
Силни страни – S 

1. Благоприятното транспортно – 

географско положение - връзки с 

основни транспортни коридори; 

2. Наличие на свободни терени за 

развитие на производствени и 

складови дейности, урегулирани с 

ОУП на гр. Шумен; 

3. Силно развита преработваща 

промишленост; 

4.  Добри природни дадености за 

отглеждане на зърнени и 

технически култури; 

5. Изградена научно-изследователска 

инфраструктура в областта на 

животновъдството и земеделието; 

6. Богато културно-историческо 

наследство, съхранена и 

привлекателна природна среда; 

7. Увеличаване дела на хората със 

средно и висше образование; 

8. Наличие на образователни 

институции, предлагащи обучение 

във всички образователни степени; 

9. Широко развита културна 

инфраструктура и трайно изградена 

система от институти и дейности с 

определящо място в обществените 

процеси; 

10. Добра степен на изграденост на 

общинската пътна мрежа; 

11. Газоснабден общински център; 

12. Добре развита зелена система в 

общинския център, предоставяща 

възможност за отдих и спорт; 

13. Наличие на административен 

капацитет за усвояване на 

публични средства; 

Слаби страни  - W 

1. Преобладаващ дял на микро 

предприятията в структурата на 

общинската икономика; 

2. Амортизирана хидромелиоративна 

инфраструктура; 

3. Изоставане в модернизацията на  

фермите за достигане на 

минималните изисквания на 

Директива 1999/74/ЕО; 

4. Незадоволително състояние на 

туристическата инфраструктура; 

5. Липса на квалифицирани кадри в 

сферата на туризма;  

6. Неблагоприятни демографски 

тенденции, изразяващи се в 

отрицателен естествен и 

механичен прираст, остаряване на 

населението, обезлюдяване на 

селата; 

7. Наличие на маргинализирани 

групи; 

8. Отпадане на ученици от 

образователната система по 

социално-икономически и 

етнокултурни причини; 

9. Увеличаване на дела на 

безработните сред уязвимите 

групи на пазара на труда; 

10. Незадоволителна професионална 

адаптивност и професионална 

квалификация според 

изискванията на пазара на труда; 

11. Неравномерно разпределение на 

образователната, социалната, 

здравната и спортната 

инфраструктура на територията на 

общинския център и общината; 



14. Обезпеченост със секторни, 

стратегически и програмни 

документи на общинско ниво.  

12. Различия в нивата на развитие на 

общинския център и населените 

места в общината;  

13. Лошо състояние на общинската 

пътна мрежа; 

14. Неотговарящи на изискванията 

качествени показатели на 

питейната вода; 

15. Неизградена канализационна 

система в селата; 

16. Ниска инвестиционна активност на 

общината, изразена в дял на 

капиталовите разходи в общите 

разходи. 

Възможности – O 

1. Наличие на интерес за развитие на 

високотехнологични производства; 

2. Привличане на чуждестранни 

инвестиции за развитие на местния 

бизнес и осигуряване на работни 

места; 

3.  Наличие на потенциал за 

използване на ВЕИ – биомаса, 

геотермална и слънчева енергия; 

4. Новата политика на ЕС за периода 

2014-2020;  

5. Международно сътрудничество с 

организации и органи на 

управление. 

Заплахи – T 

1. Продължително негативно влияние 

на глобалната криза – 

икономическа рецесия, спад на 

ПЧИ, повишаване на 

безработицата, намаляване на 

доходите и потреблението; 

2. Политическа нестабилност в 

страната, което намалява 

атрактивността на страната за 

чуждестранните инвеститори; 

3. Засилен външен конкурентен 

натиск върху местната икономика; 

4. Закриване на структуроопределящи 

индустриални производства; 

5. По-добри възможности за 

реализация на младите хора извън 

общината; 

6. Недостатъчност на финансирането 

за инфраструктури проекти 

съобразно потребностите на 

общината; 

7. Финансова невъзможност на 

общинският  бюджет да осигури 



необходимото съфинансиране в 

процеса на усвояване на 

структурните и европейски 

фондове; 

8. Забавяне в реализирането на 

ключови инфраструктурни проекти, 

поради външни за общината 

причини; 

9. Неблагоприятно влияние на 

климатичните промени, 

енергийната зависимост и 

глобализацията;  

10. Природни рискове. 

 


