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SWOT АНАЛИЗ 

SWOT анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод дефинира действието 

на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и възможностите за избор 

на подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Този анализ осъществява 

връзката между аналитичната част и стратегическата част на Плана за развитие на 

община Вършец и е използван в процеса на вземане на решения за приоритизиране на 

действията за постигане на устойчиво развитие 

На базата на извършения социално-икономически анализ и проведените анкети са 

идентифицирани актуалните силни и слаби страни на община Вършец (вътрешни 

фактори и условия на развитието), като са очертани и благоприятните възможности и 

потенциалните заплахи, породени от въздействието на външната среда. 

 

СИЛНИ СТРАНИ 

1. Наличие на съхранена природна среда, 

благоприятен климат и географско 

разположение, в т.ч. минерални води и 

запазен горски фонд. 

2. Позната марка в туризма. 

3. Опит и традиции в балнеоложкото дело. 

4. Наличие на богато културно-

историческо наследство, съхранени 

културни и спортни традиции. 

5. Наличие на зони за отдих и туризъм, 

защитени местности и територии. 

6. Потенциал за развитие на различни 

форми на туизъм – спа, културно-

исторически, еко, селски, религиозен, 

спортен, ловен. 

СЛАБИ СТРАНИ 

1. Влошени демографски показатели – 

застаряване и отрицателен естествен 

прираст на населението, висока миграция. 

2. Трайна безработица и ниска 

покупателна способност на населението. 

3. Ниска култура и образованост на 

големи групи от населението. 

4. Недостатъчна реклама и маркетинг в 

сферата на туризма. 

5. Превес на отрасли с ниска 

производителност, ефективност и 

добавена стойност. 

6. Недостиг на квалифициран персонал. 

7. Недобро състояние на бизнес 

инфраструктурата. 
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7. Екологично чист район. 

8. Наличие на почвени и климатични 

особености за развитие на екологично 

семеделие и животновъдство. 

9. Опит в производството и 

преработвателната промишленост. 

10. Опит в подготовката и реализацията на 

проекти, финансирани от фондовете на 

ЕС. 

11. Близост до столицата на страната, 

регионалния административен център и 

моста „Видин – Калафат“. 

8. Недобро състояние на пътната и улична 

инфраструктура. 

9. Недостатъчно добро състояние на 

обществения сграден фонд. 

10. Недостиг на обекти за обществено 

обслужване – здравно, социално, културно 

и спортно. 

11. Местоположение встрани от основни 

транспортни артерии и незадоволителни 

логистични възможности. 

12. Дребно фамилно стопанство с липса на 

пазарна ориентация. 

13. Недоизградена канализационна мрежа 

в малките населени места. 

14. Амортизирана водоснабдителна и 

канализационна мрежа и висока степен на 

загуба на вода. 

ВЪЗМОЖНОСТИ 

1. Ускорено развитие на туристическия 

сектор; развитие на целогодишен туризъм. 

2. Привличане на инвестиции, 

включително чрез фондовете на ЕС. 

3. Повишаване на капацитета на местната 

общност за привличане на средства от 

програмите на ЕС. 

4. Създавате на местни туристически 

продукти и туристически атракции. 

5. Нарастване търсенето на екологично 

чиста селскостопанска продукция. 

6. Развитие на дърводобивната и 

ЗАПЛАХИ 

1. Несигурна и нестабилна 

макроикономическа среда – свиване на 

износа, намаляване на ПЧИ, намаляване 

на покупателната способност на фирмите 

и населението, спад на потреблението, 

намаляване на кредитната активност на 

банките, висока междуфирмена 

задлъжнялост. 

2. Висока степен на безработица. 

3. Негативно влияние на глобализацията, 

климатичните промени, енергийната 

зависимост. 

4. Миграция вън от общината на млади и 
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дървопреработвателната промишленост. 

7. Диверсификация на икономическите 

дейности. 

8. Модернизиране и развитие на 

селскостопанския сектор. 

9. Развитие на екологично земеделие и 

животновъдство, в т.ч. организиране на 

малки производства за преработка на 

диворастящи плодове, билки, гъби, 

развитие на пчеларство, рибовъдство, 

коневъдство. 

10. Повишаване конкурентоспособността 

на МСП чрез технологично обновление и 

иновации. 

11. Използване на възможностите за 

междуобщинско сътрудничество и 

публично-частно партньорство и 

програмите за териториално 

сътрудничество на ЕС.  

образовани хора. 

5. Зависимост от вносни суровини за 

местното производство. 

6. Трайно влошаване на демографските 

показатели. 

7. Забавяне на реализацията на значителни 

инфраструктурни проекти. 

8. Природни рискове – горски пожари, 

наводнения и др. 

 

 


