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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

ГКПП Гранично-контролно пропусквателен пункт 

ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадни води 

ЕК  Европейска комисия  

ЕС  Европейски съюз  

ЕСФ  Европейски социален фонд  

ЗСЗЗ Закон за стопанисване на земеделските земи  

ИПГВР  Интегриран план за градско развитие и възстановяване  

НКПР Национална концепция за пространствено развитие 

НПО Неправителствени организации   

ОБА  Общинска администрация Златоград 

ОбС Общински съвет Златоград 

ОП  Оперативна/и програма/и  

ОПАК  Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г.  

ОПР Общински план за развитие 

ОСР  Областна стратегия за развитие  

ППЗРР  Правилник за прилагане на закона за регионално развитие  

ПРСР  Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. ; 2014-2020 г.  

ПЧП  Публично-частно партньорство  

РБ  Република България  

РПР  Регионален план за развитие на ЮЦР 

СФУК Система за финансово управление и контрол 
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I.  ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ НА SWOT-АНАЛИЗА НА ОБЩИНА  

ЗЛАТОГРАД 

 

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. 

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.  
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Настоящият SWOT-анализ представлява заключителния етап, обединяващ и синтезиращ 

информацията и резултатите от извършените анализи и оценки на изпълнението на ОПР 2005-

2013 година на община Златоград. Той обобщава интервенциите и политиките от страна на 

общината по сфери на дейности и систематизира по нагледен начин напредъка, постигнат в 

резултат на изпълнението на действащия до момента план за развитие. 

Настоящият анализ се изготвя, за да постигне следните цели: 

• Синтезирано представяне на водените политики от Община Златоград, подчинени на 

реализацията на ОПР 2005-2013 година; 

• Насочване на вниманието към степента на постигнатия напредък; 

• Насочване на усилията към важни проблеми за решаване, които да бъдат предвидени 

за реализация в ОПР 2014-2020 година. 

Анализът се базира на информация, която е събрана и систематизирана в изпълнението 

на дейностите по изготвяне на независима външна оценка на изпълнявания до момента ОПР 

2005-2013 година. 
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II.  SWOT-АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД НА ПРИЛАГАНИТЕ                

ПОЛИТИКИ  ПО  СФЕРИ  НА  ДЕЙНОСТ 

СИЛНИ СТРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

� Усилия за разкриване на ГКПП, даващ бърз достъп 

до Беломорието и транснационалната инфраструктура. 

� Реализирани проекти за насърчаване на 

туристическите атракции и опазване на  културно-

историческото наследство, което е предпоставка за  

устойчив ръст на туристи. 

� Разнообразяване на  възможностите за туризъм-

спортен, културен, исторически, екологичен и др. 

� Положени значителни усилия за оползотворяване 

на потенциала на геотермалното находище-разработен 

работен проект, осигурени средства за строителство на 

водовземното съоръжение, изградена Геотермална 

централа. 

� Подобрена градска среда и комуникационна 

инфраструктура. 

� Реконструкция на уличната мрежа и 

съпътстващата техническа инфраструктура, изпълнени 

СМР за ремонт на общинска пътна мрежа. 

� Инвестиции във водопроводната инфраструктура 

във всяко населено място от общината, липса на воден 

режим в града и селата. Изградена ГПСОВ. 

� Реализирани подобрения в образователната 

инфраструктура, повишаване на възможностите за спорт и 

развлечения в училищата, инвестиции в енергийната 

ефективност. 

� Разнообразяване на предоставяните социални 

услуги, подобрена социална инфраструктура, устойчив 

модел на прилагане на социална политика, която е резултат 

� Пълноценно използване на наличните 

природни ресурси, особено на възможностите на 

геотермалното находище, за развитието на 

икономическия, туристическия и човешки потенциал. 

� Подпомагане на кандидатстването на 

местните фирми в различни грантови схеми на ЕС, за 

технологична модернизация, енергийна ефективност 

и въвеждане на стандарти за качество. 

� Създаването на по-широки трансгранични 

контакти и реализация на съвместни проекти. 

� 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. 

� Реализиране на мерки за популяризиране на 

културните и спортните традиции и превръщането им 

в атрактивен туристически продукт;  

� Мерки за стимулиране на раждаемостта и 

насърчаване отглеждането на деца в общината. 
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от реализацията на разработена стратегия за предоставяне 

на социални услуги. 

� Натрупан опит в трансграничното сътрудничество 

и реализацията на трансгранични проекти. 

� Подобрения в системата за превенция от природни 

бедствия. 

� Значителни инвестиции в подобряване на 

спортната инфраструктура, възможности за избор на 

подрастващите за упражняване на няколко вида спорт, 

богат спортен календар. 

� Съхранена културна идентичност в общината, 

богат културен календар. 

� Златоград е включен в списъка на 67-те града, като 

град от ІV-та група в НКПР и е одобрен за финансиране за 

изготвяне на ИПГВР. 

� Подобряване на публичността и прозрачността в 

работата на ОбА и ОбС. 

� Утвърдени практики за обществени обсъждания по 

значими за общината проблеми, както и приоритетно 

насочване на публичните средства към разрешаване на 

съществени нужди в общината. 

� Разработени секторни стратегически документи, 

които насочват усилията и политиките за постигане на 

определени стратегически цели в ключови направления за 

общината, съгласуваност и обвързаност между 

стратегическите документи. 

� Добър диалог между местна власт и 

икономическите и социални партньори, активна 

комуникационна политика на общината. 

� Ефективност на бюджетните разходи, въведена 

СФУК, добри практики във финансовото управление на 

общинския бюджет. 

� Мерки за връщане на младите хора в 

общината. 

� Активно използване на финансови 

инструменти на ЕС за привличане на повече средства 

за подобряване на социалния статус на местните 

жители. 

� Провеждане на превантивни дейности за 

осигуряване на климатичната сигурност.  

� Развитие на ПЧП за инфраструктурни 

подобрения. 

� Въвеждане на добри практити и обмяна на 

опит за повишаване на административния капацитет, 

чрез междуобщински, национални и 

транснационални проекти. 

� Повишаване качеството на 

административния капацитет и 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 

� Ограничени възможности на общината за 

пряко подпомагане на стопанските субекти. 

� Община Златоград е заложила в ОПР 

всебохватни цели и приоритети, част от които не са от 

нейните преки компетенции. 

� Ниско изпълнение на целите, свързани със 

създаване на благоприятни условия, стабилизиращи 

местната икономика и водещи до балансирано и устойчиво 

развитие. 

� Несигурност във финансирането и 

изпълнението на най-важния проект за общината, свързан с 

оползотворяване на потенциала на геотермалното 

находище. 

� Дейностите по реконструкция на уличната 

мрежа са недостатъчни, поради ограничения финансов 

ресурс и състоянието им остава незадоволително. 

� Незадоволителна степен на  изградена 

канализационна система и в града и особено в населените 

места, застрашаваща околната среда. 

� 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. 

� Ограничение на финансовите ресурси на 

� Липса на висококвалифицирана работна ръка 

на пазара на труда. 

� Влошаване на инвестиционната активност, 

поради неблагоприятна макроикономическа и 

вътрешно-политическа и геополитическа среда. 

� Икономическа миграция, особено в селата и 

задълбочаващи се регионални различия в 

заплащането на труда. 

� Липса на държавна политика за целенасочено 

развитие в изостанали региони. 

� Несъответствие между потребностите на 

бизнеса от квалифициран персонал и образователните 

планове и програми. 

� Негативни демографски тенденции и 

застаряване на населението в общината. 

� 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, увеличаване на броя на рисковите 

социални групи. 

� Липса или недостатъчно 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. 



 

  
SWOT-анализ на прилаганите политики по сфери на дейност в ОПР 2005-2013 година на Община Златоград  

          Този 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. 
 
 

 9  

местната власт за поддръжка на социалната, здравна и 

спортна инфраструктура. 

� Ограничено използване на ВЕИ в 

промишлеността и бита. 

� Нищожни възможности на общинския бюджет 

за интервенции в политики за социално-икономическо 

развитие. 

� Ниска степен на финансова самостоятелност и 

устойчивост. 

� Ниска степен на използване на електронни 

услуги. 

� Висок размер на просрочени разходи в 

общинския бюджет. 

� 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. 

� Липса на Общ устройствен план и на подземен 

кадастър 

� 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 за 

изготвянето на Общи устройствени планове. 

� Влошаване на бизнес средата, поради 

влошаване на качеството на предоставяните 

административни услуги. 

� Намаляване на дела 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. 

 

 

  
 

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» 


