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ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО НА ТОПЛИВНО ЕНЕРГИЙНИЯ КОМПЛЕКС 
МАРИЦА-ИЗТОК В РЕГИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА НА ОБЛАСТ СТАРА 

ЗАГОРА ЧРЕЗ ОБЕКТИВИЗИРАН SWOT АНАЛИЗ1  
 

ас. Косьо Стойчев2 
  

Област Стара Загора е административна единица, намираща се централната част на 
южна България. Общата площ на територията й е 5151,1 кв.км (4,6% от площта на 
страната). Областта до скоро бе част от Южен централен район за планиране. Системата 
на NUTS у нас бе създанена по силата на регламент на Европейския парламент (Regulation 
1263/1999). След настъпилите промени в броя на населението за периода 1999-2007 
областта бе преместена в Югоизточния планов район с цел да се отговори на изискванията 
на посочения регламент в частта му брой на населението. Районите за планиране у нас са 
не административни териториални системи. Така в Югоизточния район за планиране гр. 
Стара Загора има население от 155 237 души (данни към 15.12.2005 г., което го нарежда на 
второ място след гр. Бургас и преди Сливен и Ямбол. В областта се включват 11 общини с 
206 населени места – 10 града и 196 села. 

Релефът в областта е равнинно-хълмист на юг и полупланински  и планински на 
север. В природногеографско отношение в областта попадат част от грабена на 
Горнотракийската низина, части от Същинска Средна гора, южните склонове на Стара 
планина и Казанлъшката котловина. 

През територията на областта преминават изграждащата се магистрала “Тракия” и 
първокласни автомобилни пътища /коридор №4, 8 и 9/ и железопътни линии /София-
Пловдив-Ст. Загора-Бургас; връзка с подбалканската линия и северна България на гара 
Тулово/, които свързват пристанищата на България при р. Дунав с южните транспортни 
направления към Гърция и Турция.  

От минерално-суровинните източници с най-голямо стопанско значение са 
находищата на лигнитни въглища от топлоенергийния комплекс „Марица Изток” (на площ 
от 240 кв.км). Малката им възраст /терциер/ и залягане позволяват добив по открит способ 
и използването им за производство на електрическа енергия.  

През 2005 г. настъпиха редица структурни изменения в енергетиката на страната. 
Те бяха свързани с реконструирането на съществуващи мощности, предшествано от смяна 
на собствеността и не на последно място прекратяването на дейността на други. Като цяло 
секторът привлича значителни обеми чуждестранни инвестиции. Средствата бяха 
насочени към  изграждане на нови и модернизация на съществуващите енергийни 
мощности. Топливноенергийният комплекс „Марица Изток” е точката на пресичане на 
интереси и инвестиции в отрасъла. Този комплекс осигурява положителния електро 
енергиен баланс на страната дори след затварянето на 3-ти и 4-ти блок на АЕЦ „Козлодуй” 
в края на 2006 г., с което България загуби 880 MW енергомощност.  

В сферата на енергетиката дейност развиват 20 дружества в областта. Дружествата 
на трите ТЕЦ, „Електроразпределение – Стара Загора” ЕАД, „Мини Марица изток” ЕАД и 
„Брикел”, формират печалба в размер на близо 55,5 млн. лв. за 2004г.  

                                                
1 Настоящата публикация е част от проект „Влияние на ТЕЦ “Марица-изток” върху качеството на 
атмосферния въздух”, който бе приключен през април 2006 г.  
2 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, катедра „Регионална и политическа география” 
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В региона секторът генерира нетни приходи от продажби за около 1 290 млн. лв. По 
важен е фактът, че големите дружества създават редица по-малки промишлени поръчки за 
стотици фирми в областта. По този начин дори на принципа на най-нисшия вид клъстер 
“Supply chain – верига на доставки” се осигурява самоорганизиращ се ефект. Така се 
подкрепят предимно МСП, които дори се специализират в доставката на определени 
продукти.    

Инсталираните енергийни мощности са от голямо значение за България и 
специално за регионалната икономика на Стара Загора. Днес българската 
електроенергийна система запазва положението си на най-голям износител в Югоизточна 
Европа, като се нарежда на престижното 4-то място в Европа. По данни на Националната 
енергийна компания (НЕК) до края на 2005 г. от страната са изнесени 7,6 млрд. квтч 
електроенергия, което е с 29% повече от предходната година. България запази лидерски 
позиции в региона и през 2006 г., но възможностите на страната да ескпрортира ток 
намаляха значително със спирането на 3-ти и 4-ти енергоблока на АЕЦ „Козлодуй”. Заедно 
с това ежегодно у нас ръстът на електропотреблението е около 5%. Тази тенденция поставя 
на изпитание икономическата стабилност тъй като България е страната с най-ниска 
производителност на труда в ЕС. Всяко увеличение на електроенергията ще понижи 
ефективността на икономиката ни още повече, като повиши цената на нейните предимно 
ниско технологични продукти, което ще ги направи още по неконкурентноспособни. От 
друга страна използването на евтин ток поддържа използването на ниско ефективни 
машини и технологии с които са оборудвани предимно приватизираните предприятия. В 
тази насока важен бе приетият Закон за енергийната ефективност. Напълно нов регионален 
баланс на електропроизводството у нас може да настъпи само с изграждането на нови 
алтернативни мощности. Мощности, използващи възобновими енергоизточници и пълна 
преоориентация в износната листа на страната. Износът на ток не може да бъде 
приоритетен в бъдещото развитие на енергетиката на страната, още повече в страна 
търсеща високи темпове на социално-икономическо развитие. Произведената 
електроенергия трябва да се използва за повишаване на ефективността на другите 
подсектори на нашата промишленост, а не да се осигуряват съседните страни с евтин ток.  

Българската икономика има три основни сравнителни „предимства”, от които и 
трите действат при топливноенергийния комплекс “Марица-Изток”.  
1. Най-евтината работна сила в ЕС, 
2. Евтина експлоатация на природни ресурси; 
3. Високи нива на възвръщаемост на капитала породено от: монополна структура на 

редица дейности, недоразвити пазарни отношения и конкуренция и не на последно 
място по значение слабо диверсифицирана производствена структура.  Следователно 
зависимост на икономическата стабилност от малко на брой ниско технологични 
производства, заемащи основния дял от износа. Последното ги определя като 
специализиращи за региона.   

Един задълбочен анализ на регионалните баланси на промишления сектор у нас 
разкрива основното действие на комбинация от едно, две или три от тези „предимства”. 
Нещо повече в положението си на търсеща постоянен ръст на БВП нашата страна 
подкрепя с различни форми тази структура. Може би надявайки се, че след определен 
период от време пазарните сили ще доведат до иновации, диверсификация на 
продуктовите структури, гъвкава конкурентноспособност и индустриални клъстери от по- 
висш порядък. 
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Графика 1 

Източник: Редовен доклад на НЕК, 2005г. 
 

Графика 2 

      
Източник: Редовен доклад на НЕК, 2005г. 

 
Обективизиране на  SWOT анализ на Топливно-енергийния комплекс  
“Марица- изток” в регионалната икономика на област Стара Загора 

 
Този метод на анализ е стратегически инструмент за управление и взимане на 

оперативни решения. Той е разработен през 70-те години в Станфордския университет под 
ръководството на Albert S Humphrey. Днес употребата му е в изключително широки 
граници. Възникнал като инструмент за одит на организациите и тяхната среда, днес 
методът се използва, както от частни и неправителствени организации, така и при 
планирането на регионалното развитие. 

Целта при извършването на SWOT анализ е да се повиши информираността на 
мениджърите за състоянието на организациите, да ги насочи към взимането на 
стратегически решения, а това да гарантира бъдещото им успешно съществуване. Чрез 
този метод могат да бъдат определени визията, целите и приоритетите на развитие на 
организацията/системата обект на анализ. На фигура 1 е показана общата възприета схема 
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за обективизиране на този анализ. В практиката са познати два основни подхода за 
извършване на анализа – експертен /субективен/ и обективен /количествен/. Често у нас се 
използва първият подход, който изисква солидна експертна подготовка. Например, всички 
SWOT анализи в системата на регионалното планиране у нас бяха извършени чрез този 
подход. Това се отнася от Националната стратегия за регионално развитие до всички 
общински планове за развитие. В резултат на това не се постигнаха целите на анализа и те 
до голяма степен се преповтаряха, сякаш всички териториални единици имат еднакви, 
визии, цели и приоритети на своето развитие. Ако на общо ниво това е доказуемо, то 
следва изводът, че нито един от тези документи не е разкрил характерното и специфичното 
различие и следователно не са постигнати целите на SWOT анализа.            

 
           Фиг. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представената матрица изглежда изключително проста, но нейното изпълване със 
съдържание е изключително сложна аналитична задача. Матрицата се състои от два 
основни компонента на средата – външна и вътрешна. Вътрешната среда на организацията 
се характеризира от силните и слабите страни. Посочените в тях компоненти съществуват 
и действат в настоящия момент в организацията, с тях мениджърът се съобразява в най-
голяма степен. Външната среда се характеризира от възможностите и заплахите. Техните 
компоненти са повече или по-малко хипотетични, но имат най-голямо значение за 
бъдещето. Използването на възможностите или осъществяването на заплаха зависи от 
избраната стратегия. 

Крайна цел на анализа е формулиране на мерките, които трябва да се предприемат 
след извършването на SWOT анализа. Предложената матрица има едно допълнително 
достойнство като определя действията спрямо изтъкнатите компоненти.       
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За целите на настоящия проект са изготвени субективен и обективен анализ на 
комплекса “Марица-Изток” с цел да се направи оценка на баланса /икономически ползи – 
негативни последствия/ едно от които е замърсяването на атмосферния въздух. С оглед на 
информацията, която бе проучена по изпълнението на задачите на проекта един 
субективен SWOT анализ би могъл да изглежда така:  

Фиг. 2 

SWOT анализ на комплекса “Марица – Изток” субективен метод 
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Графичен профил на SWOT анализа
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Фиг. 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактори Брой характеристики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% 
Силни страни 10 35,7 
Слаби страни 7 25 
Възможности 6 21,4 

Заплахи 5 17,9 
Общо 28 100 

 
Профилът разкрива, че комплексът се развива в условията на експанзионистична 

стратегия. Разбира се този метод не може да измери тежестта и значението и всеки едни от 
посочените компоненти. Поради това е необходимо създаването на SWOT анализ на базата 
на количествени икономически показатели. Чрез него ще се търси отговора до каква 
степен и кои икономически сектори /респективно енергийния комплекс/ осигуряват 
икономическото развитие и заетостта в област Стара Загора.   

За целта се използват статистически данни, които отразяват реално протичащи в 
във времето и пространството процеси. Развитието на региона зависи от икономическата 
база, в която най-важни са секторите, ориентирани в производството на продукти, за които 
има външно търсене. Останалите сектори са с локално значение, като факторите за това 
могат да са най-различни. В повечето случаи това са сектори, които съществуват на базата 
на развитието на експортно ориентираните отрасли. Поради това в най-развитите държави 
в света се стимулира развитието на отрасли, използващи интелектуален труд, създават 
висока норма на добавена стойност и имат експортна ориентация.  Чрез настоящия анализ 
се разкриват експортно ориентираните отрасли в област Стара Загора и как те си 
взаимодействат помежду си.  

Изчисленият коефициент на локализация L1 /Таблица 1/ разкрива отраслите, които 
имат специализация за област Стара Загора. Счита се, че при коефициент L1 > 1 секторът е 
специализиращ. Използването на данни за заетостта е подходящо, тъй като политиката по 
заетостта е един от подходите за управление на регионалната икономика. Добре е от 
икономическа гледна точка да се използват данни за добавената стойност /при наличност/. 
Разликата между получените резултати ще разкрие ефективността на производството.   
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Таблица 1 
Наети по трудово и служебно правоотношение по икономически сектори  

/НКИД 2003/ към 2005г. /Коефициент на локализация/ 
  Ст. Загора България 

НКИД 
2003 Отраслови сектори 2005 Дял 2005 Дял 

L1 

1 2 3 4 5 6 7 

 Общо 107914 1.000 2 177 226 1.000 - 

A Селско, ловно и горско стопанство 3750 0.034 69983 0.0321 1.0591 
B Рибно стопанство 0 0 0 0 0 
C Добивна промишленост 7817 0.0724 29 349 0.0134 5.4029 
D Преработваща промишленост 35051 0.3248 606 660 0.2786 1.1658 

E Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия, газообразни горива и вода 6287 0.0638 56 978 0.0261 2.4444 

F Строителство 6019 0.0557 141 829 0.0651 0.8556 

G 
Търговия, ремонт и техническо обслужване на 
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на 
стоки за домакинството 

12709 0.1177 312 272 0.1434 0.8207 

H Хотели и ресторанти 2607 0.0241 83 201 0.0382 0.6308 

I Транспорт, складиране и съобщения 5217 0.0483 160 153 0.0735 0.6571 
J Финансово посредничество 909 0.0084 33 599 0.0154 0.5454 

K Операции с недвижими имоти,наемодателна 
дейност и бизнес услуги 4131 0.0382 128 139 0.0588 0.6496 

L Държавно управление и отбрана; задължително 
обществено осигуряване 4658 0.0431 131 065 0.0601 0.7171 

M Образование 8783 0.0813 192 838 0.0885 0.9186 
N Здравеопазване и социални дейности 6277 0.0581 125 464 0.0576 1.0086 

O+P+Q Други дейности, обслужващи обществото и 
личността 3699 0.0342 105 696 0.0485 0.705 

 
Стойностите над 1 означават още, че нуждите на региона са напълно задоволени и 

това производство е ориентирано към износ. Такива са А, С, D, E и N. Силно напред 
изпъкват сектор C с 5,4029 и сектор E с 2,4444.   

Винаги в икономическата география специализацията и концентрацията на 
производството е била считана за позитивен критерий в процеса на развитие. До голяма 
степен можем да твърдим, че в при концентрираните производства изследваната територия 
притежава някакво конкурентно предимство по смисъла на Портър3 или икономии от 
мащаба. Следователно регионалната икономика произвежда тези продукти и ги изнася 
успешно. 

Важно за икономгеографския анализ е разкриването на връзките по сектори.   

                                                
3 Портър, М., Конкурентното предимство на нациите, С., 2004г.  
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Наети по трудово и служебно правоотношение по икономически сектори  
                                                                               /НКИД 2003/ към 2005г.                                                               Таблица 2 

 
  Ст. Загора  България       

 
Отраслови сектори 

2001 2005 Д1 2001 2005 Д2 Ni index Si index Ri index Ni Si Ri 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 Общо 96742 107914 0.1154 1 899 874 2 177 226 0.1459 - - - 14111 -5354 2411 

A Селско, ловно и горско 
стопанство 4912 3750 -0.2365635 79534 69983 -0.1201 0.1459 0.2660 -0.1165 716.6608 1306.5282 -572.13262 

C Добивна промишленост 9035 7817 -0.1348091 36928 29349 -0.2052 0.1459 0.3511 0.0704 1318.2065 3172.5248 636.31827 

D Преработваща 
промишленост 29924 35051 0.171334 562251 606660 0.0790 0.1459 0.0669 0.0923 4365.9116 2002.3855 2763.4739 

E 

Производство и 
разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия, газообразни горива 
и вода 

6998 6287 -0.1016005 59234 56978 -0.0381 0.1459 0.1840 -0.0635 1021.0082 1287.5357 -444.47253 

F Строителство 4787 6019 0.2573637 97053 141829 0.4614 0.1459 -0.3155 -0.2040 698.4233 -1510.0887 -976.51197 

G 

Търговия, ремонт и 
техническо обслужване на 
автомобили и мотоциклети, 
на лични вещи и на стоки за 
домакинството 

8480 12709 0.4987028 222722 312272 0.4021 0.1459 -0.2562 0.0966 1237.232 -2172.3279 819.4401 

H Хотели и ресторанти 1911 2607 0.3642072 55734 83201 0.4928 0.1459 -0.3469 -0.1286 278.8149 -662.96995 -245.78485 

I Транспорт, складиране и 
съобщения 5520 5217 -0.0548913 163419 160153 -0.0200 0.1459 0.1659 -0.0349 805.368 915.68761 -192.68039 

J Финансово посредничество 589 909 0.5432937 27486 33599 0.2224 0.1459 -0.0765 0.3209 85.9351 -45.060934 189.00397 

K 
Операции с недвижими 
имоти,наемодателна дейност 
и бизнес услуги 

2869 4131 0.4398745 100063 128139 0.2806 0.1459 -0.1347 0.1593 418.5871 -386.40619 457.00671 

L 
Държавно управление  и 
отбрана; задължително 
обществено осигуряване 

3427 4658 0.3592063 95825 131065 0.3678 0.1459 -0.2219 -0.0085 499.9993 -760.29269 -29.291991 

M Образование 9333 8783 -0.0589307 202396 192838 -0.0472 0.1459 0.1931 -0.0117 1361.6847 1802.4287 -109.25604 

N Здравеопазване и социални 
дейности 6948 6277 -0.0965746 132528 125464 -0.0533 0.1459 0.1992 -0.0433 1013.7132 1384.0551 -300.65809 

O+P+Q 
Други дейности, 
обслужващи обществото и 
личността 

2009 3699 0.8412145 64701 105696 0.6336 0.1459 -0.4877 0.2076 293.1131 -979.80316 417.08374 
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Този анализ има цел да разкрие до каква степен промените в отделните сектори и 
по-специално тези с L1 > 1 се дължат на макроикономически причини и как регионалната 
икономика се адаптира към тях. 

   За целта се използва методът на анализа на движението на дяловете АДД. 
Избраната базисна година е 2001г., тъй като това е годината, след която националната 
икономика поддържа стабилен годишен ръст около 5.5%. Чрез АДД се “улавя” влиянието 
на различни фактори, които са външни за регионалната икономика, но имат пряко 
отношение към нейното състояние.  

Тъй като развитието на всички региони се влияе от общо икономическия спад или 
възход то първото сравнение е с базовата територия – националната. Поради това, първо 
определяме националния дял, който съдържа в себе си степента на влияние върху темпа на 
растеж на заетостта в националната икономика Ni. /Вж. Таблица 2/     

След това са анализирани структурните изменения в сравнимата икономика и как те 
се отразяват на регионалната икономика на Ст.Загора. Като пример за добро развитие на 
регионалната икономика ще бъде разкриването на сектори които имат изпреварващи 
темпове на растеж по отношение на заетостта спрямо националния темп. Чрез този втори 
индекс се измерва отрасловия дял в динамиката на заетостта Si.    

В последната графа се търси местния принос към развитието на регионалната 
заетост, а изчисляваната величина се нарича регионален дял Ri.  

Резултатите от извършените изчисления и изходните данни са представени в 
Таблица 2. Данните показват, че нарастваща заетост в областта се констатира в секторите 
C, D, G, J, K и O+P+Q. Общо за целия период броят на заетите в областта нараства с 
11 168 души. Тази благоприятна тенденция се обуславя, както от макроикономически 
причини, но и от добрата адаптивност на местната икономика.      

Националния ръст на икономиката създава 14111 от работните места. Отлични 
резултати постига регионалната икономика която за изследвания период създава 2411 
работни места. Процесите на отраслова трансформация вземат стоя негативен отпечатък, 
поне по отношение на заетостта и благодарение на това регионът губи 5354 работни места. 
В националната икономика по-бързо се развиват секторите C, D, M и N докато в областта 
те имат по-нисък принос по отношение на заетостта.  

Конструирането на новата SWOT матрица се извършва с презумпцията, че L1 е 
индикатор показващ силни или слаби позиции на отделните отрасли в изследваната 
територия, а индексът на регионалния дял улавя моментните благоприятни или 
неблагоприятни тенденции.  

За целта редуцираме L1 с една единица.  Целта е получените стойности да се 
разположат в квадрантите на координатна система.   

Таблица 3 
Обобщени данни за L1 и Ri 

НКИД Сектор L1 - 1 Ri 
A Селско, ловно и горско стопанство 0.0591 -0.1165 
C Добивна промишленост 4.4029 0.0704 
D Преработваща промишленост 0.1658 0.0923 

E Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия, газообразни горива и вода 1.4444 -0.0635 

F Строителство -0.1444 -0.2040 
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G 
Търговия, ремонт и техническо обслужване на 
автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за 
домакинството 

-0.1793 0.0966 

H Хотели и ресторанти -0.3692 -0.1286 
I Транспорт, складиране и съобщения -0.3429 -0.0349 
J Финансово посредничество -0.4546 0.3209 

K Операции с недвижими имоти, наемодателна дейност и 
бизнес услуги -0.3504 0.1593 

L Държавно управление  и отбрана; задължително 
обществено осигуряване -0.2829 -0.0085 

M Образование -0.0814 -0.0117 
N Здравеопазване и социални дейности 0.0086 -0.0433 

O+P+Q Други дейности, обслужващи обществото и личността -0.295 0.2076 
 
От фигура 4 става видно, че сектор С и D има най-благоприятни позиции за 

развитие и за изследвания период дават значителен дял от заетите. Специализиращи 
спрямо коефициента на локализация е сектор E, но ролята му при осигуряването на 
заетостта намалява за региона. Специализиращи са също така A и N, но техният дял при 
осигуряването на заетостта също намалява.  

Фиг.4      
SWOT матрица на база обективни оценки на заетостта по сектори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основата на извършения анализ могат да се направят следните изводи: 

 Най-важни за региона са секторите D, C и Е по отношение на заетостта. Трите 
сектора осигуряват 45,6 % от заетостта в областта за 2005г.; 
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 Дейностите по тези основни сектори са свързани с развитието на топливно-
енергийния комплекс “Марица-Изток”, което означава, че освен основен 
източник на добавена стойност за региона и електроенергия за страната, тези 
дейности изпълняват социална функция;  

 Регионът разполага с най-добри възможности за развитие на секторите G, L и 
O+P+Q, които увеличават броя на заетите с по-високи темпове от националните, 
но имат ниска локализация; 

 Секторите H, K и I са тези които през изследвания период изостават в най-
голяма степен, докато в националната икономика те са носители на висок 
растеж на заетостта и проявяват тенденция да се концентрират; 

 Вероятно, свръхконцентрацията на секторите D и Е се явява задържащ фактор 
при развитието на  някои други сектори, типичен пример e сектор А; 

 Концентрацията на секторите D и E е свързана с редица здравни рискове, както 
на работните места така за възникването на белодробни заболявания, което 
може да постави регионалната икономика в затруднено положение при 
управлението на здравеопазването - N;  
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