
„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД 

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО 
„Български енергиен холдинг" (БЕХ) ЕАД е еднолично акционерно дружество 

като 100 % от капитала е собственост на държавата, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. Веслец №16 Правата на държавата, като едноличен 

собственик на капитала на дружеството, се упражняват от министъра на енергетиката.  

Дружеството е с едностепенна система на управление, като органи на 

управление са: Общо събрание и Съвет на директорите (СД). Съгласно Търговския 

закон, правомощията на общото събрание, се изпълняват от едноличния собственик 

на капитала. СД има управителни, представителни и контролни функции. БЕХ ЕАД се 

управлява от СД, който се  състои от седем членове – четирима представители на 

държавата и трима независими членове. Избрани с конкурс за срок от пет години и 

вписани на 31.05.2021 г. в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел са един представител на държавата и един независим член. 

Останалите трима представители на държавата и двама независими членове са 

вписани за срок до провеждане на нова конкурсна процедура, за които се обявява 

настоящия конкурс.  

БЕХ ЕАД е холдингово дружество, едноличен собственик на капитала на 

предприятия в енергетиката, развиващи дейност в производство и пренос на 

електрическа енергия, пренос, транзит и съхранение на природен газ, както и добив 

на лигнитни въглища. Холдингъг, чрез дъщерните си дружества, заема водеща 

позиция на пазара на природен газ и електроенергия в България, като притежава 

основните предприятия за производство на електроенергия в страната. БЕХ ЕАД 

притежава общественият доставчик на електроенергия и на природен газ в България 

и затова е стратегическо значимо държавно дружество. 

БЕХ ЕАД функционира като финансов холдинг, чиято основна дейност е 

свързана с вътрешногруповото управление на финансовите активи и инструменти, 

чрез участие на капиталовите пазари с цел привличане на външно финансиране от 

международни финансови институции. 

Структурата на  финансов холдинг, позволява дъщерните дружества да запазят 

своята оперативна самостоятелност, издадените индивидуални лицензии и предмет 

на дейност за лицензираните компании. Производствената и търговската дейност в 

групата на БЕХ ЕАД е изцяло съсредоточена в дъщерните дружества, съобразно 

индивидуалните им лицензии. 

Холдинговото дружество осъществява дейности в областта на финансовото 

управление, управлението на проекти, корпоративно управление и бизнес 

планиране, правни и регулаторни въпроси, контрол върху провежданите обществени 



поръчки от дружествата, секторни изпълнители, по смисъла на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП), връзки с обществеността и комуникацията. 

БЕХ ЕАД представлява стратегически значимо държавно дружество, а съгласно 

ПМС №181/20.07.2009 г. обекти на дъщерните дружества са определени за 

стратегически и със значение за националната сигурност. 

БЕХ ЕАД е включен в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто 

държавно участие в капитала или обособени части от тях - неподлежащи на 

приватизация, съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 от Закона за приватизацията 

и следприватизационния контрол (отм.). 

Б. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО 

Представената информация е на база предварителен годишен финансов отчет 

на БЕХ ЕАД към 31.12.2022г. Към 31.12.2022 г. БЕХ ЕАД отчита печалба преди данъци 

в размер на 1 651 591 хил. лв., което представлява съществен ръст спрямо отчетената 

печалба през същия период на предходната година в размер на 271 877 хил. лв. 

Същественото изменение на финансовия резултат се дължи на няколко фактора – 

погасяване на задължения по предоставени от холдинга заеми на дъщерни дружества, 

ръст на приходите от дивиденти. 

Към 31.12.2022 г. холдинга отчита общо приходи в размер на 1 022 254 хил. 

лв., общо разходи за дейността в размер на 13 478 хил. лв., общо активи в размер на 

8 403 867 хил. лв. и собствен капитал в размер на 5 490 347 хил. лв. 

Средносписъчния брой на персонала към 31.12.2022 г. е 93 служители. 

Финансовите отчети на холдинга се публикуват и са общодостъпни на 

електронно-информационната система за публичните предприятия на интернет 

страницата на Агенция за публичните предприятия и контрол. 

 

В. СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ – новите проекти, АКТУАЛИЗАЦИЯ 

Средносрочната и дългосрочната стратегия на БЕХ ЕАД цели гарантиране 

сигурността  и относителната независимост на енергийните доставки в България чрез 

диверсификация на доставчиците и трасетата на доставки и да запази и развие 

специфичните предимства на българския енергиен сектор и неговата позиция на 

регионалните и европейски пазари. БЕХ ЕАД участва в разработването на 

приоритетни инфраструктурни проекти за осигуряване на енергийните потребности 

на страната и региона през следващите години.  

Целите на БЕХ ЕАД са насочени към следните основни направления, 

приоритетни области и изпълнявани проекти: 

1. Финансова устойчивост на енергийния сектор в страната 

• Осигуряване на финансиране за ключови дейности и проекти; 



• Оптимизиране на разходите; 
• Елиминиране на дефицитите 

2. Гарантиране сигурността на енергийната система  

• Диверсификация на източниците; 

• Диверсификация на маршрутите; 

• Сигурност и надеждност и непрекъсваемост на газовите доставки; 
• Удължаване на живота на мощностите, гарантиращи сигурност на 

системата, съчетано с осигуряване на дългосрочна доходност; 

• Регионална и европейска свързаност на системите; 

• Либерализация на електроенергийния и на газовия пазар. 

 

С. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

• Предизвикателства произтичащи от новата европейска законодателна 

рамка изискваща преход към нисковъглероден пазарен модел; 

• Събиране просрочени вземания и изпълнение на сключените споразумения 

за разсрочено плащане; 

• Гарантиране сигурността на енергийните доставки на природен газ, чрез 

диверсификация на източниците и маршрутите на доставка; 

• Осигуряване на ликвиден ресурс за посрещане на настъпили задължения, 

поддържане оперативната дейност на дъщерните дружества и за реализирането на 

стратегическите проекти; 

• Повишаване/запазване на кредитния рейтинг на холдинга. 
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