
Основни изводи от проведен анализ на 
икономическото, социалното и екологичното

състояние, нуждите и потенциалите за 
развитие на Община Велико Търново –

представяне на резултатите от SWOT анализ 
по тематични направления



 Икономическо развитие;

 Социално развитие – в т.ч. демография; образование; здравеопазване; спорт; социални услуги; жилищен

сектор;

 Туризъм; култура, културно-исторически паметници, културно наследство;

 Транспортна и инженерно-техническа инфраструктура – в т.ч. пространствено развитие; транспортна

инфраструктура; енергийна инфраструктура; телекомуникации; съобщителни услуги; ВиК;

 Екологично състояние – в т.ч. управление на отпадъците; околна среда, изменение на климата и риск от

бедствия;

 Административен капацитет - управление на проекти и усвоени фондове по оперативните програми

Тематични направления на SWOT анализа



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Ключов икономически център в рамките на СЦР;
• Нарастване на размера на БВП на ниво област;
• Увеличаване размера на произведената продукция;
• Увеличаващ се темп на производителност на труда;
• Нарастващ темп на движение на разходите за придобиване на ДМА;
• Наличие на общински дружества;
• Наличие на План за действие на общинските концесии;
• Ясно обособени индустриални зони;
• Реализирани текущи инвестиции за подобряване на съществуващата

инфраструктура и достъпността в бизнес зоните.

• Научно-изследователката и развойна дейност е относително слабо 
застъпена в икономиката на Община Велико Търново;

• Доминиращ сектор са услугите, което поставя местната икономика в 
позицията на силна зависимост от колебанията на пазара;

• Слабо използвани възможностите за публично – частни партньорства / 
концесии;

• Сравнително ограничените възможности за развитие на големи
индустриални терени на територията на общината.

Потенциал за развитие Опасности

• Индустриално развитие на общината чрез партньорство със съседните 
общини – Горна Оряховица и Лясковец;

• Използване потенциала за развитие на технологични зони, в т.ч. в 
партньорство с местните университети, които да подкрепят 
трансформацията на местната икономика;

• Насоченост към високотехнологични производства в първичния и 
вторичен сектори на икономиката;

• Максимално използване на структурните фондове за иновации и 
подпомагане на МСП;

• Цифровизация на производства и използване на съвременни ИКТ;
• Преход към кръгова икономика.

• Нова финансова и икономическа криза;
• Намаляване или липса на подготвени кадри в отговор на новите

предизвикателства пред икономическите сектори.

SWOT анализ на икономическото развитие на 
Община Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Стабилни демографски показатели;
• Много ниско ниво на редуциране на населението;
• Положителен механичен прираст;
• Растящо население в подтрудоспособна възраст;
• Благоприятна образователна структура спрямо националните

показатели;
• Демографска стабилност на населението в селата в близост до града;
• Много по-добри общи демографски показатели спрямо общините -

областни центрове в СЦР и СИР.

• Намаляващо население (отрицателен естествен прираст);
• Намаляващо население в трудоспособна възраст;
• Растящо население в надтрудоспособна възраст;
• Бързо намаляващо население в селската част на общината;
• Наличие на периферни селища със силно изразени депопулационни

процеси и напълно необитаеми села.

Потенциал за развитие Опасности

• Задържане на населението в подтрудоспособна възраст;
• Възможност за запазване на демографския потенциал в селата в 

близост до агломерационния център Велико Търново;
• Увеличаване на механичния прираст на населението от съседните

общини с по-слаби показатели за демографско развитие;
• Провеждане на целенасочена политика за подкрепа на млади

семейства, стимулиране на раждаемостта и развитие на селата.

• Възможности за механично изселване на населението (в 
подтрудоспособна и трудоспособна възраст) към по-добре развития 
СИР;

• Задълбочаващи се негативни тенденции в демографското развитие;
• Свиване на населението в трудоспособна възраст под критичния за 

общината минимум;
• Свиване на населението в селската част на общината и задълбочаване

на териториалния дисбаланс.

SWOT анализ на социалното развитие на Община 
Велико Търново - демография



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Добре развита образователна училищна мрежа;
• Наличие на частни образователни структури;
• Наличие на три университета в град Велико Търново;
• Добра материална база в училищата и ВУЗ, осигуряваща нормален 

учебен процес;
• Въвеждане на нов стандарт в училищното образование – иновативни и 

национални училища;
• Намаляване броя на напусналите образователната система ученици;
• Действащи структури за подкрепа на личностното развитие;
• Устойчивост на броя на учениците в общината;
• Добра организация и структуриране на учебния процес.

• Намаляване на студентите, обучаващи се в университетите и 
колежите;

• Неадекватни на пазара на труда умения на завършилите висше и 
професионално образование;

• Недостатъчна интеграция на маргиналните групи в образователния
процес.

Потенциал за развитие Опасности

• Привличане на млади учители в системата на образованието;
• Преструктуриране на професионалните училища и разширяване на 

дуалната форма на обучение в тях;
• Повишаване качеството на висшето образование и неговата

приложимост на пазара на труда;
• Въвеждане на ИКТ в образователния процес и разширяване обхвата на

продължаващото образование;
• Интегриране на маргиналните групи в образователната система;
• Насочване на допълнителни ресурси към училищата в неравностойно

положение;
• Обвързване на средното и висшето образование с науката и бизнеса;
• Превръщане на училищата в съвременни лаборатории за екологично

образование и култура.

• Продължаващо закриването на училища и детски градини -
предпоставка за обезлюдяване на отделни селища и райони;

• Завършващи висше и средно образование със специалности, 
неприложими на трудовият пазар;

• Провал на реформата в образованието поради ограничени ресурси и
съпротива на промяната.

SWOT анализ на социалното развитие на Община 
Велико Търново - образование



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Добре развита мрежа от обекти на системата на здравеопазването;
• Наличие на Център за спешна медицинска помощ;
• Наличие на филиал на Медицински университет – Варна.

• Остарял сграден фонд на общинските лечебни заведения и техниката;
• Липса на кадри в медицинските заведения;
• Недостиг на средства за закупуване на нова апаратура;
• Нисък дял на общопрактикуващи лекари и висока натовареност;
• Отдалеченост на селища от мястото на предлагане на съответната

медицинска помощ (първична, специализирана, болнична, спешна и 
неотложна).

Потенциал за развитие Опасности

• Разработване на дългосрочна Стратегия за общинското
здравеопазване;

• Засилване ролята на първичната помощ и на профилактиката;
• Прилагане на интегриран подход в областта на промоция на здравето и 

профилактиката на болестите;
• Осигуряване на мобилни екипи за отдалечени и обезлюдяващи се 

райони с възрастно и слабо подвижно население.

• Липса на финансов ресурс за модернизация на здравната
инфраструктура и материално – техническата база;

• Продължаваща емиграция на квалифицирани специалисти;
• Повишен и неовладян натиск върху здравната система, върху

болниците и медицинския персонал в условия на пандемия.

SWOT анализ на социалното развитие на Община 
Велико Търново - здравеопазване



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Добро представяне в множество спортове, стимулиращо младите
поколения;

• Относително добре изградена мрежа от спортни обекти;
• Наличие на добре развити обекти на спортната инфраструктура –

общинска собственост;
• Стартирало градско интегрирано обновяване с предвидени мерки за

обновяване на спортна инфраструктура;
• Спортни площадки за стимулиране на масовия спорт на открито;
• Наличие на спортно училище в град Велико Търново с надобщински

функции.

• Слабо развита спортна база в селата от общината;
• Остаряла материална база за спорт и спортни занимания;
• Нисък дял на населението, занимаващо се със спорт или друг вид 

физическа активност;
• Недостатъчно финансиране на спортните обекти, събития и дейности

за поддържане на укрепваща здравето физическата активност.

Потенциал за развитие Опасности

• Прилагане на цялостен концептуален модел за всички елементи на 
спорта – спорт за всички, спорт за високи постижения и спорт в 
свободното време;

• Подобряване на спортната инфраструктура за практикуване на масов
спорт;

• Споделено използване на изградени спортни обекти и съоръжения;
• Разгръщане на ПЧП и интегриране на представители на различни

заинтересовани страни в постигане на целите в областта на 
физическата активност и спорта.

• Промяна на правителствената политика и приоритетите, и оттегляне
на подкрепата за спорта и спортната политика;

• Финансова криза и намаляване на ресурсите за подкрепа на 
политиката в областта на спорта за всички, в свободното време и за 
високи спортни постижения;

• Приватизиране на спортни обекти и съоръжения и неефективно
използване при промяна на предназначението им.

SWOT анализ на социалното развитие на Община 
Велико Търново - спорт



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Широк спектър от предлагани социални услуги;
• Наличие на общинска стратегия за развитие на социалните услуги;
• Общината е основен доставчик на социални услуги;
• Наличие на подходяща материална база или терени за изграждане на 

социална инфраструктура извън град Велико Търново.

• Недостиг на подходяща материална база или терени за изграждане на 
социална инфраструктура в общинския център;

• Недостиг на предлагани услуги за лица с психични разстройства, лица 
с деменция, възрастни хора;

• Недостиг на персонал, включително на квалифицирани кадри и 
текучество на персонала.

Потенциал за развитие Опасности

• Изграждане на домове за стари хора около административния център;
• Осигуряване на повече социални услуги с европейско финансиране;
• Разкриване на нови социални услуги;
• Стимулиране на мрежата от доброволчески организации, включително

и такива за социална подкрепа.

• Продължаващо застаряване на населението и нарастване на 
абсолютния и относителен дял на населението на възраст над 65 
години;

• Голяма конкуренция за ресурси и недостатъчно финансиране на 
социалните услуги;

• Обезлюдяваща се периферия с преобладаващо възрастно, бедно и 
уязвимо население с големи потребности от социални грижи и услуги.

SWOT анализ на социалното развитие на Община 
Велико Търново – социални услуги



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Наличие на добър жилищен общински фонд;
• Действаща Стратегия за управление на общинската собственост на 

Община Велико Търново 2019-2023г.;
• Прилагане на съвременни техники при новото жилищно строителство;
• Нарастващ инвестиционен интерес към близките до града села;
• Реализирани проекти за въвеждане на мерки за енергийна

ефективност в многофамилни жилищни сгради.

• Поддържане на общинския жилищен фонд изцяло със средства от 
бюджета на общината.

Потенциал за развитие Опасности

• Подобряване на енергийните характеристики на жилищните сгради;
• Прилагане на местни политики за обновяване на жилищния фонд в 

града.

• Промяна в националната политика за енергийна ефективност;
• Липса на интерес от страна на обществеността за реализиране на 

инвестиции в енергийна ефективност.

SWOT анализ на социалното развитие на Община 
Велико Търново – жилищен сектор



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Стабилен контекст в икономически, политически и финансови
измерения; 

• Привлекателност на дестинацията и разпознаваемост на 
международния и европейски пазар;

• Наличие на разнообразни и пространствено наситени туристически
ресурси с възможности за комбиниране;

• Подобрено качеството на туристическата инфраструктура;
• Слабо изразена сезонност на туризма;
• Добра структура и нарастващ дял на местата за настаняване;
• Развита система за подготовка на кадри, възможности за обмен и

мобилност в образованието.
• Наличие на Туристически информационен център и Общинско

дружество, ангажирано с туризма -„Царевград Търнов“ EООД;
• Наличие на събития със силен туристически потенциал.

• Ниско ефективно функциониране на сектора за увеличаване
среднодневния престой;

• Все още неработещо туристическо райониране;
• Силен натиск върху околната среда и неустойчиво управление на 

ресурсите;
• Неоползотворени туристически ресурси;
• Недостатъчно, неравномерно развита и туристическа, и техническа

инфраструктура в рамките на общината;
• Неефективно използване туристическия потенциал на селата в община 

Велико Търново.

Потенциал за развитие Опасности

• Разширяване взаимодействието с международни туристически
организации, по-добро позициониране и осигуряване на подкрепа за 
туристическия бранш;

• Разширяване палитрата на туристическото предлагане;
• Ефективно използване на големия природен потенциал в устойчиви

алтернативни форми на туризъм;
• Повишаване ролята на устройствените планове като инструменти за 

управление на опазването и използването на културното наследство;
• Реализиране на ефективни партньорства за интегрирани проекти.

• Промени в поведението, нагласите и мотивацията на туристите –
нетърпимост към остаряло предлагане, липса на иновации, 
информационни дефицити;

• Миграция на младите и обезлюдяване в пространствата с предлагане
на алтернативен туризъм;

• Закриване на значителна част от фирмите в сектора на туризма, най-
силно засегнати от пандемията.

SWOT анализ на туризма на Община Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Висок брой на посещенията в културните обекти;
• Нарастване на посещенията в кината, музеите и библиотеките;
• Многообразно, многопластово и богато културно наследство с 

потенциал за социализация;
• Богато, съхранено и добре експонирано културно – историческо

наследство;
• Започнал процес по дигитализация на културно – историческото

наследство;
• Включване на творческите гилдии в реализиране на събития, продукти

• Голям брой недвижими културни ценности, трудни за поддържане;
• Липса на пълен дигитален архив на културното наследство;
• Ограничено финансиране за недвижими културни ценности, в т.ч. 

археологически обекти.

Потенциал за развитие Опасности

• Социализация на културните обекти;
• Развитие на публично-частни партньорства;
• Използване на ИКТ в културните събития и привличане на млади

творци

• Недостатъчна финансова подкрепа за културни дейности, институции 
и културно-историческото наследство;

• Промяна на отношението към традиционните културни дейности и 
институции и отлив на публика.

SWOT анализ на културата, културно-историческите
паметници и културното наследство на Община 

Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Силна балансирано развита мрежа от населени места;
• Стартирало интегрирано обновяване и развитие на град Велико 

Търново – център на агломерационен ареал;
• Реализиране на план за устойчива градска мобилност; 
• Повишаване на интелигентната мобилност и качеството на 

атмосферния въздух.

• Неравномерно разположение на мрежата от населени места, с много 
висок дял на села с население под 50 души;

• Запазване на големия контраст между развитието на града и селата;
• Недостатъчен финансов ресурс за реализиране на обновяване на 

селата.

Потенциал за развитие Опасности

• Интегрирано развитие на града и агломерационният му ареал;
• Балансиране на мрежа от населени места в общината;
• Подобряване на връзките на общинския център със селата за 

поддържане на жизнеността им чрез обмен на услуги;
• Ограничаване на екстензивното развитие на населените места върху

земеделски земи и по-ефективно използване на усвоени урбанизирани
пространства в регулационни граници;

• Разработване на нов ОУП като инструмент за провеждане на 
пространствената политика на община Велико Търново.

• Засилване на моноцентричния характер на селищна мрежа;
• Засилване на контраста между център и периферия.

SWOT анализ на пространственото развитие на 
Община Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Политическа воля и наличие на общински стратегически документи за 
устойчиво енергийно развитие;

• Наличие на управленски и административен опит при прилагане на 
мерки за енергийна ефективност и използване на ВЕИ с доказан 
резултат и въздействие, вкл. силен социален ефект;

• Техническа и кадрова обезпеченост на критичната инфраструктура на 
територията на общината;

• Планове за действие при кризисни ситуации като прекъсване на 
доставки на природен газ, резервирано захранване с електроенергия
и други.

• Липса на проектна готовност за обекти от енергийната инфраструктура 
и сградния фонд, за които се изискват допълнителни проучвания и 
анализи;

• Ниско техническо ниво и неизползвани възможности за автоматизация 
и контрол в някои сектори – като отопление на сградния фонд, улично
осветление и други;

• Ниско ефективно използване на енергийните ресурси в индивидуални
отоплителни уреди, използващи дърва за огрев и въглища при 
домакинства.

Потенциал за развитие Опасности

• Съществуващ потенциал за използване на ВЕИ;
• Подобряване на средата на обитаване на сградите и топлинния

комфорт;
• Подмяна на нискоефективни колективни или индивидуални

отоплителни уреди;
• Съществуващи финансови механизми и програми за подпомагане на 

мерки за енергийна ефективност и подобряване на качеството на 
атмосферния въздух;

• Възможности за привличане на частни капитали чрез публично-частни
партньорства за финансиране на енергийни централи и мрежи.

• Международни финансови и икономически кризи, засягащи
сигурността на доставките и водещи до увеличаване на цените на 
енергийните ресурси;

• Възможни промени в националната политика, която може да засегне
определени сектори като комбинираното производство на енергия, 
преноса и разпределението на газ, използването на устойчива горска
биомаса и други;

• Климатични промени, природни бедствия и катастрофи и други;
• Липса на желание за промяна при крайните потребители и 

преминаване към по-широко използване на ВЕИ.

SWOT анализ на енергийната инфраструктура на 
Община Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Позиция като важен национален разпределителен център за 
разпространение на телекомуникационни услуги;

• Използване на програми за развитие на телекомуникационната мрежа;
• Възможности за последващо развитие чрез различни финансови

източници.

• Нисък процент на интернет осигуреност на населението – под 
средното за страната;

• Наличие на „бели“ зони в общината;
• Наличие на „сиви“ зони в общината.

Потенциал за развитие Опасности

• Възползване от статута на важен национален разпределителен център
за разпространение на телекомуникационни услуги;

• Подобряване на снабдеността на населението с високоскоростен
интернет.

• Опасност от пропускане на възможностите за финансиране на 
развитието на телекомуникационната мрежа на общината чрез 
програми.

SWOT анализ на телекомуникациите в Община 
Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Пълно покритие на общината от 3-те мобилни оператора;
• 100% цифровизация;
• 3 мобилни оператора, активни на територията на общината –

възможност за избор на населението на общината.

• Невъзможност на пощенските съобщителни услуги да се справят с 
конкуренцията на частния пазар в определени сектори;

• Липса на пощенски станции във всяко едно населено място в 
общината.

Потенциал за развитие Опасности

• Ускоряване на подмяната на физически станции за гласови услуги с 
мобилни до достигане на естествен минимум;

• Поддържане на конкурентоспособни пощенски услуги в общината.

• Прекалено голяма зависимост от частния сектор в определен вид 
съобщителни услуги.

SWOT анализ на съобщителните услуги в Община 
Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Централизирано водоснабдяване, осигурено за всички населени
места;

• Добро качество на доставяната вода - отговаря на изискванията, 
определени в стандартите за питейна вода.

• Амортизирана водопроводна мрежа в селата;
• Високо ниво на загуби на вода;
• Липса на канализация в селата на общината;
• Сериозно изоставане в пречистването на отпадъчните води.

Потенциал за развитие Опасности

• Изграждане на нови, подмяна и/или реконструкция и модернизация на
мрежите и съоръженията на водоснабдителната система;

• Доизграждане и/или реконструкция и модернизация на 
канализационните системи и пречиствателните станции за отпадни
води.

• Продължаващ недостиг на финансови средства за подновяване на 
амортизираната водопроводна мрежа и нарастване на загубите;

• Влошаване качествата на питейната вода поради порочни земеделски
практики, при обилни валежи и слаб контрол в санитарно-
охранителните зони;

• Влошаване качествата на околната среда поради забавяне процеса на 
улавяне и пречистване на отпадъчните води.

SWOT анализ на водоснабдяването и канализацията
в Община Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Количеството на образуваните битови отпадъци през последните
години намалява;

• Депонирането на битови отпадъци намалява;
• Изградена Регионална система за управление на отпадъците;
• Въведена система за разделно събиране на отпадъците в по-големите

населени места;
• Рекултивирани стари сметища.

• Изчерпан капацитет на депото за строителни отпадъци в с. Ледник;
• Ниска степен на материално рециклиране на битовите отпадъци;
• Наличие на нерегламентирани сметища на територията на общината.

Потенциал за развитие Опасности

• Развитие на системата за разделно събиране на отпадъците;
• Масово внедряване на съвременни решения за оползотворяване

наотпадъците;
• Въвеждане на общински системи за компостиране на отпадъци;
• Рециклиране на строителни отпадъци на подходящ терен.

• Депонирането на битови отпадъци остава все още най-използваният
метод за третиране на битови отпадъци; 

• Съпротива от местното население по отношение изграждането и 
функционирането на компоненти от системата за управление на 
отпадъци.

SWOT анализ на управлението на отпадъците в 
Община Велико Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Висок дял на Националната екологична мрежа на територията на 
община Велико Търново;

• Значителни територии с чист атмосферен въздух и без екологични
проблеми;

• Добро екологично състояние на почвите;
• Увеличаване броя на пунктовете за контролиране качеството на 

атмосферния въздух;
• Непрекъснато нарастване на ДМА в екологичната инфраструктура през

последните години.

• Недостатъчен вътрешен финансов ресурс за инвестиции в опазването
на околната среда и за ефективно използване на природните ресурси;

• Разлики в нивото на достъп до определени основни услуги между 
селските и градските райони;

• Замърсяването с ФПЧ е сред най-високите в ЕС;
• Превенцията и предотвратяването на наводнения не е на нужното

ниво.

Потенциал за развитие Опасности

• Използване на финансовите инструменти на ЕС, за решаване на 
проблемите, свързани с опазването на околната среда;

• По-висока енергийна ефективност и използване на ВЕИ;
• Ангажиране на бизнеса в усилията за опазване на околната среда;
• Въвеждане на иновативни технологични решения, по-специално в 

енергийния сектор;
• Въвеждане на ефективни, съвременни техники, прилагани по 

отношение на околната среда;
• Използване на териториите със запазена „чиста“ околна среда за 

развитие на рекреативна дейност и биоземеделие.

• Глобално изменение на климата - засушаване и рисковете, свързани с 
природни бедствия;

• Липса на ефективен диалог между администрацията и местните
общност при изграждане на депа и съоръжения за оползотворяване на 
отпадъци;

• Забавяне на процесите на планиране и изпълнение на проекти поради
сложни административни процедури по ЗООС и ЗБР;

• Продължаващ недостиг на финансов ресурс за бързо и комплексно 
справяне с екологичните проблеми.

SWOT анализ на околната среда, изменението на 
климата и риска от бедствия в Община Велико 

Търново



Положителни страни Идентифицирани проблеми

• Налице е административен капацитет в местните власти за усвояване
на средства по оперативни програми;

• Натрупване на инвестиции с икономически и социален характер,
подкрепени от оперативните програми, необходими за растежа на
териториалните единици.

• Липса на източници за финансиране на проекти в населените места 
извън общинския център;

• Дефицит в националната политика по отношение развитието на 
териториите около агломерационните ареали.

Потенциал за развитие Опасности

• Целенасочена подкрепа чрез подходящи средства за реализиране на 
проекти в селата извън общинския център;

• Реализиране на съвместни/ интегрирани проекти със значение за 
няколко общини за повишаване на капацитета и на синергичния
ефект;

• Използване на инструментите за интегрирани териториални
инвестиции, водещи до по-висока добавена стойност, икономия на 
ресурси и синергия.

• Влошаване състоянието на селата от община Велико Търново в 
резултат на липсата на ясно регламентирана национална политика и 
възможни финансови източници за реализиране на проекти за тяхната
устойчивост и растеж.

SWOT анализ на административния капацитет за 
управление на проекти и усвоени фондове по 

оперативните програми
от Община Велико Търново



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
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