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1. Кратко описание на бизнес модела на предприятието - цел, стратегия, 

организационна структура, инфраструктура, продукти, следвани политики 

по отношение на основните и спомагателните дейности на предприятието  

 

Основната дейност на “Мини Марица-изток” ЕАД е за добив и пласмент на лигнитни 

въглища, чрез разработване и експлоатация и на три открити рудника – „Трояново-1”, 

„Трояново-север” и „Трояново-3“. 

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. 

 

Стратегията, с която ще осъществяваме нашата цел, се състои от отделни цели, които в 

своята комплексност и съгласуваност, ни осигуряват изпълнението на главната цел: 

• 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. 

Ние се стремим да постигнем европейско ниво в работата на нашата фирма. 

Сертифицирани сме по международните стандарти ISO за: 

� управление на качеството,  

� за безопасни и здравословни условия на труд  

� за опазване на околната среда.  

 

В района има изградена инфраструктура и топлоцентрали, пригодени да работят само с 

въглища от Източномаришкия басейн. В същото време Дружеството е силно зависимо 

от натоварването на тези централи и нуждите им от лигнитни въглища. 

Основната цел да Дружеството е осигуряването на ритмичност и сигурност при 

доставката на въглища за термичните централи в региона и напълното задоволяване на 

техните потребности. 

 

 В това отношение, Дружеството е силно зависимо от натовареността и потребностите 

на дружествата потребители. “Мини Марица-изток” ЕАД снабдява с лигнитни въглища 

следните дружества: 

� ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД; 

� “КонтурГлобал Оперейшънс България” АД; 

� ”Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД; 

� “Брикел” ЕАД. 

 

В експлоатационния периметър на „Мини Марица-изток” ЕАД се използва комбинация 

от поточно-циклична технология с ж.п. транспорт и доказалата ефективността си в 

басейна поточна технология с гумено лентов извоз.  

Основният производствен процес по добив на въглища обхваща копаене, товарене и 

транспортиране с гумено-лентови транспортьори, след което претоварване на въглищата 

в рудник „Трояново-1” на железопътен транспорт и доставяне до  „ТЕЦ Марица изток 

2” ЕАД, рудник „Трояново-север” с железопътен транспорт и доставяне до  ТЕЦ „AES-
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Гълъбово” и „Брикел” ЕАД, а в рудник „Трояново-3” транспортиране с гумено-лентови 

транспортьори до ТЕЦ „КонтурГлобал Марица-изток 3” АД и с железопътен транспорт 

до „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД и „Брикел” ЕАД. Изземването на откривката обхваща 

копаене, товарене и транспортиране на гумено-лентови транспортьори до  

насипообразуватели, които я  насипват на вътрешни и външни  насипища. 

За осигуряване на целия производствен процес се извършват редица спомагателни 

дейности по електрозахранване, водоотлив, автотранспорт, ремонт и поддръжка на 

съоръжения, земни булдозерни работи, геолого-сондажни и други дейности и не на 

последно място осигуряване с човешки ресурси за  изпълнение на целия процес. 

  

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

� Транспортиране и депониране на технологични отпадъци от ТЕЦ “Марица изток 

2” ЕАД и “Контур Глобал Марица Изток 3” АД; 

� Железопътен превоз на товари по националната железопътна инфраструктура  

� Подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на 

доходи; 

� Осъществяване на дейност по профилактика и рехабилитация в почивни станции, 

собственост на дружеството 

 

 
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА „МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК” ЕАД 

 
 

 

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 – осигуряване на устойчиво развитие на „Мини 

Марица-изток” ЕАД и гарантиране възможността във всеки момент да се отговори на 

потребността, изискванията и очакванията на потребителите на лигнитни въглища.  

 

Мини Марица-Изток ЕАД е член-основател на Европейската асоциация за въглища и 

лигнитни въглища EURACOAL от 2002 година, като Изпълнителният директор на Мини 

Марица-изток ЕАД е член на Изпълнителния комитет на EURACOAL. 

 

Стремим се всеки един от нас на всяко йерархично ниво, при общуването си с другите 

членове на компанията или с клиентите и партньорите ни, да поддържа и гради нашата 

визия. Чрез последователно налагане на европейски принципи на работа, ние градим 

фирмена култура и имидж на Дружеството и желаем да бъдем разпознавани в 
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обществото като компания, олицетворяваща и прилагаща най-добрите европейски 

практики и компания на корпоративната социална отговорност. 

 

 

2. Описание на политиките и дейностите, които предприятието е приело и 

следва по отношение на екологичните въпроси 

 

“Мини Марица Изток” ЕАД е сертифицирано по ISO 14001:2015 -   международен 

стандарт, който определя изискванията към системата за управление на околната среда. 

Същият позволява на организацията да разработи и внедри политика, общи цели, 

инструкции, регламенти и програми, вземайки предвид законовите и други изисквания, 

които организацията изпълнява, с цел минимизиране влиянието на значимите аспекти  

върху  околната среда.   

През м. май, 2017 г., е проведен ресертификационен одит на Интегрираната 

система за управление /ИСУ/. 

 Чрез системата за управление на околната среда, която е част от ИСУ, се: 

 1. Подпомага и подобрява управлението и резултативността по околната среда; 

 2. Подпомага спазването на нормативни задължения за управление на околната 

среда;   

 3. Подобрява имиджа на организацията; 

 4. Екологосъобразно управление на отпадъците на територията на Дружеството. 

Утвърдени са и се прилагат писмени документи за управление на дейностите, 

свързани с околната среда, а фирмената политика в тази област е записана в общата 

Декларация на ръководството и е част от общата политика на Дружеството. Всички тези 

документи са задължителни и имат силата на Заповед на Изпълнителния директор.  

Всички фирми, работещи на територията на Дружеството, както и всички 

новопостъпващи работници и служители, извършващи дейности, осъществяващи СМР 

или доставка, изпълняващи своите задължения на територията на “Мини Марица Изток” 

ЕАД са длъжни да се запознаят, съобразяват и спазват условията, посочени в следните 

програми:  

• Фирмена програма за управление дейностите по отпадъците, за периода 

2016÷2021г.; 

• Програма за управление на значимите аспекти, влияещи върху околната среда; 

• Програма за почистване територията на “Мини Марица Изток” ЕАД, за периода 

2017÷2020 г.; 

• Комплексни разрешителни /КР/, съответно № 398-Н0/2010 г. и № 403-Н0/2010 г., 

за експлоатацията на „Обединени северни насипища” и „Насипище 

Медникарово”. Същите са със статут на депа за неопасни отпадъци /ДНО/ поради 

това, че се използват за смесено депониране на откривка от минните дейности и 

производствени неопасни отпадъци от  ТЕЦ „Марица Изток 2 ” ЕАД и „Контур 

Глобал Марица Изток 3” АД. Разрешителните са в изпълнение на Директива 

2008/1/ЕС за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, 

транспонирана в глава седма на Закона за опазване на околната среда. 

На ДНО „Обединени северни насипища“, общото количество приети отпадъци от 

ТЕЦ „Марица изток 2” ЕАД за периода 01.01.2017 – 31.12.2017 г. е 2 519 776 тона. 

Общото количество депонирани отпадъци, с код и наименование 01 01 02 - отпадъци от 

разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми /откривка от РТНК 3/ и 

производствени отпадъци от ТЕЦ 2 за отчетния период 01.01.2017 – 31.12.2017 г. е 

22 378 576 тона. За 2017 г., количеството на отпадъците е 11,3 % от общото количество 

на депонирани материали /откривка и отпадъци/, с което е изпълнено Условие 11.5.1.1 
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от горепосоченото КР, съгласно което отпадъците не трябва да надвишават 25 % от 

общото количество. 

На ДНО „НМ“, общото количество приети отпадъци от „Контур Глобал Марица 

Изток 3” АД през 2017 г. е  2 852 120 тона. Общото количество депонирани отпадъци, с 

код и наименование 01 01 02 - отпадъци от разкриване и добив на неметални полезни 

изкопаеми /откривка от РТНК 5/ и производствени отпадъци от ТЕЦ 3,  за отчетния период 

от 01.01.2017 – 31.12.2017 г. е 30 566 280 тона. За 2017 г., количеството на отпадъците е 

9,3 % от общото количество на депонирани материали /откривка и отпадъци/, с което е 

изпълнено Условие 11.5.1.1 от КР на „НМ“, съгласно което отпадъците не трябва да 

надвишават 15 % от общото количество. 

 

За отчетния период са извършени 4 проверки от РИОС - Стара Загора в „Мини Марица-

изток“ ЕАД. Проверките са регулярни, планово извършени, съгласно издадените 

разрешителни, а именно: заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти /2 

проверки-пролет и есен/, комплексни разрешителни /1 проверка/ и събиране на хумус, 

извършване на техническа рекултивация и добив на лигнити /1 проверка/.  

Има издадено едно Наказателно постановление № 16/29.08.2017 г., поради превишение 

на индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/- сулфати, въведени с Разрешително 

за заустване на отпадъчни води № 33120022/10.06.2009 г., актуализирано с Решение № 

РР-3002/20.12.2016 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция-ИБР, гр. Пловдив. 

Превишението е установено при извършена контролна проверка на 10.04.2017 г. в 

рудник „Трояново-1“ с. Трояново. 

Контрола на факторите на работната среда в обектите на „Мини Марица-изток” 

ЕАД  се извършва от Орган за контрол „Елементи на условията на труд” от вида С 

(ОКЕУТ) по утвърдена от Изпълнителния директор годишна „Програма за провеждане 

на контрол”. 

През 2017 г. са изготвени 754 броя сертификати с протоколи, съдържащи данни 

от измервания и оценка на съответствието по факторите: микроклимат, шум, вибрации, 

прах и химични агенти. 

 

 

3. Описание на политиките, които предприятието е приело и следва по 

отношение на социалните въпроси 

 

Социалната политика на Ръководството е насочена към подобряване жизнения 

стандарт, условията на труд, безопасността и здравето при работа на работниците и  

служителите в Дружеството. 

Целта е фирмената социална политика е да спомага за развитието, и да стимулира позитивните 

промени в цялостната дейност на фирмата, които в крайна сметка се отразяват положително 

върху работния процес и върху социалния статус на работниците. 

За осъществяване на своите цели Дружеството работи с законоустановените и  вътрешно 

утвърдените наредби, правилници, инструкции свързани с: 

� трудово-правните и осигурителните отношения; 

� организацията и заплащането на труда; 

� трудовата заетост и социалната дейност; 

� условията на труд и безопасността на труда; 

� колективен трудов договор; 

 

Договореностите в Колективния трудов договор са „нормативната“ рамка на 

социалната дейност в “Мини Марица-изток” ЕАД. 

Постигнатите социални договорености имат следните основни насоки: 
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• Безопасност и здраве на работниците и служителите в Дружеството - на 

работещите в Дружеството се осигуряват: специално работно облекло и лични 

предпазни средства; безплатна  храна; тонизиращи и ободряващи напитки за работещите 

през нощните смени; лекарски персонал за денонощни дежурства; линейки и материална 

база за първа медицинска помощ; замерване параметрите на работната среда от 

акредитиран орган; периодични медицински прегледи; реализира се краткосрочна 

оздравително - възстановителна програма за всички работниците и служителите в 

почивните бази на Дружеството. 

• Осигуряване благоприятни условия за почивка и възстановяване на работната 

сила на персонала - договорени са допълнителни размери към основния платен годишен  

отпуск  в зависимост от трудовия стаж , за ненормиран работен ден и за работа във 

вредни за здравето условия ; изплащане веднъж годишно на всеки работник и служител 

средства от социалните разходи при ползване на платен годишен отпуск; поддръжка на 

собствени почивни бази; доплащане на санаториално лечение на работници и служители 

с признато професионално заболяване и други; 

• Социално битови придобивки, финансови помощи и обезщетения - работодателят 

застрахова всички работници и служители за сметка на Дружеството „срещу риск от 

трудова и нетрудова злополука, временна и трайна загуба на работоспособност от 

професионално и общо заболяване”; договорени са допълнителни пенсионни 

осигуровки за работниците и служителите в Дружеството за сметка на работодателя; 

предвидени са финансови помощи при смърт от трудова злополука и при естествена 

смърт; по решение на страните по КТД се отпускат финансови помощи по конкретни 

поводи, най-често за животоспасяващи операции и скъпо струващо лечение; изплащане 

парични суми като социални разходи за всички работници и служители в Дружеството, 

договорени между страните по КТД; ползване на Почивните бази на дружеството от 

персонала при преференциални условия. 

 

Структурата на персонала на „Мини Марица-изток“ ЕАД към 31.12.2017 г. по пол, 

възраст, образование, професионална квалификация и географско разнообразие по 

местоживеене  е обусловена от отрасловата принадлежност, характера и организацията 

на производството, както и от демографските характеристики на региона и страната. 

 

Показатели Брой Относителна 

тежест (%) 

Обща списъчна численост 7243 100 

в т. ч. Ръководни кадри 191                   100              

мъже 6233 86 

мъже на ръководни позиции 171                     90                 

жени 1010 14 

жени на ръководни позиции 20                     10                  

 

Като Дружество за открит въгледобив, където преобладаващата част от 

персонала работи при тежки условия, съотношението  мъже/ жени е съответно 86% мъже 

/ 14% жени е обяснимо, и да се търси равенство на половете е необосновано. Единствено 

в Управлението на Дружеството има относителен паритет – 48,86% мъже към 51,14% 

жени.  



“Мини Марица-Изток” ЕАД 

Нефинансова декларация към 31.12.2017 г. 
 

 6

От ръководните кадри само 10%  от служителите на ръководни позиции са жени, 

но относителния дял на ръководителите спрямо общата численост на своя пол не се 

различава много – мъжете-ръководители са 2,74% от всички работещи в „Мини Марица-

изток“ ЕАД мъже, а жените-ръководители са 1,98% от общата численост на жените. 

Дружеството има възможност до 4% от щатните работни места в клоновете и до 10% в 

Управлението, да се заемат от трудоустроени работници и служители и други; 

Възрастова структура 

Показатели Брой Относителна 

тежест (%) 

Обща списъчна численост 7243 100 

до 20 години 13 0 

от 21 до 40 години 2294 32 

от 41 до 60 години 4859 67 

над 60 години     77 1 

Средна възраст общо за Дружеството 44г.-08м.-23д.  

в т.ч. средна възраст мъже 44г.-03м.-12д.  

в т.ч. средна възраст жени 47г.-05м.-25д.  

 

Най-голям относителен дял към общата численост имат работниците и 

служителите от 41 до 60 годишна възраст – 67% и от 21 до 40 годишна възраст – 

32%. Това предполага преобладаващата част от персонала да има значителен трудов 

опит и изградени трудови навици. 

Средната възраст на работещите в „Мини Марица-изток“ ЕАД е 44 години, 8 

месеца  23 дни, като при жените е с около 3 години по-висока, отколкото при 

мъжете – обяснимо с постепенно увеличаващата се възраст за придобиване право на 

пенсия, както и с това, че работните места, на които се работи при условията на II-ра 

категория труд за пенсиониране се заемат предимно от мъже. 

 

Образователна структура на персонала 

Показатели Брой Относителна 

тежест (%) 

Обща списъчна численост 7243 100 

1. Висше образование в т.ч. 1516 21 

-ОКС Магистър 1055                                 70 

-ОКС Бакалавър 313                                 21 

-ОКС Проф.бакалавър/Специалист 148                                 10 

2. Средно образование в т.ч. 5493 76 

-средно с III-та степен 

проф.квалификация 

3373                                 61 
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-средно с II-ра степен проф.квалификация 1777                                 32 

-средно общо 343                                   6 

3. Основно образование  234 3 

4. По-ниско от основно образование       0 0 

 

Образователно-квалификационната структура на персонала напълно 

съответства на структурата и организацията на производствения процес в „Мини 

Марица-изток“ ЕАД. Тя се определя от последователната политика по отношение 

управлението на човешките ресурси – спазване на утвърдените изисквания за заемане 

на работните места и утвърдените правила за назначаване или преназначаване, 

осигуряване на възможности за повишаване на квалификацията и др.  

От 1516 човека с висше образование 70% са с магистърска степен, от 5493 човека 

със средно образование 61% притежават III-та степен професионална квалификация 

и 32% - II-ра степен.  

При служителите с висше образование най-висок относителен дял имат тези 

с електротехническа квалификация – 20% и с машинно техническа квалификация – 

19%.  

Сред служителите със средно образование  най-висок относителен дял имат 

тези с машинно техническа квалификация – 38% и с електротехническа 

квалификация – 22%.  

Работниците с основно образование, които са със силно ограничен потенциал 

за придобиване на професионална квалификация, приложима в Дружеството, 

представляват 3% от общата численост.  

Предвид местоположението и площта, на която са разположени поделенията 

на „Мини Марица-изток“ ЕАД, се определя и географското разнообразие на 

персонала по местоживеене (данните са по постоянен адрес по лична карта). 

 

Структура по местоживеене 

Показатели Брой Относителна 

тежест (%) 

Обща списъчна численост 7243 100,0 

Област Стара Загора 5270 73 

Област Хасково 965 13 

Област Сливен 559 8 

Област Ямбол 319 4 

Област Кърджали     43 1 

11 др. области 87 1 

 

Преобладаващата част от персонала на Дружеството живее в населените места от 

Старозагорска област – 73% и област Хасково – 13%.  
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Трудов травматизъм 

Осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд е първостепенна цел 

и неразделна част от общата цел за икономическо развитие на „Мини Марица-изток“ 

ЕАД, гр. Раднево, а именно - повишаване благосъстоянието и качеството на живот и на 

труд на всички социални групи. 

През 2017г. от представители на Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Стара 

Загора в обекти на „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево са извършени общо 31 

проверки по спазване на КТ, ЗЗБУТ и ЗНЗ. С протоколи за извършени проверки за 

предотвратяване и отстраняване на констатираните нарушения, както и за  

предотвратяване и отстраняване на вредните последици от тях са дадени общо 209 

задължителни предписания. Административни наказания и имуществени санкции не са 

налагани. 

За отчетния период, с разпореждания на Териториалното поделение на 

Националния осигурителен институт, за трудови в дружеството са приети общо 29 броя 

злополуки, от които 24 броя по чл. 55(1) и 5 броя по чл.55 (2) от Кодекса за социално 

осигуряване, допуснати в:  

− „Мини Марица-изток“ ЕАД, гр. Раднево - Управление – 1 брой; 

− Рудник „Трояново-1” – 10 броя; 

− Рудник „Трояново-север” – 8 броя; 

− Рудник „Трояново-3” – 10 броя. 

Резултатът от всички трудови злополуки допуснати през отчетния период е 

временна неработоспособност.  

За отчетния период в дружеството няма регистрирани професионални 

заболявания. 

При средносписъчен брой на персонала 7273 лица и загубени общо 2570 

календарни дни от трудови злополуки показателите на трудовия травматизъм за 2017 

година са: 

- коефициент на честота Кч = 3,99; 

- коефициент на тежест  Кт = 0,35. 

През 2017 година, действията на дружеството бяха насочени, както към 

изпълнение на всички мерки за безопасност и здраве при работа, така и към повишаване 

културата на безопасност на работещите и изграждане на осъзнато поведение по 

спазване на изискванията за безопасност, включително и чрез налагане на 

дисциплинарни наказания. 

 За неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд на 

заетите в дружеството са наложени общо 42 броя дисциплинарни наказания, в т.ч. 26 

броя забележки и 16 броя предупреждения за уволнения.  

През отчетния период не са предприемани значителни структурни промени, 

драстични промени в политиките на Дружеството по отношение управлението на 

човешките ресурси, или други действия, които биха могли да имат неблагоприятно 

въздействие върху работниците и служителите на „Мини Марица-изток“ ЕАД. 

 

4. Предприети мерки с борбата против корупцията 

 

За гарантиране на прозрачно управление и отчетност на дейността на Дружеството  и 

изпълнение на мерките заложени  в Секторния антикорупционен план в Енергетиката, 

е създадена организация за превенция и противодействие с корупцията. 

В  утвърдения „Правилник  от 07.03.2016 г.  за работа със сигнали за корупция, 

корупционни прояви и /или конфликт на интереси и защита на лицата подали такива в 

Мини Марица изток ЕАД” са регламентирани правилата и процедурите за работа по 

сигнали.   
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Предприети са следните мерки: 

� В Дружеството е открита „гореща телефонна линия” за постъпване на 

информация за сигнали за корупция. 

� На интернет страницата на „Мини Марица изток” ЕАД гр. Раднево е 

публикуван електронен адрес (сигнали за корупция) за подаване на сигнали за 

корупция, корупционни прояви и/или конфликт на интереси. 

� В административните сгради на „Мини Марица изток” ЕАД  Управление и 

клоновете – рудниците „Трояново-1”; „Трояново-север” и „Трояново-3” са 

поставени обозначени кутии за подаване на сигнали за корупция, корупционни 

прояви и/или конфликт на интереси. 

� Сформирани смесени комисии по клоновете -рудниците „Трояново-1”; 

„Трояново-север” и „Трояново-3” и централна комисия в управлението на 

Дружеството, със задача  събиране, регистриране, разглеждане и проверка на 

постъпили сигнали за корупция, корупционни прояви и/или конфликт на 

интереси. 

� Изготвен е „Етичен кодекс от 10.03.2016 г., на работещите работници и 

служители в „Мини Марица изток” ЕАД  и в клоновете -рудник „Трояново-1”, 

рудник „Трояново-север” и рудник „Трояново-3”” .  

 

За периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. в „Мини Марица изток” ЕАД са извършени 

проверки както следва: 

1. Извършени проверки (издадени констативни  протоколи,)               общо   56 бр.                                                               

в т.ч 

      -Управление на „Мини Марица изток” ЕАД                                                   17 бр. 

-рудник „Трояново-1”                                                                                        15 бр. 

  -рудник „Трояново –север”                                                                                 8 бр. 

  -рудник „Трояново-3”                                                                                        16 бр.                                                                                                                          

 

2.   Получени писмени сигнали                                                                    общо   4 бр.  

     в т.ч                                                          

      - в Управление на „Мини Марица изток” ЕАД                                                2 бр.                    

      - рудник „Трояново-1”                                                                                        0 бр. 

      - рудник „Трояново –север”                                                                               0 бр. 

      - рудник „Трояново-3”                                                                                        2 бр. 

 

 

Звено „Вътрешен одит” организира и контролира мерките заложени в Правилника за 

работа със сигнали за корупция, корупционни прояви и /или конфликт на интереси и 

защита на лицата подали такива в „Мини Марица изток“ ЕАД. 
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