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Информация за текущото състояние на „Мини Марица-изток“ ЕАД  

(съгласно чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия) 

1. Обща информация 

„Мини Марица-изток“ ЕАД е дружество регистрирано по ф. д. №2444/1993 г., рег. 1, том 1, 

стр. 12, парт. 6 на Старозагорски окръжен съд в съответствие с Търговския закон с Решение 

№2773 от 7 юли 1993 г. Дружеството е със седалище и с адрес на управление: град Раднево, 

област Стара Загора, ул. Георги Димитров №13. Едноличен собственик на капитала на „Мини 

Марица-изток” ЕАД е „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. В рамките на дружеството 

функционират като вътрешно-структурни единици следните клонове: Рудник „Трояново 1“, 

Рудник „Трояново-север“ и Рудник „Трояново 3“, като трите клона експлоатират трите 

открити рудника за добив на лигнитни въглища. „Мини Марица-изток” ЕАД притежава 

миноритарен дял от 3.68% в ЗАД „Енергия”. 

Основният предмет на дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД включва: Добив и пласмент на 

въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, 

подготовка и преквалификация  на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи, 

осъществяване на дейности по профилактика и рехабилитации в почивни станции собственост 

на дружеството, както и други, незабранени от закона дейности. 

Дружеството притежава следните лицензии: 

• Лицензия №Л-480-15 от 20 октомври 2016 г., издадена от КЕВР за извършване на 

дейността „търговия с електрическа енергия” със срок от 10 години; 

• Лицензия от Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията за превоз “ЖП товари“, издаден през 2016 година за срок от 5 години. 

 

2. Текущо състояние на „Мини Марица-изток“ ЕАД 

Финансовият резултат на дружеството към 30.06.2021 г. преди данъци е загуба от 8,446 хил.лв. 

В следствие на намаленото потребление на въглища от страна на основните контрагенти на 

дружеството, за първите 6 месеца на 2021 г. дружеството отчита загуба, но нейният размер 

намалява с 1,157 хил.лв. спрямо съпоставимия период на 2020 г., в следствие на отпадането на 

ограниченията свързани с COVID-19 пандемията и постепенното възстановяване на 

икономиката на страната. 
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Общо приходите от оперативната дейност на „Мини Марица-изток“ ЕАД, реализирани към 

30.06.2021 г. са в размер на 256,519 хил.лв. 

Отчетените разходи за дейността на дружеството към 30.06.2021 г. са на стойност 265,522 

хил.лв. 

Общата стойност на активите на „Мини Марица-изток“ ЕАД към 30.06.2021 г. възлиза на 

1,134,086 хил.лв. 

Общо собствения капитал, отчетен към 30.06.2021 г. е в размер на 789,486 хил.лв. 

 

3. Стратегия за бъдещо развитие  

3.1. Мисия 

Мисията на „Мини Марица-изток ”ЕАД  е да бъде гарант за енергийната независимост на 

Република България, като  добива въглищата от Източномаришкото находище. Дружеството 

съществува, за да работи в полза на обществото, като е в основата на процеса за производство 

на електроенергия от собствени енергоизточници и така гарантира енергийната независимост 

на страната и националната сигурност. 

3.2. Визия 

Визията на “Мини Марица-изток“ ЕАД е да бъде лице на българския въгледобив. Дружеството 

се стреми да постигне европейско ниво в работата си. Сертифицирано е по международните 

стандарти ISO за управление на качеството, за безопасни и здравословни условия на труд и за 

опазване на околната среда.  

Стремежът на “Мини Марица-изток“ ЕАД е всеки един служител на всяко йерархично ниво, 

при общуването си с другите членове на компанията или с клиентите и партньорите, да 

поддържа и гради визията на дружеството. Чрез последователно налагане на европейски 

принципи на работа, се гради фирмена култура и имидж на Дружеството и стремежът на 

дружеството е да бъде разпознавано в обществото като компания, олицетворяваща и 

прилагаща най-добрите европейски практики и компания на корпоративната социална 

отговорност. 

3.3. Цели 

Стратегическа цел - осигуряването на ритмичност и сигурност при доставката на въглища 

за термичните централи в региона и напълно да задоволяване на техните потребности.  
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Оперативни цели: 

• Въвеждане на високотехнологично оборудване и автоматизация; 

• Разработване и реализиране  на високотехнологични минни решения; 

• Професионално развитие на кадрите на всички нива; 

• Финансов мениджмънт, осигуряващ експлоатационната, ремонтната и 

инвестиционната дейност, съобразно Проекта за разработване и Бизнес програмата на 

Дружеството; 

• Развиване и усъвършенстване на интегрираната система за управление на качеството, 

околната среда и здравето и безопасността при работа. 

Основен акцент в дейността на дружеството ще бъде насочване на усилията към повишаване 

на ефективността на добива чрез инвестиционни дейности, свързани с рехабилитация, 

реконструкция, модернизация и подмяна на тежкото минно оборудване. 


