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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. 

През първото шестмесечие на 2021 г. лиценза е подновен за нов 5 годишен период, и е 

със срок на действие до 2026 г. 

 

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

Финансовият резултат преди данъци за 2022 г. е печалба от 43 744 хил. лв. (2021 г.: загуба 9 

358 хил. лв.). Приходите от реализация на въглища до 30.06.2022 г. са на стойност 347 524 хил. 

лв. и са повече със 159 169 хил. лв. (84,50% увеличение) спрямо реализираните през 

съответния период на 2021 г. Изменението спрямо 2021 г. е в резултат от увеличения добив на 

въглища със 7 321 хил. тона, ръста в приходите от реализация на въглища със 133 856 хил. лв., 

както и в следствие от увеличената продажна цена. Следва да се има предвид, че отчетените 
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продажни цени на реализираните от дружеството количества лигнитни въглища през отчетния 

период са променени от 01.03.2022 година на цена от 87,35 лева/ТУГ, докато приходите през 

първото полугодие на 2021 г. бяха формирани при цена от 77,00 лева/ТУГ. 

Освен добив на въглища, Дружеството осъществява услуги и дейности по: 

- Транспортиране и депониране на технологични отпадъци; 

- Железопътен превоз на товари по националната железопътна инфраструктура; 

- Продажби чрез Българска независима енергийна борса (БНЕБ) на електроенергия; 

- Други услуги и дейности. 

Отчитайки възможността да намали разходите за балансиране на електроенергия, 

Дружеството осъществи продажби на ел. енергия на БНЕБ в сегмент „В рамките на деня“ и 

през първото полугодие на 2022 г. бяха реализирани 21,261.500 МВтч. 

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

30.06.2022 г. са в размер на 406 541хил.лв. 

Отчетените разходи за дейността на дружеството към 30.06.2022 г. са на стойност 367 124 

хил. лв. 

Общата стойност на активите на „Мини Марица-изток“ ЕАД към 30.06.2022 г. възлиза на 1 

189 137 хил. лв. 

Общо собствения капитал, отчетен към 30.06.2022 г. е в размер на 847 233 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. Значението на комплекса „Марица-изток”, като един 

от основните елементи от енергийната сигурност на Република България, определя и 

политиката, заложена в управленската програма на дружеството. Тя включва устойчиво 

развитие на „Мини Марица-изток” ЕАД и гарантиране възможността същото да функционира 
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при спазване на заложените стойности на показателите за надеждност (коефициент на 

откривка, минна маса и добив), то следва текущо да извършва разходи, които да гарантират 

възможността му в бъдеще да осигурява нужните количества въглища на централите от 

комплекса.  

 

3.2. Визия 

Стремежът на „Мини Марица-изток“ ЕАД е чрез последователно налагане на европейски 

методи на работа да се изгради и поддържа фирмената култура и имидж на Дружеството, като 

то да бъде разпознавано в обществото като компания, прилагаща най-добрите европейски 

практики при спазване на принципите на корпоративна и социална отговорност. 

 

3.3. Цели 

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

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

Оперативни цели:  

• Въвеждане на високотехнологично оборудване и автоматизация.  

• Разработване и реализиране на високотехнологични минни решения. Действието на 

реализирания проект за компенсиране на реактивната енергия, консумирана от тежкото 

минно оборудване допринася благоприятно върху дейността на Дружеството, като с 

изпълнението на проекта бе оптимизирана работата на трансформаторите, 

захранващите линии и комутационната апаратура и бяха намалени загубите при пренос 

на енергия и падовете на напрежение. 

• Дружеството е поело ангажимент да инвестира в обучението на млади хора чрез работа, 

което от своя страна дава редица предимства като осигурява подготвени и 

квалифицирани кадри в реална работна среда – според потребностите на Дружеството 

и да оказва непосредствено влияние върху съдържанието и качеството на обучение. 

Ръководството на Дружеството работи активно в насока оптимално използване на 

финансовите ресурси, по-ефективно управление на човешките ресурси, подмяна, 

рехабилитация и оптимална поддръжка на основното оборудване. 
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Постигнатите технико-икономически резултати в дългосрочен план разкриват приоритетите 

за енергийното стопанство на „Мини Марица-изток“ ЕАД, свързани с повишаване на 

енергийната ефективност в Дружеството чрез рехабилитация, реконструкция, модернизация и 

подмяна на тежкото минно оборудване. 


