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„Инициатива за опазване на Почвите Сега! ИОПС“

ОБУЧЕНИЕ

за опазване на почвите 
Контролен модул: SWOT анализ

за опазване на почвите

The project is co-funded by EU through the Interreg – IPA CBC Bulgaria-Serbia Programme.



SWOT анализ

На базата на SWOT анализа се изследват следните връзки:

• как да се използват силните страни, така че да не се пропускат
наличните възможности;

• как възможностите могат да помогнат за неутрализиране на
слабите страни;

• как да се използват силните страни за намаляване на заплахите;

• кои слаби страни трябва да се премахнат, за да се намалят
заплахите.

• дава основни предложения за развитие;

• изводите се вземат предвид при определяне на политики,
стратегии, планове за действие.
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SWOT анализ - дискусия
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ 
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SWOT анализ - дискусия

За силните и слабите страни (Вътрешната 

среда):  

• Природни условия, актуално състояние и 

характеристики;

• Политики, цели и стратегии;

• Ресурси и знания (т.е. капитал, време, хора, 

процеси, системи и технологии); 
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SWOT анализ - дискусия

За силните и слабите страни (Вътрешната 
среда):  

• Информационни системи, информационни 
потоци и процеси на вземане на решение 
(официални); 

• Отношения с вътрешните заинтересовани 
страни; 

• Култура и традиции; 

• Стандарти, указания, добри практики. 
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SWOT анализ - дискусия
За възможностите и заплахите (Външна среда): 

• Политически фактори (напр. екологични изисквания, 

актуално и бъдещо законодателство, международно 

законодателство, контролни органи, правителствени 

политики и промени в тях, инициативи, държавни 

помощи);  

• Икономически фактори (напр. тенденции в 

националните икономики, данъчни въпроси, пазар 

на труда и др.); 
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SWOT анализ - дискусия

За възможностите и заплахите (Външна среда): 

• Социални фактори (напр. демографски фактори, 

медии, значими събития, етични въпроси) 

• Технологичните фактори (напр. развитие на 

технологиите, развитие на допълващи 

технологии или заместващи решения, 

информационни и комуникационни технологии, 

законодателство, свързано с технологиите, 

потенциал за иновации, и др.)
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Благодаря за вниманието!

Д-р инж. Л. Тричков
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Тази презентация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез 
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 
2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB007. Съдържанието на публикация е отговорност 
единствено на РАРИС и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на 
становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.
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