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1. Увод 
 
SWOT анализът е модел за стратегическо планиране, 

използван за оценка на Strengths (силни страни), Weaknesses 
(слаби страни), Opportunities (възможности), Threats (заплахи), 
възникващи в проект или бизнес начинание. Тази техника е 
създадена от Albert Humphrey, ръководител на проект в 
периода 1960 – 1970 г. в Stanford University, използвайки данни 
за компании от Fortune 500. 

Целта на SWOT анализа e да разкрие важни външни и 
вътрешни фактори, свързвани със силните (S) и слабите (W) 
страни, благоприятните възможности (О) и заплахите (Т) за 
провал, като въз основа на анализа им бъдат изведени оценки, 
прогнози и очаквания, използвани в организационното 
планиране. Но той се е оказал универсално приложим и е 
получил широко разпространение и приложение при: 

 - Анализ на стратегически източници,  хипотези, 
съществуващи и новосъздавани стратегии. 

 - Прогнозиране и стратегическо планиране: на 
организационен растеж и развитие; на мениджмънт и 
маркетинг; на мащабни корпоративни проекти и изследвания; 
на организационни/ресурсни планове със стратегическо 
приложение. 

 - Дефиниране на организационни цели, задачи, 
приоритети. 

 - Екологични проекти и проучвания. 
 - Създаване и производство на нови продукти, услуги, 

решения. 
 - Анализ на принципи и резултати от въвеждане на 

системи за мониторинг, тотален контрол на качеството и др. 
 - Проекти/начинания с универсално предназначение – 

лични, творчески, професионални, организационни, 
интелектуални и т.н.  

 - Стратегическо планиране на предприемачество, 
лична кариера. 

 - Широк кръг от интелектуални дейности и решения. 

2. Предпоставки и начини за решаване на 
проблема 

 
При най-ниско ниво на приложение SWOT анализът се 

свежда до: 
 
1. Дефиниране на проблем. 
 
2. Разкриване на външни и вътрешни фактори, 

влияещи върху решението. 
 
3. Дефиниране на S, W, O, T и систематизирането им в 

списъци. Изпълнението на тази задача може да стане в два 
варианта:  

 а) Обхващане на екстремен брой S, W, O, T, което 
затруднява и усложнява последващите анализи. 

 б) Дефиниране и ранжиране до пет S, W, O, T, което е 
чисто субективно и в много случаи формално, незадълбочено. 

 
4. Оценка на значението, влиянието и ефекта на 

обхванатите външни и вътрешни фактори, на подбраните 
S, W, O, T върху крайното решение. 

5. Дефиниране на обобщаващи/насочващи анализи, 
идеи, изводи, препоръки. 

 
Питър Дракър потвърждава известния факт, че при 

разработване на SWOT анализ се проявява истината около 
дълбокия субективизъм при дефиниране на силните (S) и 
слабите (W) страни, респ. на силните и слабите страни на 
личността. Присъщо за човека е да си приписва убедено силни 
страни и да омаловажава или игнорира слабостите си. 
Обикновено това се разбира много късно във хода на времето, 
респ. в хода на изпълнение, когато истината излиза наяве, но с 
много „късна дата” 

С оглед коригиране на последиците от слабите страни и 
вредните навици на личността, които възпрепятстват 
ефективността и резултатността, П. Дракър препоръчва: 
„Първо, визиране и концентриране върху възможните слаби 
резултати в следствие на недостатъчно познание или 
пренебрежително и надменно отношение към познанието извън 
сферата на личната конкретна компетентност или извън 
дадената специалност. Второ, използване на „един-единствен 
начин”, според него, за анализ на „обратната връзка”. 

 
За целта Питър Дракър препоръчва при вземане на важно 

решение да се опишат очакваните последици, а във времето да 
се следи за съвпадането им с реалностите. Това на практика 
едва ли се следва убедено и масово, а ефектите са или 
необратими, или остават само като ценна поука за хора, които 
се учат от миналото и опита. 

 
Убедеността в правдивостта и достоверността на подобни 

съждения, както и отчитането на потребност от обективизиране 
на анализите може да бъде констатирана многократно в 
различни литературни източници, респ. изследвания, които 
освен конкретни резултати предлагат прозрения за същността и 
сложността на реалните задачи, пред които SWOT анализът 
изправя изследователите и приложниците му. 

 
Едно примерно приложение съдържа допълнителна 

процедурна стъпка в SWOT анализа – „Разширен SWOT 
анализ”, свеждащ се до изследване на комбинации от външни и 
вътрешни фактори като: 

* S – O стратегии за използван на възможностите за 
реализация на плюсовете. 

* W – O стратегии за унищожаване на слабости и 
създаване на нови възможности. 
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* S – T стратегии за използване на плюсовете за 
елиминиране на опасностите. 

* W – T стратегии за недопускане слабостите да бъдат 
активизирани от заплахи. 

 
В друг случай  е показано въвеждането на нови аналитични 

стъпки: 
 
1. Анализи на външни и вътрешни фактори и 

взаимодействия от типа:    
”S - W” и ”O - T”. 
2. Използване на матрици за оценка на вярността на 

факторите. 
3.  Съставяне на SWOT матрици с ранжиране на вярност на 

факторите в четирите групи S, W, O, T. 
 
Известни са и реализации на подобни идеи, свеждащи се до 

комплексно изследване на влиянието върху S, W, O, T на две 
допълнителни групи от аспекти и качества: 

1.   Източници на факторите – външни и вътрешни. 
2. Очаквано влияние върху желаната цел – позитивно 

(стимулиращо) и негативно(възпиращо). 
Във всички визирани случаи са очевидни и безспорни 

редица предимства, които аналогично на тези подходи 
предлагат, с една неизбежна последица – нарастване на обема 
на аналитичните работи, разтегляне и усложняване на 
процедурата, нарастване на разхода на интелектуални и 
времеви ресурси. 

 
Като се абстрахираме от заслужаващите висока творческа 

оценка нововъведения, следва да се порицае формализмът, с 
който на практика SWOT анализът се ограничава главно до 
попълване на матрицата и до внушенията на банални 
очевидности. 

 
Такъв формален SWOT анализ свежда задачата до 

тривиално приложение на формалната логика и линейното 
мислене с неговите традиционни причинно-следствени 
механизми. А в действителност SWOT анализът е опериране 
със сложна нелинейна система, изискваща прилагане 
едновременно на линейно, и на нелинейно мислене. По-точно, 
в случая става дума за един фрактал. 

 
Основните критични възражения към формалния линеен 

модел за SWOT анализ могат да бъдат сведени до: 
 
1. Отчитат се фактори, външни и вътрешни; обективни и 

субективни – без отчитане на времево-еволюционни и 
проблемологични аспекти и процеси. Остава извън 
вниманието, че дефинираните фактори, въведени в матрицата 
на S, W, O и T факторите губят смисъл и значение в хода на 
реализация. Освен това, на практика никой не се занимава с 
актуализиране на картината; приема се, че предсказани събития 
и качества ще се случат/реализират и след много време, нещо, 
което на практика се опровергава от реалностите. 

 
2. Не се коментира или оценява силата на всеки един 

въведен фактор. Остава неясно колко силни или слаби са те – 
порочен пропуск при работа особено с нелинейна система. 

 
3. Не се изследват на качествено и количествено ниво 

връзките и взаимодействията, т.е. ефектите, между 
действащите фактори – не само между кои да са два фактора, 
но особено между групи от два, три, четири и т.н. фактора. 

 
4. Лековерно се елиминират редица „слаби” фактори, 

пренебрегвайки от незнание основни принципи на 
нелинейността и теорията на хаоса, че дори много слаб фактор, 
взаимодействащ си с други (както силни, така и слаби) могат да 
породят и слаби, и силни, и много силни взаимодействия; или 
просто да отключат непредвидими вериги от взаимодействия 

на различни фактори без ограничения в пространството и 
времето. 

 
5.  Извън анализите остават основни аспекти и фактори на 

проблемологията като: случайност, несигурност, 
неустойчивост, неопределеност, риск, заплаха, ентропия, хаос 
и др. 

 
6.  Не се мисли и не се виждат измеренията и значението на 

холистичността (цялостта на картината, мисленето „на едро”) и 
синергичността  (единството и взаимодействията на 
елементите на цялото). А в действителност, обхванатите 
фактори са елементи на цялостна картина и тя трябва да се 
разглежда като холистична , с положителна синергия. 

 
7. Веднъж съставена, изходната картина, описана с 

помощта на четирите групи фактори (S, W, O, T) се оставя без 
отчитане на динамиката на реални фактори и процеси, без 
всякаква обратна връзка за контрол, без качествена и 
количествена актуализация във времето и птостранството. 

 
За преодоляване на преобладаващата част от  посочените 

негативи може да бъде приложен итеративен модел за 
креативен нелинеен SWOT анализ, чиято същност може да 
бъде илюстрирана с помощта на няколко евристични 
процедури: 

3. Решение на научния проблем 
 
Да се следва последователността: 
I. Базов методологично-дидактичен план за креативно-

нелинеен SWOT анализ (Фиг. 1) – с 5 методични стъпки: 
1. Състояние и капацитет/ефективност на субективни 

(личностни) фактори: 1.1. Образованост; 1.2. Мислене; 1.3. 
Характер; 1.4. Силни страни на личността, 

2. Наличие на потенциал на реализаторски знания, умения, 
опит. 

3. Обективни фактори и дадености. 
4. Същински SWOT анализ. 
5. Вземане на решения и реализация. 
 
II. Обобщен алгоритъм за  креативно-нелинеен SWOT 

анализ  (Фиг.2) – за практическа реализация на стъпка 4 от 
фиг. 1 в 5 етапа: 

1. Отчитане на фактори от обобщения алгоритъм за SWOT 
анализ. 

2. Анализ на качествените и количествените 
характеристики на дефинираните силни и слаби страни, 
възможностите и заплахите. 

3. Изследване на взаимодействия в шест групи от 
взаимодействия между двойки фактори с помощта на матрици 
на взаимодействия. 

4. Интерактивен анализ на взаимодействия между групи от 
два, три, четири или повече фактора с помощта на матрици на 
взаимодействие/ поносимост. 

5. Аргументиране на крайни решения. 
 
III. Итеративен времево-пространствен модел за 

„обратна връзка” и актуализиране (по брой, динамика, 
качество, големина и др.) на факторите (Фиг. 3) – за 
практическа реализация на 1-ви и 2-ри етапи от Фиг. 2. 

 
IV. Система със шест комбинационни матрици (S-W; S-

O; S-T; W-O; W-T; O-T) за оценка на 
взаимодействието/поносимостта на двойки от 
взаимодействащи си фактори  (Фиг. 4) – за изпълнение на 3-
ти етап от фиг. 2. 

 
V. Примерна комбинационна матрица на 

взаимодействие/ поносимост на групи от три, четири, пет и 
повече фактора (Фиг.5) – за изпълнение на 4-ти етап от фиг. 2. 
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1. СЪСТОЯНИЕ И КАПАЦИТЕТ/ЕФЕКТИВНОСТ НА СУБЕКТИВНИ (ЛИЧНОСТНИ) ФАКТОРИ 
1.1. ОБРАЗОВАНОСТ 
  -Придобити знания 
  -Налична информация 
  -Професионална и 
творческа компетентност: 
     * Широка комп. (ШК) 
     * Конкретна комп. (КК) 
     * Специална комп. (СК) 
  -Закони, закономернос- 
    ти и принципи за       
    строеж и развитие 
  -Забрани, ограничения 

1.2. МИСЛЕНЕ 
  -Линейно/нелинейно 
  -Ментални модели 
  -Методи 
  -Мисловни операции 
  -Стратегии 
  -Специални  
    мисловни качества 
  -Умозаключения 
  -Индукция/дедукция 
  -Бариери 
  -Вземане на решения 

1.3. ХАРАКТЕР 
  -Навици/реакции 
  -Психологически тип 
  -Алгоритъм за само 
   програмиране на 
   личността, вкл. 
   ТЕЗАУРУС 
  -Съотношение  
   между МИСЛОВНОСТ,   
   ЕМОЦИОНАЛНОСТ,  
   СЕТИВНОСТ 
  -Личностни ценности 
  -Стил на работа 
  -Съответствие между 
    ПОЗНАНИЕ и ДЕЙСТВИЕ 

1.4. СИЛНИ СТРАНИ НА 
ЛИЧНОСТТА  
   * ТАЛАНТ 
      - Мислене 
      - Чувстване 
      - Поведение 
   * ЗНАНИЯ 
      - Придобити 
      - От опит 
   * УМЕНИЯ 

 

2. НАЛИЧИЕ И ПОТЕНЦИАЛ НА РЕАЛИЗАТОРСКИ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И ОПИТ 
    2.1. Поведение при сатурация(насищане) и изчерпване на ресурси, дадености, възможности 
    2.2. Целесъобразен избор на алтернативен път за избор, промяна, новация-иновация: 
           * Използване на готови решения или адаптирането им в нови условия (ИГР) 
              Или: Агрегиране/компановка с нови елементи (АГЕ)  
           * Усъвършенстване на известни решения, вкл. продукти и услуги (УИР). 
           * Използване на принципно нови решения (ИНП). 
              Или: Създаване на нови принципи за решения (СНП). 
   2.3. Избор на целесъобразно ниво на творческа ориентация. 
          Или: Придобиване на интелектуална собственост. 
   2.4. Целесъобразна промяна във функцията, структурата, организацията и йерархията на  
          производство, фирма, проект, управление и т.н. 
   2.5. Отчитане на важни съотношения: 
            * Бързо, лесно, евтино – Ново, „пробивно”, рисково? 
            * Изграждане, създаване – Придобиване, купуване? 
            * Стандартно - Унифицирано – Оригинално? 
            * Специализация – Диверсификация? Специализиране – Интегриране? 
               Номинална или разширена продуктова линия? 
            * Конвенционално или високотехнологично производство и оборудване?  
 

3. ОБЕКТИВНИ ФАКТОРИ И ДАДЕНОСТИ 
1. 

ПОДХОДЯЩА 
СИТУАЦИЯ/ 
ОБСТАНОВКА 

2. 
НАЛИЧНИ 
КАПИТАЛИ И 
РЕСУЕРСИ 

3. 
УПРАВЛЕНСКИ 
УМЕНИЯ И 
ОПИТ 

4. 
БЛАГО- 
ПРИЯТНО 
СТЕЧЕНИЕ НА 
ОБСТОЯТЕЛ-
СТВАТА 

5. 
ПОДКРЕПА 

6. 
УСЛОВИЯ ЗА 
СИНЕРГИЯ 

7. 
СВОБОДА/ ПРАВО ЗА 
ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ 

 

4. СЪЩИНСК SWOT АНАЛИЗ 
4.1. STRENGHTS(S) = СИЛНИ СТРАНИ 
           - Обективна, вярна оценка. 
           - Критична самооценка. 
           - Тестове. 

4.2. WEEKNESES(W) = СЛАБИ СТРАНИ 
           - Критичен анализ. 
           - Екстремна обективност. 
           - Тестове. 
           - Оценяване чрез „ОБРАТНА ВРЪЗКА” 

4.3. OPPORTUNITIES(O) = ВЪЗМОЖНОСТИ 
       Използване на трите вида възможности: 
       (1) Добавящи – за по-пълно оползо- 
            творяване на  съществуващи ресурси. 
       (2) Допълнителни – променящи статуквото,  
            статуса, структурата. 
       (3) Пробиви – за радикална/фундаментална  
            промяна на характеристики, капацитет. 

4.4. TREATMENTS(T) =ЗАПЛАХИ; РИСКОВЕ 
       Адекватна реакция спрямо 4-те вида риск: 

(1) Рискове присъщи на начинанието. 
(2) Рискове, които може и да приемем. 
(3) Рискове, които не трябва да си позво-ляваме да 

поемем. 
(4) Рискове, които ако възникнат, не можем да си 

позволим да не ги поемем. 
 

5. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ 
5.1. ТВОРЧЕСКИ - ДЕЛОВИ -  
       отнасящи се до нови проекти,  
       решения, продукти, услуги;  
       предприемачество. 

5.2 УПРАВЛЕНСКИ -  
      В условията на институция,  
      организация, фирма, екип. 

5.3. ПЕРСОНАЛНИ (ЛИЧНИ) 

 
Фиг. 1. Базов методологично-дидактичен план за креативно-нелинеен  SWOT анализ. 
 
Обобщен алгоритъм за SWOT анализ и вземане на решения  при творчески, делови, управленски и персонални проекти,  

начинания, анализи/синтез на продукти, услуги, производство,  организации, фирми и др. в условията на нелинейност. 
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1. ОТЧИТАНЕ НА ФАКТОРИ ОТ ОБОБЩЕНИЯ 
АЛГОРИТЪМ ЗА SWOT АНАЛИЗ 
          (1) Състояние и капацитет /ефективност на  
                субективни(личностни) фактори. 
          (2) Наличие и потенциал на реализаторски знания,  
                умения и опит. 
          (3) Обективни фактори и дадености. 
          (4) Същински SWOT анализ – дефиниране на силни  
                и слаби страни, възможности и заплахи. 
          (5) Вземане на решения и реализация. 
 
 

 
 
2. АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВЕНИТЕ И   
КОЛИЧЕСТВЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА  
ДЕФИНИРАНИТЕ СИЛНИ И СЛАБИ СТРАНИ,  
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ 
          (1) Качествена оценка във функция от времето. 
          (2) Анализ на връзки и взаимодействия. 
          (3) Оценка на достоверността и представиелността. 
          (4) Механизъм на „обратна връзка” за оценка на    
               практичността на избора и на взетите решения в  
               хода на времето. 
 
 

 
 
3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ШЕСТ  
ГРУПИ ОТ ДВОЙКИ ФАКТОРИ С ПОМОЩТА НА 
МАТРИЦИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: 
          „S-W”; “S-O”; “S-T”; “W-O”; “W-T”; “O-T”. 
 
 

 
 
4. ИТЕРАТИВЕН АНАЛИЗ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В ГРУПИ ОТ ДВА, ТРИ, ЧЕТИРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ  
ФАКТОРИ С ПОМОЩТА НА МАТРИЦИ НА  
ПОНОСИМОСТ: 
          (1) Изследване на поносимостта на суперпозиции от  
                три или четири фактора. 
          (2) Изследване на поносимостта на суперпозиции от  
                четири, пет или шест фактора. 
          (3) Изследване на поносимостта на суперпозиции от  
                пет, шест, седем или  осем фактора.. 
          (4) и т.н.. 
 
 

 
 
5. АРГУМЕНТИРАНЕ НА КРАЙНОТО ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОГНОСТИЧНО – 
ПРЕДИКАТОРНИЯ АНАЛИЗ, РЕСП. 
ПОВИШАВАНЕ НА ДОСТОВЕРНОСТТА НА 
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ „ОБРАТНАТА ВРЪЗКА” В 
ХОДА НА ВРЕМЕТО/РЕАЛИЗАЦИЯТА. 
 

 
Фиг. 2. Обобщен алгоритъм за кретивно-нелинеен 

SWOT анализ. 
Евристичен модел за SWOT анализ на творчески, делови, 

лични(индивидуални) или корпоративни  проекти,  
предприемачески и инвестиционни идеи и проекти; нови   
продукти или услуги, управленски решения и други в реална  
среда, в условията на нелинейни процеси и системи 

 

 
 

Фиг. 3  Итеративен времево-пространствен модел за 
„обратна връзка” и актуализиране (по брой, динамика, 
качество, големина и др.) на факторите 

SWOT – анализ в реална среда на продукти, иновации, 
творчески и лични решения и проекти, предприемачески и 
инвестиционни идеи и проекти, управленски решения и др. в 
реална среда, в условията на нелинейни процеси и системи. 

 
 

 
 
Фиг. 4. Система от комбинационни матрици за оценка 

на   взаимодействието / поносимостта на двойки от 
взаимодействащи си фактори. 

  Материализиране на „полето на взаимодействия” при 
SWOT анализ посредством суперпозиция на двата 
взаимодействащи си фактори с разработване на съответстващи 
матрици на взаимодействие „S-W”; “S-O”; “S-T”; “W-O”; “W-
T”; “O-T”. 
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Оценъчни критерии: 
0  – Безсмислено взаимодействие. 
1+  – Силно (+) взаимодействие. 
1-  – Силно (-) взаимодействие. 
2+, – Слабо взаимодействие, респ. (2+) и (2-) 
3 – Странна връзка; непредсказуемо взаимодействие.  

    Важно! 
 а+,  – Аргумент (а+); Аргумент (а-). 
 
 
 

 
 
Фиг. 5. Примерна комбинационна матрица на 

взаимодействие/поносимост на групи от три, четири, пет и 
повече фактори. 

Легенда: 
0  – Безсмислено, банално, неинтересно съчетание. 
„А+” – Важен позитивен аспект. Да се оползотвори! 
„А-„  – Важен негативен аспект. Да се оцени и управлява! 
С  – Съмнително симптоматично съчетание. Да се 

   анализира! 
Н  – Непонятно, но интригуващо съчетание. Да се развие  

   идеята! 

4. Резултати и дискусия 
 
Основни предимства на креативно-нелинейния SWOT 

анализ. 
1. Разкрива непредвидими, неосмислими фактори, връзки и 

сложни взаимодействия и позволява разработването на гъвкави 
ефективни стратегии. 

2. Води до предикаторни (предвидимо-изпреварващи) 
решения, като предоставя множество индикации за възможни 
благоприятни или негативни резултати, ефекти, обрати. 

3. Позволява системно-методично разкриване, усилване или 
елиминиране на позитивни и негативни връзки и 
взаимодействия, с помощта на прост, но ефективен евристичен 
инструментариум като: 

*   Комбинационни матрици на взаимодействие 
     /поносимост. 
*   Суперпозиция на външни и вътрешни(собствени) 
      качества на анализираните процеси, обекти, 
      системи. 
*    Основни мисловни операции, в това число: 
*    Основни интуитивни операции (ЕИО). 
*    Основни евристични операции (ОЕО). 

4. Изисква и налага не откъслечни, а перманентни 
актуализации във времето и пространството,осигуряващи 
висока ефективност на процедурата. 

5. Изглеждащите времеемки и тромави действия и 
операции по SWOT анализа могат да бъдат ефективно 
компютъризирани с помощта на специално разработени 
софтуерни програми. 

6. Креативно - нелинейната технология способства за 
локализиране, индикиране и редуциране на заплахи, рискове, 
провали, тъй като е изградена на компетентно итеративно 
прилагане на принципите на системологията (системотехника), 
проблемологията и стратегемологията.  

 

4. Заключение 
 
Прилагането на предлаганата техника за креативен 

нелинеен SWOT анализ позволява оползотворяването на 
съществените му предимства при решаване на сложни 
нелинейни проблеми в условията на динамични промени – 
свързани с настъпване на непланирани събития, прекъсвания, 
поврати и „Странни цикли”, носещи признаците и белезите на 
хаоса/фракталностите, доминирани до неузнаваемост от 
случайността, непридвидимостта и несигурността. 

За повишаване на ефективността му, креативният нелинеен 
SWOT анализ следва да се прилага не като формално, 
еднократно дефиниране на силни и слаби страни, на 
възможности и заплахи (без практическо оползотворяване 
впоследствие) а като се осъществява и актуализира творчески в 
подходящи/критични етапи на практическата реализация. 
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