
Договор №РД 50-195/07.12.2015 г.

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ 

от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони



Какво е SWOT анализ?

 SWOT-анализът е широко популярна 

техника от стратегическото

управление, разработена от Алберт 

Хъмфри. Анализът разглежда четири

фактора, които идентифицират

проекта, продукта или организацията, 

обект на проучването.
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Общини Луковит и Роман

 Община Луковит се състои от 12 

населени места – 1 град 11 села, с 

население 17 186 жители;

 Община Роман  включва 13 населени 

места – 1 град и 12 села, с население 

5 843 жители.

 Общо територията на двете общини е 

755,74 кв. км.



SWOT Анализ



Силни страни 

1. Добро географско положение –

близост до основни транспортни 

артерии – автомагистрала Хемус, 

международно летище, до 

трансграничен мост Русе-Гюргево и 

Видин – Калафат, както и до 

ферибота Оряхово-Бекет.



Силни страни 

2. Благоприятни природно-климатични 

дадености, наличие на традиции и 

подходящи условия за развитие на 

селско стопанство.

3. Наличие на уникални природни 

феномени и ресурси, съхранена 

природа и богато биологично 

разнообразие.



Силни страни 

4. Добро състояние на околната среда. 

Липса на сериозни екологични 

замърсители, застрашаващи 

здравето на хората и околната среда.

5. Добро качество на атмосферния 

въздух и почвите за развитие на 

земеделие.



Силни страни 

6. Наличие на нерудни природни 

ресурси.

7. Наличие на горски площи на 

територията.

8. Наличие на площи в обхвата на 

Европейската екологична мрежа 

НАТУРА 2000. 



Силни страни 

9. Добре развита лека промишленост -

производство на облекло. 

10. Добре развити сектори - търговия и 

финансови услуги.

11. Подходящи условия за развитие на 

различни форми на туризъм.



Силни страни 

12. Добре развита и материално 

обезпечена образователна 

инфраструктура.

13. Сравнително добра материална база 

на здравна помощ и медицински 

услуги.



Силни страни 

14. Ефективна и разнообразна система 

от социални дейности и услуги.  

15. Опит в подготовката и изпълнението 

на проекти и инициативи, 

финансирани със средства от ЕС.



Силни страни 

16. Наличие на професионална 

гимназия по селско стопанство 

„Сергей Румянцев” гр. Луковит.

17. Единствената в Р. България 

Професионална гимназия по 

каменообработване, с. Кунино, общ. 

Роман.



Слаби страни 

1. Лошо състояние на техническата 

инфраструктура на територията -

пътната инфраструктура и улична 

мрежа, амортизирана водопроводна 

и канализационна мрежа и липса на 

ПСПВ. 



Слаби страни 

2. Остарели, амортизирани и разбити 

хидромелиоративни системи и 

съоръжения. Разрушена вътрешно-

канална напоителна мрежа и 

съоръжения.

3. Наличие на пустеещи обработваеми 

площи.



Слаби страни 

4. Влошено демографско състояние –

отрицателен естествен прираст, 

висока смъртност, влошена 

възрастова структура, застаряване 

на населението, отрицателен 

механичен прираст, засилени 

миграционни процеси. 



Слаби страни 

5. Неблагоприятна образователна 

структура на населението особено в 

селата на общината. Недостиг на 

квалифицирани специалисти в 

съответствие с изискванията на 

пазара на труда. 



Слаби страни 

6. Голям относителен дял на ромската 

етническа общност, която се 

отличава с висок процент на 

безработица. Неблагоприятна 

образователна структура при децата 

и учениците  от ромската етническа 

група.



Слаби страни 

7. Слаба икономическа активност, 

мобилност и самоинициативност на 

населението. Нисък жизнен стандарт и 

ниско равнище на доходи на 

населението, дължащи се най-вече на 

големия дял на ромската етническата 

група, при която равнището  на 

безработица е над 80%, а 

коефициентът на заетост е едва 5%.



Слаби страни 

8. Нараства делът на хората зависими 

от социално подпомагане и 

попадащите в категорията на 

социално изключващите се.

9. Отлив на млади квалифицирани 

специалисти в други по-големи 

градове и в чужбина.



Слаби страни 

10. Нарастване дела на дългосрочно 
безработните и безработните младежи.

11. Ниски темпове на технологично 
обновление на производствата и 
разходите за иновации, научни 
изследвания. Нисък дял на 
инвестиционните разходи за нови 
технологии и ноу-хау в промишлените 
предприятия.



Слаби страни 

12. Намалява общият запас от 
дървесина.

13. Непълноценно използване на 
туристическия потенциал и липса на 
изграден капацитет за подобряване 
развитието на туризма. Неразвит 
туризъм и недостатъчна леглова
база - липса на туристически 
маркетинг и туристическа 
информационна система в региона.



Слаби страни 

14. Недостатъчни възможности за спорт, 

отдих, развлечения и осмисляне на 

свободното време - Недостатъчен 

брой спортни площадки и 

съоръжения на територията.

15. Недостиг на финансови средства за 

поддържане на културните 

паметници и обекти.



Благоприятни възможности 

1. Наличие на източници на 

финансиране в подкрепа на местно 

развитие и оползотворяване на 

възможностите на ВОМР, ЕСИФ и 

Дунавската стратегия.



Благоприятни възможности 

2. Възможности за провеждане на 

насърчителна местна политика за 

инвестиции и ПЧП.



Благоприятни възможности 

3. Подобряване на средата за създаване и 
развитие на микро, и малък бизнес и 
създаване на условия за устойчива 
заетост,  чрез: насърчаване на 
предприемачеството в т.ч. сред младежи и 
жени, диверсификация и развитие на 
експортно ориентирани производства, 
развитие на ИКТ и мерки за технологично 
обновяване и енергийна ефективност.



Благоприятни възможности 

4. Използване на даденостите на 

чистата природа и гората за 

организиране на малки производства 

за преработка на диворастящи 

плодове, билки и гъби.



Благоприятни възможности 

5. Възможности за развитие на 
дървопреработването, 
производството на мебели, 
хранително-вкусовата промишленост, 
услугите (анимация, хотелиерство, 
ресторантьорство), художествените 
занаяти.



Благоприятни възможности 

6. Пълноценно използване на наличните 
природни ресурси  чрез насърчаване на 
инициативи за стимулиране развитието 
на аграрния сектор /биоземеделие, 
трайни насаждения и 
зеленчукопроизводство/и устойчиво 
горско стопанство.



Благоприятни възможности 

7. Оползотворяване на наличния 

потенциал за развитие на туризма -

еко,  ловен, природно-познавателен 

туризъм, селски и културно-

исторически туризъм.



Благоприятни възможности 

8. Осигуряване на по-добри 

възможности за реализация на 

лицата от различните етнически 

групи и интегрирането им, чрез 

пълноценно използване на 

алтернативни европейски средства.



Благоприятни възможности 

9. Подобряване на градската среда за 

утвърждаване на града като 

привлекателно място на живот и 

благоустрояване на малките 

населени места.



Благоприятни възможности 

10. Предефиниране на целите на 

училищното образование и 

подготовка, с оглед новите 

изисквания на пазара на труда



Потенциални заплахи 

1. Несигурна и нестабилна 
макроикономическа среда - свиване 
на износа, намаляване на 
покупателната способност на 
населението, спад на потреблението, 
намаляване на кредитната активност 
на банките, висока междуфирмена
задлъжнялост.



Потенциални заплахи 

2. Динамично законодателство

3. Затруднен достъп до финансиране 

на бизнеса и свиване на 

инвестиционната активност -

Намаляване на темповете на 

икономическото развитие и 

повишаване равнището на 

безработицата.



Потенциални заплахи 

4. Влошаване на демографските 

показатели и обезлюдяване на 

населените места.

5. Нарастване на безработицата.

6. Климатичните промени – намаляване 

на валежите и продължителни 

засушавания.



Потенциални заплахи

7. Неразвити форми на електронно 

правителство.

8. Влошаване на качествата на 

природната среда, в следствие 

развитие на туризма и 

урбанизацията



Очакваме вашите…

• Въпроси?

Strengths

• Коментари?

Weaknesses

• Мнения?

Opportunities

• Предложения?

Threats

SWOT
Analysis



Благодарим за участието!



Настоящата презентация е изготвена в изпълнение на 
Договор за услуга с предмет:

“Извършване на експертна работа, свързана с консултиране за 

подготовка на Стратегия за Водено от общностите местно 

развитие”

финансиран по договор РД50-195/07.12.2015 г. по подмярка 19.1 

„Помощ за подготвителни дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.

Експерти:

Петя Димитрова Петър Петров
0887 39 47 87 0888 86 48 47

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони


