
Информация за текущото състояние на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД,  

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

1. Обща информация 

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД е дружество регистрирано с решение №2591 от 30 юни 2000 г. на 

Старозагорски окръжен съд в съответствие с Търговския закон по ф. д. № 1338/2000, рег. 1, 

том 2, стр. 46, парт. 23. Дружеството е със седалище и адрес на управление: село Ковачево, 

област Стара Загора. Едноличен собственик на капитала на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД  е 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД е едноличен собственик на 

капитала на „ТЕЦ Марица изток 2 (9 и 10)” ЕАД и „Професионален футболен клуб Берое – 

Стара Загора” ЕАД. Дружеството притежава миноритарен дял от 0.96% в ЗАД „Енергия”. 

Основният предмет на дейност на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД включва: Производство на 

електрическа и топлинна енергия, пренос и разпределение на топлинна енергия, строителна и 

ремонтна дейност в областта на електроенергетиката и топлоенергетиката, строителна и 

ремонтна дейност в областта на електропроизводството и тoплoпpoизвoдcтвoтo, 

инвестиционна дейност, придобиване и разпореждане c авторски права, права върху 

изобретения, търговски марки и промишлени образци, ноу-хау и други обекти на 

интелектуалната собственост, както и други обекти на интелектуалната собственост, както и 

всяка друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, a когато се изисква 

издаване на разрешение или лиценз, след получаване на разрешението или лиценза. 

Дружеството притежава следните лицензии издадени от КЕВР, както следва: 

 Лицензия №Л-091-01 от 21 февруари 2001 г. за производство на електрическа енергия 

за срок от 20 години; 

 Лицензия №Л-249-15 от 10 декември 2007 г. за търговия на електрическа енергия за 

срок от 10 години, подновена с лицензия №Л-498-15 от 31 януари 2018 г. за срок от 10 

години. 

2. Текущо състояние на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД  

Отчетеният финансов резултат от „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД пред данъци към 30.09.2020 г. 

е загуба в размер на 183,261 хил.лв., която се обуславя от експоненциалното нарастване в 

цените на квотите за въглеродни емисии, които са най-големият оперативен разход на 

дружеството. Отчетеният резултат от оперативната дейност на централата към 30.09.2020 г. е 

загуба в размер на 165,490 хил.лв. 



Общо приходите от оперативна дейност на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към 30.09.2020 г. са 

на стойност 336,445 хил.лв. 

Общо разходите за дейността на централата към 30.09.2020 г. са в размер на 501,935 хил.лв. 

Общата стойност на активите на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД към 30.09.2020 г. възлизат на  

1,558,151 хил.лв. 

Общата стойност на собствения капитал на централата към 30.09.2020 г. е в размер на 

437,293 хил.лв. 

3. Стратегия за бъдещо развитие  

3.1. Мисия 

Мисията на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД  е в пряка връзка с поставените бизнес цели на 

„Български енергиен холдинг” ЕАД, които от  своя страна се делят на: 

Стратегически цели 

 Повишаване на сигурността на енергийните доставки; 

 Утвърждаване на позицията на регионалните и европейските пазари; 

 Повишаване на инвестиционната привлекателност на българския енергиен сектор. 

 

3.2. Визия 

Въвеждането на иновации е сред основните приоритети на ръководството. По този начин се 

постига подобрение на работния процес, увеличаване на производството, като същевременно 

намалява разходът на ресурси.  

За да отговори на европейските изисквания за чиста околна среда и да оптимизира работата на 

съоръженията, „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД реализира редица мащабни проекти - 

„Рехабилитация на блокове от 1 до 4, изграждане на сероочистващи инсталации на блокове 1 

и 2, 3 и 4, модернизация на блокове 6 и 8”, „Изграждане на сероочистваща инсталация на 

блокове 5 и 6”, „Реконструкция на циркулационна помпена станция – 1”, „Изграждане на 

стопанство за инструментален въздух в Котелен цех – част 700 MW”, „Рехабилитация на 

блокове 5 и 7 като част от проекта „Увеличаване на мощността на турбини за блок 5 и блок 7 

в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД” и др. Политиката на дружеството е насочена към ограничаване 

на замърсяването от вредни емисии във въздуха, водите и почвите, както и управление на 

отпадъците.  



Във финална фаза на изпълнение е проект „Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в 

експлоатация на вътрешна газопроводна мрежа и газорегулиращи пунктове (ГРП) за блокове 

от 1 до 8 на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД.  

Проектите за „Пълен инженеринг на нискоемисионни горелки на енергийни котли от 9 до 12”, 

„Пълен инженеринг на газоразпалващи инсталации на енергийни котли от 1 до 12”, 

проектиране и авторски надзор  за газоплътни екрани на котел ПК-38-4 и изработка и монтаж 

на газоплътни екрани на котел ПК-38-4 са проектите включени в Националния план за 

инвестиции по линия на дерогация. 

Динамичното развитие на пазара на електрическа енергия открива нови възможности пред 

дружеството за осигуряване на допълнителни приходи от търговия с електрическа енергия, 

което ще допринесе за подобряване на общата ефективност на централата. 

3.3. Цели 

 Създаване на стабилна позиция на енергийния пазар и завладяване на пазарен дял 

отговарящ на позицията на дружеството; 

 Реализация на маркетинговата стратегия; 

 Повишаване на ефективността и ефикасността на дейността; 

 Опазване на околната среда; 

 Повишаване качеството на човешките ресурси; 

 Внедряване на иновационни технологии; 

 Повишаване нивото на автоматизация, контрол и сигурност. 

 Подобряване на текущото финансово-икономическо състояние на „ТЕЦ Марица изток 

2” ЕАД 

Дружеството е пряко засегнато от новите изисквания на Европейския съюз, заложени в 

приетото Парижко споразумение, както и от процесите, свързани с увеличаване дела на 

чистата енергия и предстоящото обединение на енергийните пазари. Тези обстоятелства са 

индикатор за наличие на несигурност относно способността на Дружеството да продължи да 

функционира като действащо предприятие. Предприетите мерки за стабилизиране 

финансовото състояние на дружеството чрез закупуване на квоти за емисии от страна на БЕХ 

ЕАД, както и увеличаване на капитала му, ще окажат благоприятен краткосрочен ефект върху 

ТЕЦ МИ2, но няма да доведат до дългосрочно разрешаване проблемите на централата, 

свързани с новите екологични норми, засягащи пряко дейността на дружеството. 

 


