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Приложение 5 
 
ОЦЕНКА НА ПРОДЪЛЖАВАЩАТА ВАЛИДНОСТ НА АНАЛИЗА НА 

СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ И ПОТЕНЦИАЛА 

АКТУАЛИЗИРАН SWOT – АНАЛИЗ 

 

СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

1. Съхранена природна  среда, чистота на 

въздуха и почвите; 

2. Богатство на природни ресурси: гори, 

води, минерални извори, флора и фауна, 

природни забележителности и защитени 

територии  

3. Значителен горски фонд с добра 

репродуктивност, разнообразни  

функции и добро стопанисване; 

4. Наличие на значителен жилищен фонд 

в селата и обработваема земя с потенциал 

за развитие на селски и културен туризъм 

5. Добро съчетание на рекреационни 

ресурси  

(минерални води, гори, водни площи, 

природни забележителности) и 

потенциал за развитие на алтернативен 

туризъм; 

6. Уникално културно-историческо 

наследство  

7. Наличие на модернизирани 

балнеолечебни и СПА  центрове  

8. Производствен опит и традиции в 

областта на дърводобива и 

дървопреработката, селското стопанство, 

леката и хранителната промишленост  

9. Липса на промишлени замърсители. 

1. Нисък жизнен стандарт;  

2. Намаляване на населението;  

3. Миграция на младите хора, апатия, 

слаба  

предприемчивост и социална креативност;  

4. Ниска енергийна ефективност ; 

5. Ниска конкурентноспособност на 

местната икономика; 

6. Висока безработица и ниски доходи  

7. Отрицателна демографска 

характеристика  

8. Замърсяване на околната среда с ТБО 

9. Недостатъчно развити публично-частни, 

междуобщински, транснационални и 

международни партньорства;  

10. Липса на продаваеми туристически 

продукти и ефективна маркетингова 

стратегия;  

11. Липса на пазари за реализация на 

произведена продукция. 
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ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 

1. Изграждане и реконструкция на 

съществуваща инфраструктура  

2. Повишаване на енергийната 

ефективност  

3. Възможност за привличане на стабилен  

поток от чуждестранни инвестиции чрез 

трансгранично и международно 

сътрудничество, свързани с развитие на 

туризма и екологично стопанство   

4. Привличане на инвестиционни потоци, 

чрез Структурните фондове на ЕС и 

други международни програми за 

развитие на туризма и околната среда, 

разпространение на природното 

богатство и културно-историческото 

наследство;  

5. Възможност за развитие на конкурентен  

аграрен сектор и хранително-вкусова 

промишленост, обвързани в клъстъри   

и чрез развитие на биологично 

земеделие;  

6. Възможност за по-нататъшно развитие на  

алтернативен форми на туризъм;  

10. Богат културен календар и 

възможности за развитие на занаяти. 

1. Задълбочаване на демографските 

проблеми и миграцията;  

2. Ниски доходи и нисък жизнен стандарт. 

3. Липса на инвестиции за подобряване на  

инфраструктурата иразвитие на  местната 

икономика  

4. Либерализация на европейския пазар и 

ниска конкурентноспособност на местната 

икономика  

5. Близост до развиващи се туристически  

дестинации /Пампорово, Чепеларе и др./  

6. Забавяне в повишаването на качеството и  

разнообразяването на туристическия 

продукт  

7. Влошаване състоянието на околната 

среда 

 


