групи на хора в 

неравностойно положение 

3 

15 Ниво на престъпност и корупция 5 

16 Развитие на спомагателна инфраструктура за бизнеса и 

населението 

3 

  Средна оценка на вътрешните фактори  2.94 

Таблица 3. Оценка на вътрешните фактори в социалната сфера 

Профил на вътрешните фактори в социалната сфера

0

1

2

3

4

5
Демографски тенденции

Икономическа активност

Безработица

Образователна структура

Демографски прогнози

Доходи

Благосъстояние

Образование

Здравеопазване

Социални услуги

Култура

Спорт

Усвояване на допълнително
финансиране

Интеграция на хора в
неравностойно положение

Престъпност

Спомагателна инфраструктура

 

Фигура 6. Профил на вътрешните фактори в социалната сфера 
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Оценка на външните фактори 

Външната среда, която влияе на социалната среда в общината също се определя като 

неблагоприятна, поради повсеместните проблеми в национален и регионален план – 

демографски срив, увеличаване на безработицата, изоставане в благосъстоянието и равнището 

на доходите. Като изключително благоприятни се определят възможностите за финансиране с 

външни, на организацията, финансови средства, главно по програмите, финансирани от 

Европейския съюз. 

Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Демографска ситуация за област Смолян 1 

2 Здравеопазване в област Смолян 3 

3 Социална среда в област Смолян 3 

4 Образование в област Смолян 3 

5 Пазар на труда-икономическа активност на 

населението, коефициент на безработицата, 

коефициент на заетост 

1 

6 Благосъстояние и равнище на доходите  в областта и 

страната 

3 

7 Бедност и социално включване 2 

8 Индекс за човешко развитие 3 

9 Индекс за качество на живот  3 

10 Европейски индекс на медицинско обслужване  2 

11 Възможности за финансиране от алтернативни 

приходоизточници  

5 

  Средна оценка на външните фактори  2.64 

Таблица 4. Оценка на външните фактори в социалната сфера 
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Профил на външните фактори в социалната сфера

0

1

2

3

4

5

Демографска ситуация за област
Смолян

Здравеопазване  в област Смолян

Социална среда в област Смолян

Образование  в област Смолян

Пазар на труда 

Благосъстояние и равнище на
доходите

Бедност и социално включване

Индекс за човешко развитие

Индекс за качество на живот 

Европейски индекс на медицинско
обслужване 

Възможности за допълнително
финансиране

 

Фигура 7. Профил на външните фактори в социалната сфера 
 

 

 

Наблюдава се, че външната среда има по-скоро негативно влияние, но вътрешните 

фактори са на по-добро ниво в оценката. Комплексната оценка попада в трети квадрант, което 

означава, че са налице преобладаващи слабости, а заплахите във външната среда са повече от 

възможностите. 
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І-ви кв.   

ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри кв. 

            

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

   Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности 

Съществени 

слабости  

              

 

 

 

 

СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                                           

Значителни силни 

страни 

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда 

Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

 

Застрашителна среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда 

Значителни 

слабости    

            

ІV-ти кв.     ІІІ-ти кв. 

    
ЗАПЛАХИ 

    

Фигура 8. SWOT-матрица 
 

 Подходящи стратегии за развитието на социалната сфера в Община Златоград са преди 

всичко тези, които се отразяват положително на демографските тенденции. Подходящи 

действия при тази ситуация са: 

5 

1 2 3 

2 

1 

4

4 5 2,94 

2,64 
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• концентрация на усилията в най-важните и характерни, за социалната роля на 

общината, дейности;  

• действия по насърчаване на раждаемостта и насърчаване на отглеждането на 

децата в общината; 

• по-добра вертикална интеграция с национални и регионални структури по 

проблемите в социалната сфера; 

• пълноценно изполване на средствата от ЕС за подобряване на качествата на  

човешките ресурси, подобряване на условията на социалната инфраструктура и качеството на 

предоставяните услуги: образование, здравеопазване, социална интеграция; 

• насърчване на партньорските дейности и обмяна на добър опит;  

• създаване на публично-частни партньорства между община, НПО, бизнес и 

образователни институции 
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
� Благоприятна полова структура за 

възпроизводство 

� Високо образователно равнище на населението в 

общината;  

� Добра жилищна обезпечност на населението 

� Успешно изпълнени социални проекти за 

намаляване на дяла на безработните лица с основно 

образование;  

� Устойчивост в развитието на образователната 

система чрез създаване на оптимална мрежа от учебни 

заведения, нисък брой на напуснали ученици  

� Устойчиво развитие на социални услуги в 

общността- предпоставка за подобряване качеството на 

живот на населението;  

� Многобройни и разнообразни събития на 

културно развитие, богато недвижимо културно 

наследство; 

� Добре развити условия за спорт и спортни 

състезания  

� Богат културен и спортен календар, атрактивен 

за местните жители 

� Достъпна здравна, социална, спортна, 

образователна инфраструктура 

� Устойчиво ниски нива на престъпност и 

корупция 

� Разнообразие на предоставяните социални 

услуги 

� Липса на етническо и религиозно напрежение 

� Въвеждане на ефективен избор на изучаваните 

професии за обвърването им с изискванията на пазара 

на труда;  

� Реализиране на мерки за популяризиране на 

културните и спортните традиции и превръщането им 

в атрактивен туристически продукт;  

� Задържане на населението в селата и 

ограничаване на обезлюдяването и подобряване на 

достъпа до заетост, намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване чрез местни 

инициативи и проекти;  

� Развитие на различни форми на ПЧП в 

социалната, здравната, образователната, културна и 

спортна инфраструктура 

� Оползотворяване на местните природни 

ресурси, преди всичко на геотермалното находище за 

повишаване качеството на живот на местните жители, 

за спиране на негативните демографски и социални 

тенденции и повишаване на качеството на условията в 

социалната сфера 

� Мерки за стимулиране на раждаемостта и 

насърчаване отглеждането на деца в общината 

� Активно използване на финансови 

инструменти на ЕС за привличане на повече средства 

за подобряване на социалния статус на местните 

жители 
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СЛАБИ СТРАНИ 

 
ЗАПЛАХИ 

� Отрицателният естествен и механичен 

прираст е основен демографски проблем, отразяващ 

се на броя на учениците, на училищните заведения и 

др.;  

� Концентрирането на населението в 

гр.Златоград води до обезлюдяване на селата;  

� Ниска средна работна заплата и темповете на 

нарастване в сравнение с областта и страната засилват 

негативните демографски процеси  

� Неефективен и неконкурентоспособен избор 

на изучаваните професии, липса на обвързаност с 

изискванията на пазара на труда  

� Липсва на алтернативни форми за запълване 

на свободното време на учениците в малките селища  

� Липсата на театър, кино и опера ограничава 

възможностите на жителите за пълноценно включване 

в културния живот.  

� Липса на достатъчно медицински специалисти 

� Ограниченост в достъпната архитектурна 

среда 

� Ограничение на финансовите ресурси на 

местната власт за поддръжка на социалната, здравна и 

спортна инфраструктура 

� Задълбочаване на демографската криза 

� Засилване на социално-икономическите 

различия между регионите 

� Недостатъчен капацитет от страна на 

местните власти да влияние върху демографските 

процеси и тенденциите в социалната сфера 

� Продължаващ социално-икономически 

упадък на малките населени места 

� Намаляващ брой на клинични пътеки, 

лекари и медицински специалисти 

� Увеличаващ брой на лицата в неравностойно 

положение и социална изолация 

� Недостатъчна целенасочена продкрепа на 

държавата в изостанали региони 

� Влошаващо се качество на човешките 

ресурси 

� Липса на обвързаност между нуждите на 

бизнеса от кадри и образователните програми 

� Слабо установени практики за 

сътрудничество със заинтересованите страни при 

формиране на местната политика в социалната 

сфера 

� Демографския срив ще доведе до намаляне 

броя на училища и детски градини, ще засили 

натиска за редуциране на услугите и качеството им в 

социалната сфера 
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Идентифицираните възможности са лост за развитие на силните страни и ограничават 

влиянието на слабите страни. Препоръчително е да се насочат усилията към мерки, които 

създават предпоставки за балансирано развитие на културното недвижимо наследство като 

идентифициране и обособяване на нови обекти и комплекси, подобряване на достъпа до 

изкуство, подпомагане на дейността на институциите и в частност читалищата; насърчаване и 

разширяване  на масовия спорт сред младежите и поддържането на спортните клубове; мерки 

за подобряване на достъпа до образование и повишаване на образователното равнище на 

населението и в частност квалификацията на работната ръка; изграждане на партньорства с 

бизнеса за задържане на високообразовано население и преодоляване на проблема, свързан с 

липса на млада работна сила в населените места от общината, поради изчерпване на 

демографския им потенциал; мерки за подкрепа на личностното развитие и индивидуални 

способи към всеки отделен индивид; социални мерки за разширяване на броя на 

предоставяните социални услуги и работа в партньорство за предотвратяване на рискове, 

водещи до социално изключване и изолация; партньорство с Бюрата по труда и социалните 

партньори за повишаване на заетостта и пригодността за заетост, изграждане и изпълнение на 

концепция за привличане и задържане на медицински кадри, оползотворяване на местните 

ресурси, най-вече на геотермалното находище, за обръщане на демографските тенденции, 

подобряване на благосъстоянието на местните жители. Необходимо е пълноценното  

използване на възможностите за мобилизирането на средата и ограничаването на заплахите за 

нея. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
SWOT-анализ на Община Златоград 

          Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
 

 30  

 

SWOT-анализ на техническата инфраструктура, свързаност и достъпност 

 

Вътрешните фактори се определят като по-скоро благоприятни, главно поради високите 

стойности на изградената комуникационна система и изпълнените инфраструктурни проекти в 

предходния планов период, подобрили инфраструктурата и които допълнително ще я 

подобряват в бъдеще. Изключително успешни са мерките за трансграничния достъп, проектите 

за модернизиране на градската среда, за подобряване водоснабдителната и канализационна 

мрежа в града и населените места. Но отдалечеността на Златоград от основните икономически 

центрове в страната, не компенсира, в достатъчна степен, подобряващите се условия в 

техническата инфраструктура. Положителен момент е, че с отварянето на  граничните пунктове 

с Република Гърция се създава взъможност за достъп до пътните съоръжения и Беломорието на 

южната ни съседка, което разкрива потенциал за развитие. 

 

Оценки  №  Вътрешни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Състояние на водоснабдителната мрежа  3 

2 Състояние на канализационната мрежа  2 

3 Транспортна мрежа и достъпност  2 

4 Степен на свързаност с националната техническа 

инфраструктура 

3 

5 Степен на свързаност с международната техническа 

инфраструктура 

4 

6 Състояние на енергийната мрежа и системи  5 

7 Състояние на комуникационната мрежа  4 

8 Състояние на социална инфраструктура  4 

9 Осигуреност с бизнес инфраструктура  3 
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10 Административно – териториално устройство на 

територията  

5 

11 Баланс на територията  3 

12 Осигуреност на територията с действащи 

устройствени планове в съответствие с новите 

изисквания и обективни потребности  

2 

13 Интегрирано и пространствено развитие на 

територията  

4 

14 Усвояване на финансови средства от външни 

източници  за подобрения в техническата 

инфраструктура 

4 

  Средна оценка на вътрешните фактори  3.43 

Таблица 5. Оценка на вътрешните фактори в техническата инфраструктура 

 

Профил на вътрешните фактори в техническата инфраструктура

0
1
2
3
4
5

Водоснабдителната мрежа

Канализационната мрежа 

Транспортна мрежа

Свързаност с националната
инфраструктура

Свързаност с
международнатаинфраструктура

Енергийна система

Комуникации

Социална инфраструктура

Бизнес-инфраструктура

Административно – териториално
устройство 

Баланс на територията 

Осигуреност на територията с
действащи устройствени планове

Интегрирано и пространствено
развитие 

Усвояване на финансови средства от
външни източници  за подобрения

 

Фигура 9. Профил на вътрешните фактори в техническата инфраструктура 
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Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Състояние на техническата инфраструктура в област 

Смолян 

2 

2 Състояние на техническата инфраструктура в 

Република България 

3 

3 Състояние на международната инфраструктура, до 

която Златоград има бърз достъп 

4 

4 Законодателство по устройство на територията и 

интегрирано пространствено развитие 

3 

5 Възможности за финансиране от външни източници 5 

  Средна оценка на външните фактори  3.40 

Таблица 6. Оценка на външните фактори в техническата инфраструктура 

Профил на външните фактори в техническата инфраструктура

0

1

2

3

4

5

Състояние  на техническата
инфраструктура в област

Смолян

Състояние  на техническата
инфраструктура в Република

България

Състояние на международната
инфраструктура, до която
Златоград има бърз достъп

Законодателство по устройство
на територията и интегрирано
пространствено развитие

Възможности за финансиране от
външни източници

 

Фигура 10. Профил на външните фактори в техническата инфраструктура 
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І-ви кв.   

ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри кв. 

            

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

   Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности 

Съществени 

слабости  

              

 

 

 

 

СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                    

Значителни силни 

страни 

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда 

Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

 

Застрашителна среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда 

Значителни 

слабости    

ІV-ти кв.     ІІІ-ти кв. 

    
ЗАПЛАХИ 

    

Фигура 11. SWOT-матрица 
 

От оценката на вътрешните и външни фактор се вижда, че резултатите от нея определят 

позициониране в първи квадрант, което предопределя средата като по-скоро благоприятна, а 

силните страни имат лек превес над слабите. Подходящите стратегии, в този случай, са 

стратегиите на  инвестиране, още по-активно влагане на средства в подобряването на 

инфраструктурата. 

5 

1 2 3 

2 

1 

4

4 5 3,43 

3,40 
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СИЛНИ СТРАНИ 

 
ВЪЗМОЖНОСТИ 

� Стратегическо разположение в регионален 

план 

� Добре изградена пътна мрежа с 

пространствена организация за удобен достъп на 

населението от отделните населени места до 

центъра, областта и страната; достатъчна гъстота на 

пътната мрежа 

� Добра трансгранична свързаност и достъп до 

международната техническа инфраструктура 

� Подобрена градска среда и улична мрежа, 

гарантираща по-добро качество на живот 

� Водоснабдяване във всички населени места, 

почти без сезонни режими 

� Изградена ПСОВ в Златоград 

� Много добро състояние на 

електропреносната и комуникационната мрежа, 

гарантираща непрекъснато електрозахранване и 

допълнителна натовареност 

� Много добро административно – 

териториално устройство за провеждане на 

ефективна политика за пространствено развитие.  

� Включване на Златоград като град от ІV-та 

група в НКПР 

� Удобна и функциониална социална 

инфраструктура 

� Обособени обществени, жилищни и 

индустриални зони в града 

 

� Подобряване на водопроводната и 

канализационна мрежа за свеждане до минимум 

на загубите по нея чрез изпълнение на 

интегрирани водни проекти 

� Изграждане на локални пречиствателни 

съоръжения  

� Подобряване на състоянието на 

общинската пътна мрежа за подпомагане на 

социално-икономическото развитие, на 

свързаността и развитието на туризма;  

� Подобряване на енергийната 

ефективност в промишлени и жилищни сгради  

� Разработване на пространствена 

концепция, ИПГВР и устройствени планове за 

създаване на предпоставки за ефективна 

устройствена и пространствена политика.  

� Реализация на съместни трансгранични 

инфраструктурни проекти 

� По-активно използване на финансовите 

инструмунти на ЕС за инвестиции в 

инфраструктурата 

� Развитие на ПЧП за инфраструктурни 

подобрения 

� Отпадане на ограниченията през ГКПП 
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СЛАБИ СТРАНИ 

 
ЗАПЛАХИ 

 
� Липса на железопътен, воден и въздушен 

транспорт 

� Недостатъчно добро общо състояние на 

републиканската и общинската пътна мрежа, поради 

износеност и планинския релеф 

� Незадоволителна степен на  изградена 

канализационна система и в града и особено в 

населените места, застрашаваща околната среда; 

� Недостатъчно изградена водопроводна мрежа, 

особено в населените места  

� Невъзможност за превоз на високогабаритни 

товари през ГКПП. 

� Незадоволителна обезпеченост с планови 

документи за провеждане на пространствена политика 

� Високи загуби на питейна вода 

� Ограничено използване на ВЕИ в бита и 

икономиката и ниска енергийна ефективност 

� Недостиг на финансови средства, релевантно 

на нуждите от подобрения в техническата 

инфраструктура 

 

� Липса или недостатъчни финансови 

средства за ремонт и поддръжка на пътищата от 

републиканската и общинска пътна мрежа; за 

инфраструктурни интервенции и за съфинансиране 

на европейски проекти в областта на 

инфраструктурата 

� Недостиг на необходимите финансови 

средства за изпълнението на интегрираните водни 

проекти в Златоград и Старцево 

� Липса на инструменти на държавно ниво за 

целенасочена подкрепа в изостанали и 

труднодостъпни региони 

� Неефективно потребление на енергийни и 

водни ресурси 

� Липса на финансов ресурс за градовете от 

ІV-та група на НКПР през референтния период 

2014-2020 по програма „Региони в растеж” 

� Невъзможност за финансиране изготвянето 

на общи устройствени планове 

 



 

  
SWOT-анализ на Община Златоград 

          Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и 
контрол и участие на заинтересованите общности“ на Община Златоград. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма  „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
 

 36  

С оглед на идентифицираните слаби страни, могат да се изведат следните мерки, с които 

да се ограничи незадоволителната осигуреност с планови документи за провеждане на 

устройствена и пространствена политика: изготвяне на концепция за пространствено развитие 

и поддържането в ГИС – формат за по-ефективно и ефикасно обновяване и актуализиране; 

изготвяне на подробни устройствени планове, съгласно новите нормативни изисквания и 

идентифицираните потребности за социално-икономическо развитие; изготвяне на ИПГВР, 

който да очертае интервенциите в зоните с обществено, социално и промишлено значение. Чрез 

тези мерки ще се създадат предпоставки за ефективна устройствена и пространствена политика, 

подчинена на действителните нужди на местните жители.  

Използването на възможностите, които предоставя ОПОС и ПРСР пък ще ограничи 

слабата страна на незадоволително изградена канализационна система, в малките населени 

места, за подобряване на инфраструктурата и като цяло на околната среда.  

Възможностите, които предлага Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020 

представляват лост за подобряване развитието на градската среда и привеждането в по-

благоприятен вид за бизнес, отдих и социална насоченост.  

Една от най-основните слаби страни на Община Златоград е невъзможността за 

максимално натоварване на ГКПП, поради въведените от гръцка страна ограничения в товара и 

габаритите на преминаващите МПС. Отпадането на тези препятствия ще ограничи негативното 

влияние върху социалното-икономическо развитие на общината и района като цяло.  

Недостигът на финансови средства, включително и за съфинансиране е основна заплаха 

за общината, която може да задълбочи и превърне в проблеми наличните слаби страни, по 

отношение развитието на техническата инфраструктура. 
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SWOT-анализ на околна среда, природни ресурси и културно-исторически 

ценности и управление на рисковете от природните бедствия 

 

В общината се наблюдава относително благоприятна околна среда, с ниска степен на 

замърсяване и сравнително добро качество на атмосферния въздух, водите и почвите. Освен 

това, наличните природни ресурси са предпоставка за по-високо качество на живот на местните 

жители, а още по-рационалното им оползотворяване са големия шанс на общината да осигури 

възможности за устойчив социално-икономически растеж, за обръщане на посоката на 

отрицателните икономически и демографски тенденции. 

Оценки  №  Вътрешни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Наличие на обекти с културно-историческа стойност 4 

2 Управление на обектите с културно-историческа 

стойност 

4 

3 Наличие на природни ресурси, които биха могли да са 

предпоставка за напредък в социално-икономическото 

развитие 

5 

4 Използване на потенциала на природните ресурси за 

социално-икономическо развитие 

2 

5 Налични фактори, повишаващи риска от природни 

бедствия 

2 

6 Управление на рисковете от възникване на природни 

бедствия 

4 

7 Качество на атмосферния въздух  4 

8 Качество на водите  4 

9 Качество на почвите-плодородност, замърсеност, 3 
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ерозия 

10 Управление на отпадъците  4 

11 Шум и акустична обстановка 3 

12 Радиационна обстановка  4 

13 Осигуреност със зелени площи в населените места и 

състояние на зелената система 

4 

14 Усвояване на финансови средства от външни 

източници в областта на околната среда, за съхранение 

на КИН и управление на рисковете от природни 

бедствия 

4 

  Средна оценка на вътрешните фактори  3.64 

 

Таблица 7. Оценка на вътрешните фактори в околна среда 

 

Профил на вътрешните фактори

0

1

2

3

4

5
Обекти на КИН

Управление на обектите от КИН

Налични природни ресурси

Оползотворяване на природните
ресурси 

Фактори, повишаващи риска от
природни бедствия

Управление на рисковете

Атмосферен въздух

Води

Почви

Отпадъци

Шум

Радиационна обстановка 

Зелени площи и системи

Усвояване на финансови средства
от външни източници 

 

 
Фигура 12. Профил на вътрешните фактори в околна среда
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Съхранената околна среда и уникалните природни даденост са най-сериозните 

възможности на общината да планира и развива устойчиво, своето социално-икономическо 

развитие. Богатото културно-историческо наследство се управлява ефективно и обектите са, 

радващи се на интерес, туристическа атракция. Освен това са развити успешни инвестиции в 

съхраняването и популяризирането на КИН, включително и чрез ПЧП.  

Най-голямото богатство на територията на общината е геотермалното находище. 

Оползотворяването на потенциала му е най-големият шанс на общината да осигури добра 

основа за икономически и социален възход на своите жители. Ефектите от експлоатацията на 

водата ще разширят сериозно възможностите за туризъм, ще осигурят целогодишна 

посещаемост и продължителен престой на туристи в нов сегмент-здравен туризъм и 

балнеология. Това ще даде перспективи за заетост на местните жители, за личното им 

израстване и просперитет, за повишаване на благосъстоянието им. От друга страна общината 

ще гарантира допълнителни приходи в бюджета си, чрез които ще може да бъде по-активна в 

изпълнението на публичните политики, тъй като ще бъдат финансово обезпечени. Други 

положителни ефекти, от разработването на този уникален ресурс, са свързани с подобряване на 

енергийна ефективност, намаляване емисиите на вредните газове в атмосферата, развитие на 

други производства и отрасли. 

Полезните изкопаеми, на територията на общината, успешно се разработват и този 

добив създава заетост на местното население, в минния отрасъл. 

Климатичните особености са благоприятни и през четирите сезона, но поставят 

Златоград в зона с високи стойности на валежите, като особено екстремни са техните 

количества през есенния и пролетния сезон. Предвид разположението на града, през тези 

сезони рискътот наводнения е най-висок.  

Големите предприятия са най-сериозният източник на замърсяване на водите, почвите и 

въздуха, но тяхното вредно влияние е обект на постоянен мониторинг. Замърсяванията са 

локализирани в определени зони, а инвестициите, в екологични подобрения, дават 

положителни резултати, изразяващи се в намаление на степента на замърсяване. 
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Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Състояние на околната среда в област Смолян 5 

2 Състояние на околната среда в страната 3 

3 Индекс на изменение на климата 2 

4 Индекс на околната среда 4 

5 Наличие на културно-историческо наследство в областта и 

региона 

4 

6 Управление на риска от природни бедствия на регионално и 

международно равнище 

4 

7 Възможности за външно финансиране на дейностите по 

опазване на околната среда, управление на рисковете от 

природни бедствия и насърчаване опазването на КИН 

5 

  Средна оценка на вътрешните фактори  3.86 

Таблица 8. Оценка на външните фактори в околна среда 

Профил на външните фактори

0
1

2
3

4

5

Състояние на околната среда в
област Смолян

Състояние на околната среда в
страната

Индекс на изменение  на
климата

Индекс на околната среда
Наличие  на КИН в областта и

региона

Управление  на риска от
природни бедствия на

регионално и международно
равнище

Възможности за външно
финансиране 

 

Фигура 13. Профил на външните фактори в околна среда 
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Вследствие на оценките за вътрешната и външната среда, влияеща състоянието на 

околната среда, SWOT-матрицата визуализира, че общината попада в първи квадрант, където 

добрите възможности се засичат с преобладаващите силни страни. Най-удачни за общината са 

стратегиите на инвестиране, въвеждане на иновации за подобряване на средата, активно и 

екологосъбразно оползотворяване на наличните природни ресурси, които биха могли да 

разгърнат потенциала за социално-икономическо развитие в общината. 

 

        

І-ви кв.   

ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри кв. 

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

   Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности 

Съществени 

слабости  

              

 

 

 

 

СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                                     

Значителни силни 

страни 

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда 

Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

 

Застрашителна среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда 

Значителни 

слабости    

ІV-ти кв.     ІІІ-ти кв. 

    

 

ЗАПЛАХИ     

Фигура 14. SWOT-матрица 

5 

1 2 3 

2 

1 

4

4 5 3,64 

3,86 
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

� Благоприятни компоненти на околната 

среда, мек климат, планински въздух и чисти 

водоизточници 

� Липсват ярко изразени екологични 

проблеми, замърсявания и увреждания на 

околната среда, което е предпоставка за високо 

качество на живот.  

� Изградена ГПСОВ 

� Добра организация по управление на 

отпадъците, обхващаща цялата община 

� Богати залежи на полезни изкопаеми, а 

добива им гарантира сериозна заетост 

� Добро качество на атмосферния въздух, 

съхранено биоразнообразие, съхранени зелени 

системи 

� Богато културно-историческо 

наследство, привличащо посетители, 

поддържано с различни форми на инвестиции, 

в т.ч. И чрез пчп 

� Общината не се намира в сеизмичен 

район 

� Добра организация по защита от 

природни бедствия-пожари и свлачища 

 

 

� Наличие на природно богатство в висок 

социален, икономически, енергиен и 

екологичен потенциал-геотермално находище, 

чието оползотворяване би могло да даде силен 

тласък за развитие на местната общност 

� Използване на възможностите, които 

предлага ОПОС за подобряване на 

общинската система за разделно събиране на 

отпадъците, въвеждане на екоиновации и 

екологосъобразно поведение у хората 

� Провеждане на превантивни дейности 

за осигуряване на климатичната сигурност  

� Използване на благоприятния 

потенциал на ВЕИ в бита и индустрията, 

съчетан с действия по енергийна ефективност 

� Подобряване на достъпа и маркетинга 

на обектите на КИН 

� Реализация на ефективни ПЧП при 

оползотворяване на потенциала на КИН 
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СЛАБИ СТРАНИ ЗАПЛАХИ 

� Наличие на промишлени замърсители на 

водата, почвите и въддуха 

� Увеличаване на емисиите на вредни 

вещества и замърсяването от транспорта  

� Увеличаване на шум от засиления 

транспортен трафик 

� Висока степен на ерозия на почвите 

около зоните на добив на полезни изкопаеми, 

незалесени територии и речни корита. 

� Рискове от наводнения, предизвикани от 

ектремни валежи през есента и пролетта 

� Ограничени финансови ресурси за 

мероприятия по дейностите по опазване на 

околната среда 

� Лоша техническа инфраструктура до 

част от обектите на КИН 

� Ограничено използване на ВЕИ в 

промишлеността и бита 

� Негативното влияние на климатичните 

промени, енергийната зависимост 

� Липса на добро взаимодействие с 

държавата за максимално оползотворяване 

потенциала на местните ресурси 

� Природни и промишлени рискове от 

екологично замърсяване 

� Непоследователно законодателство в 

областта на ВЕИ 

� Липса на изготвена концепция за 

оползотворяване на геотермалната вода за 

балнеология и други нужди 

� Недостатъчно опазване на обектите на 

КИН 

� Допускане на екстремни замърсявания 

на водите, почвите и въздуха от 

промишлените предприятия 

� Недостатъчни инвестиции в опазването 

на околната среда 
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SWOT-анализ на административния капацитет 

 

Оценка на вътрешните фактори  

Като по-скоро благоприятни се определят вътрешните фактори, главно поради 

предприетите мерки за подобряване на капацитета за управление на програми и проекти. 

Повишава се ефективността на работата, административното обслужване, висока е 

прозрачността в работата на администрацията и Общински съвет, засилва се търсенето на 

различни форми на партньорство, в това число и чрез ПЧП. Негативно влияние имат 

факторите, свързани с финансовата самостоятелност и устойчивост, с развитието на 

електронните услуги, със скромните възможности през общинския бюджет да се реализират 

политики за развитие и за влияние върху отрицателните демографски и икономически 

тенденции.  

Оценки  №  Вътрешни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Ефективност и ефикасност на работата на общинска 

администрация  

3 

2 Развити икономически и социални партньорства, в 

това число и ПЧП 

3 

3 Изграден капацитет за кандидатстване с проекти с 

външно финансиране 

4 

4 Натрупан опит за изпълнение на проекти  4 

5 Увеличаване на гражданското участие в управлението 3 

6 Развитие на електронно управление  1 

7 Състояние на административното обслужване и 

техническата обезпечност 

4 

8 Възможност за интервенции в мерки за социално-

икономическо развитие през общински бюджет 

2 
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9 Финансова самостоятелност и устойчивост 2 

10 Взаимодействие с общински съвет и структурите на 

държавната власт 

4 

11 Прозрачност в работата на администрацията и 

общински съвет 

4 

12 Привличане на средства за обучения на персонала и за 

проекти за подобряване на административния 

капацитет 

2 

13 Административно обслужване от структурите на 

държавната власт 

4 

14 Междуобщинско и международно сътрудничество 4 

  Средна оценка на вътрешните фактори  3.14 

Таблица 9. Оценка на вътрешните фактори при административния капацитет 

 

Профил на вътрешните фактори

0

1

2

3

4
Ефективност на ОбА

Развити икономически и социални
партньорства

Капацитет за кандидатстване с
проекти

Натрупан опит за изпълнение  на
проекти 

Гражданско участие

Електронно управление

Административно обслужване

Възможности за развитие през
общински бюджет

Финансова самостоятелност и
устойчивост

Взаимодействие с ОбС и
държавните структури

Прозрачност

Допълнителни средства за
обучения и административен

капацитет

Държавни структури

Междуобщинско и международно
сътрудничество

 

Фигура 15. Профил на вътрешните фактори при административния капацитет 
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Оценка на външните фактори 

По отношение на административното обслужване в областта, оценките на местната 

общност за корупцията на регионално равнище разкриват най-ниски нива на корупция в 

страната. Рядко се налагат и нерегламентирани плащания от страна на бизнеса. Оценките за 

работата на институциите са положителни и говорят за работещи институции. Електронното 

правителство е предимно на етап еднопосочно взаимодействие. Около 20% от населението 

ползват електронни услуги, които се изразяват предимно в използвана информация или в 

теглене на бланки и формуляри. Недостатъчно добре е уредена нормативната база, в сферата на 

ПЧП, което ограничава местните власти в гъвкавост при използването на този инструмент. 

Силно централизирани са бюджетните взаимоотношения. Общината няма възможност чрез 

собствените приходи да формира сериозен инвестиционен ресурс, изключително висока е 

ролята на преразпределение от страна на държавата. 

Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Удовлетвореност на гражданите от степентта на 

административно обслужване в област Смолян 

4 

2 Електронно правителство 2 

3 Уредена законодателна основа в сферата на ПЧП 2 

4 Степен на централизация при бюджетните 

взаимоотношения 

2 

5 Възможност за финансиране на обучения на персонала 

и мерки за подобряване на административния 

капацитет 

4 

  Средна оценка на външните фактори  2.80 

 

Таблица 10. Оценка на външните фактори при административния капацитет 
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Профил на външните фактори

0

1

2

3

4

Удовлетвореност от
административното обслужване

в област Смолян

Електронно правителство

Законодателна основа за ПЧП
Централизация на бюджетни

взаимоотношения

Възможности за външно
финансиране

 

Фигура 16. Профил на външните фактори при административния капацитет 

 

От оценката на вътрешните и външните фактори се установява, че комплексното им 

влияние определя позиция в SWOT-матрицата в ІV-ти квадрант, където силните страни са 

преобладаващи, но средата не е благоприятна и заплахите са повече. Подходящи стратегии, в 

този случай, са свързани с още по-съществено засилване на собствения административен 

капацитет, мерки за укрепване на институционалния капацитет на местно ниво, чрез 

повишаване на квалификацията на работещите инвестиции в подобряване  на 

административното обслужване, в това число и чрез разширяване на електронните услуги, 

въвеждане на нови управленски подходи, прилагане на ефективни политики за намаляване на 

административната тежест подобряване на местната нормативна уредба, привличане на 

гражданското участие в управлението и поддържане и развитие на механизмите за обществени 

консултации, при формирането и реалзицията на конкретни политики. 
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І-ви кв.   

ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри кв. 

            

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

   Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности 

Съществени 

слабости  

              

 

 

 

 

СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                                           

Значителни силни 

страни 

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда 

Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

 

Застрашителна среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда 

Значителни 

слабости    

            

ІV-ти кв.     ІІІ-ти кв. 

    
ЗАПЛАХИ 

    

 

Фигура 17. SWOT-матрица 
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СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
� Изграден капацитет за кандидатстване, 

управление и изпълнение на проекти с външно 

финансиране 

� Натрупан опит от изпълнени проекти 

� Въвеждане на мерки за подобряване на 

административното обслужване 

� Добра обезпеченост със стратегически 

планове и програми, местни наредби и правилници, с 

обвързаност между отделните документи 

� Въведено обслужване на едно гише 

� Ниски нива на общинския дълг 

� Прозрачност в работата на Общински съвет и 

Общинска администрация 

� Добро взаимодействие между 

деконцентрираните държавни структури и местната 

власт 

� Добър диалог между местна власт и 

икономическите и социални партньори 

� Ефективност на бюджетните разходи, 

въведена СФУК, добри практики във финансовото 

управление на общинския бюджет 

� Утвърдени трангранични контакти 

� Активна комуникационна политика за връзка 

с местната общественост 

� Въвеждане на добри практити и обмяна на 

опит за повишаване на административния капацитет 

чрез междуобщински, национални и 

транснационални проекти  

� Повишаване качеството на 

административния капацитет, модернизиране на 

управлението за предоставяне на висококачестени 

публични услуги за гражданите, в т.ч. и чрез 

електронно управление 

� Активно и ефикасно усвояване на средствата 

от ЕС чрез ОП „Добро управление” 2014-2020 г. 

� Търсене на способи за увеличаване на 

размера на собствените приходи в общинския 

бюджет, чрез оползотворяване потенциала на 

местните ресурси 

� Въвеждане на ясни правила за мониторинг и 

оценка на общинските политики 

� Обвързаност на целите на администрацията с 

обществените потребности 

� Консултиране на политики и привличане на 

гражданското общество и заинтересованите страни 

във формирането и изпълнението на политики 
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СЛАБИ СТРАНИ 

 
ЗАПЛАХИ 

 

� Нищожни възможности на общинския бюджет 

за интервенции в политики за социално-икономическо 

развитие 

� Ниска степет на финансова самостоятелност и 

устойчивост 

� Ниска степен на използване на електронни 

услуги 

� Висок размер на просрочени разходи 

� Недостатъчно използване на възможностите за 

обучения и подобряване на административния 

капацитет 

� Липса на въведени конкретни индикатори за 

мониторинг, оценка и контрол на общинските 

политики в стратегическите документи на общината 

� Липса на механизми за наблюдение степента 

на изпълнение на общинския план за развитие 2005-

2013 г. 

� Липса на местна нормативна база за развитие 

на ПЧП 

 

 

� Политическа несигурност и липса на 

приемственост в политиките за усъвършенстване на 

административния капацитет на национално нива 

� Влошаване на бизнес средата, поради 

влошаване на качеството на предоставяните 

административни услуги.  

� Демотивация на общинските служители, 

недостатъчен стремеж към усъвършенстване на 

уменията за работа  

� Намаляване на собствените приходи в 

общинския бюджет 

� Намаляване на кредитния рейтинг на 

общината  

� Влошаване на финансовата дисциплина 

� Недостатъчно и неефективно използване на 

възможностите за финансиране на проекти от ЕС за 

подобряване на административния капацитет 
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III. ИНТЕГРАЛЕН SWOT-АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 

 

При изготвянето на интегралния SWOT-анализ на Община Златоград е взето под 

внимание влиянието на отделни други глобални външни фактори, които влияят върху 

развитието на отделните тематични области. Това са фактори със значимо въздействия върху  

комплексното икономическо и социално развитие на Община Златоград и са свързани с 

политическата, правната, природо-географската и институционалната среда. 

 

Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

Политическа несигурност, липса на приемственост и 

отражение на политическата обстановка в работата на 

общините 

2 

Степен на финансова централизация, концентрация и 

финансови отношения между държавния и общински 

бюджет 

2 

Липса на мерки за целенасочена въздействие и 

подпомагане на общините в труднодостъпни и 

изостанали региони 

1 

Индекс на възприятието на корупцията 2 

Степен на развитие на гражданското общество 3 

Членство в ЕС 4 

ПОЛИТИЧЕСКА  

СРЕДА 

Геополитическа обстановка и устойчивост 3 

  Средна оценка на външните фактори  2.43 

 

Таблица 11. Оценка на външните фактори в политическата среда 
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Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

Нормативно уредени възможности и ограничения за 

провеждане на по-активна и самостоятелна политика в 

общината 

2 

Еднопосочност в развитието на нормативната база  4 

Индекс на правото на собственост 2 

Индекс на човешка свобода 2 

ПРАВНА 

СРЕДА 

Международни законодателни актове, имащи отношение 

към работата на общините 

5 

  Средна оценка на вътрешните фактори  3.00 

Таблица 12. Оценка на външните фактори в правната среда 

 

Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

Взаимодействие с държавните, отрасловите и 

правораздавателни структури на хоризонтално и 

вертикално ниво 

4 

Състояние и независимост на неправителствения 

сектор и социално-икономическите партньори 

2 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА 

СРЕДА 

Изградени и функциониращи механизми за 

подпомагане дейността на местните власти 

2 

  Средна оценка на външните фактори  2.00 

Таблица 13.  Оценка на външните фактори в институционалната среда 
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Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

Географско положение 3 

Релеф 4 

Полезни изкопаеми 5 

Климат 4 

Води, в т.ч. минерални 5 

Почви 2 

Биоразнообразие 3 

ГЕОГРАФСКА И 

ПРИРОДНА 

СРЕДА 

Културно-историческо наследство 5 

  Средна оценка на външните фактори  3.88 

Таблица 14. Оценка на външните фактори в географската и природна среда 

 

Върху основата на изведените оценки, от изледваните фактории, се конструира 

интегрален SWOT профил на Община Златоград, който дава обобщена представа за 

състоянието на социално-икономическото развитие на общината, на нейната околна среда и на 

условията, в които тя се развива. 

Оценки  №  Външни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Политическа среда 2.43 

2 Правна среда 3.00 

3 Институционална среда 2.00 

4 Географска и природна среда 3.88 

5 Икономическа среда 2.61 

6 Социална и демографска среда 2.64 
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7 Инфраструктурна среда 3.40 

8 Екологична среда 3.86 

9 Административно-управленска среда 2.80 

  Средна оценка на външните фактори  2.96 

Таблица 15. Оценка на външни фактори, оказващи влияние върху развитието на Община 

Златоград 

 

От изведените резултати се констатира, че външната среда на общината се оценява като  

по-скоро неблагопрятна, макар и не толкова категорично. С най-висока оценка, от външните 

фактори, се оценява членството на страната в ЕС и възприемане достиженията на правото на 

общността, както и природо-географския потенциал за развитието на туризма. Природо-

географската и екологична среда се характеризират с разнообразен релеф, богат с ерозионни и 

денудационни форми – привлекателна дестинация за туристи; липса на значима сеизмична 

активност, съхранена природа, наличие на рудни полезни изкопаеми, благоприятстващи добива 

им; благоприятен климат за здравословно развитие на индивида и за развитието на 

биоземеделие и биоживтоновъдство; наличие на термоминерални находища, които могат да 

дадат сериозен икономически тласък в социално-икономическото развитие. 

Географското положение на община Златоград я поставя в отдалеченост от основните 

икономически центрове на страната и от съоръженията на националната инфраструктура, но 

огромни са възможностите за трансгранично сътрудничество и развитие, тъй като общината е 

близо до международни транспортни коридори и стратегически транспортно-логистични точки. 

Политическата обстановка се оценява като нестабилна в национален  план, поради което 

оценката е  по-скоро  негативна. Като цяло оценката на политическата среда е намалена поради 

факта, че липсва ясен политически кворум и съгласие по ключови въпроси, свързани с 

нормативната уредба и по приоритети в политиката на национално ниво.  

Оценката на националното законодателство, в областта на местното самоуправление е 

по-скоро негативна. Оценката на международното право е по-висока. Стремежът за 
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синхронизация на националното право с това на ЕС, води до еднопосочност в промените на 

нормативната база, което е оценено сравнително високо. 

Състоянието на инфраструктурата се оценява по-високо само в частта на 

комуникационните съоръжения и енергийните мрежи, но що се отнася до пътната 

инфраструктура и канализационна инфраструктура, състоянието не е добро, въпреки че 

основните показатели за общината са над средните стойности за страната. Сравнително 

позитивната оценка се обуславя от свързаността и бързия достъп до съоръжения на 

транснационалната транспортна инфраструктура, разположени в Република Гърция. 

 
Вътрешни фактори, оказващи влияние върху развитието на Община Златоград 

В таблицата са обобщени резултатите от оценката на вътрешните фактори в отделните 

сфери, извършено в раздел 8.2. Най-висок ранг и конкурентно предимство на общината се 

оценява в качеството на околната среда и управление на рисковете от природни бедствия, 

техническата инфраструктура и достъпност, и административния капацитет на общината. 

 

Оценки  №  Вътрешни фактори  

(от 1 до 5)  

1 Местно икономическо състояние и развитие 2.11 

2 Социална сфера, човешки ресурси и демографски процеси 2.94 

3 Техническа инфраструктура, свързаност и достъпност 3.43 

4 
Околна среда и управление на рисковете от природни 

бедствия 

3.64 

5 Административен капацитет 3.14 

  Средна оценка на вътрешните фактори  3.05 

Таблица 16. Оценка на вътрешни фактори, оказващи влияние върху развитието на 

Община Златоград 
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Оценките на вътрешните характеристики на общината варират в широк диапазон, 

предвид състоянието на различните показатели. Намалената оценка на състоянието на 

развитието на местната икономика се дължи на влиянието  на икономическа криза, в което се 

намира икономиката на страната и бавното възстановяване след нея. Въпреки това, поставената 

оценка е по-скоро негативна, а не силно негативна, поради това, че отрасловата структура на 

икономиката е балансирана, основните икономически показатели бележат плах ръст, а сериозен 

антикризисен потенциал развива търговията, което е резултат най-вече на засиления 

туристически трафик, след отвярнето на ГКПП Златоград-Ксанти. Перспективен отрасъл е 

туризмът, това е секторът, който притежава най-сериозен потенциал за развитие, особено ако се 

използват благоприятните възможности. 

В социалната сфера негативна оценка имат демографските тенденции и равнището на 

доходите. Но оценката не е крайно негативна, тъй като сравнително положително влияние 

оказват състоянието на социалната, образователната, културната и спортна инфраструктура, 

както и нивото на предоставяне на социални услуги за общността. По-скоро негативна е 

оценката в здравеопазването, главно поради липсата на достатъчно медицински кадри. 
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РЕЗУЛТАТИ И ИЗБОР НА СТРАТЕГИЯ 

Съвкупното влияния на външните и вътрешните фактори определят мястото на Община 

Златоград в SWOT-матрицата в ІV-ти квадрант. 

 

        

І-ви кв.   
ВЪЗМОЖНОСТИ 

  ІІ-ри кв. 

            

   

Много добри 

възможности 

Значителни силни 

страни 

Много добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

Много добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Много добри 

възможности 

Съществени 

слабости    

 

Добри 

възможности 

Значително силни 

страни 

Добри 

възможности 

Преобладаващо 

силни страни   

   Добри 

възможности 

Преобладаващи 

слабости 

Добри 

възможности 

Съществени 

слабости  

              

 

 

 

 

СИЛНИ 

СТРАНИ 

 

Неблагоприятна 

среда                                           

Значителни силни 

страни 

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващо 

силни страни   

 

Неблагоприятна 

среда 

Преобладаващи 

слабости 

Неблагоприятна 

среда 

Значителни 

слабости  

СЛАБИ 

СТРАНИ 

   

Зстрашителна 

среда Значителни 

силни страни 

 

Застрашителна 

среда 

Преобладаващи 

силни страни   

 

Застрашителна среда 

Преобладаващи 

слабости 

Застрашителна 

среда 

Значителни 

слабости    

            

ІІІ-ти кв.     ІV-ти кв. 

    
ЗАПЛАХИ 

    

Фигура 18. SWOT-матрица 
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Стратегията на общината следва да бъде насочена към използване на силните страни, за 

да се неутрализират рисковете и опасностите и извлекат ползи от външните благоприятни 

възможности. 

Ролята, изиграна от външните благоприятни възможности, не изключва възможността за 

развитие, произлязло изключително от фактори и ресурси, в рамките на общината (ендогенно 

развитие), но също може да подсили и ускори процеса на развитие, като осигурява 

предпоставки за използването на ресурсите.  

Възможните стратегии са три: 

 

Подсилваща стратегия (О→S) 

Стратегията включва фактори и ресурси, които вече съществуват в или извън общината. 

Тази стратегия цели да подсили силните страни (S) на общината с външни ресурси и 

благоприятни възможности (О) и да използва тези силни страни за осигуряване на напредък и 

създаването на нови силни страни 
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Стратегия на завладяването (O→W и S→W) 

Обектът на стратегията на завладяването е да трансформира и минимизира слабите 

страни (W) на общината, използвайки цялата същност на външните благоприятни възможности 

(O) и вътрешните силни страни (S). 
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Фигура 20. SWOT-матрица за завладяваща стратегия 
 

 

Мобилизационна стратегия (O→T-S→T) 

Целта на тази стратегия е да се използват силните страни (S) на общината и външните 

благоприятни възможности (O), за да се преценят и минимизират рисковете и опасностите (T), 

които биха затруднили положителното развитие на общината. Тя цели мобилизиране на 

вътрешните фактори и ресурси, за да се предпази от заплахите. Тази стратегия е подходяща за 

минимизиране на въздействията, произтичащи най-вече от икономическата криза, 

макроикономическата и геополитическата среда, които да доведат до намаляване обема на 

външните инвестиции, ограничено кредитиране от страна на банковия сектор, свиване 

дейността на предприятията от реалния сектор, освобождаване на работна ръка, увеличение на 
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безработицата и засилване на социалния натиск върху бюджета за реализиране на 

компенсационни социални програми за сметка на инвестициите. 
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Фигура 21. SWOT-матрица на мобилизационна стратегия 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Цялата отговорност за съдържанието на документа носи Община Златоград и при никакви условия не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОП 

«Административен капацитет» 
 


