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Междинен доклад за дейността 

Настоящият доклад за дейността на “Мини Марица-Изток” ЕАД (Дружеството) към 30.06.2022 г. 
представя коментар и анализ на финансови отчети и друга съществена информация, относно 
финансовото състояние и резултатите от дейността на Дружеството, като обхваща период от 1 
януари 2022 г. до 30 юни 2022 г. 

Същият е изготвен в съответствие с чл. 34 от Закона за счетоводството и чл. 187д, чл. 247, ал.1, 2 
и 3 от Търговския закон. Докладът за дейността съдържа и изискуемата информация по чл. 12 ал. 
1 и Приложение № 4 на Наредба 2 от 09.11.2021 г. на Комисията за финансов надзор, относима 
за лицата по § 1д от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК. 

I. Обща информация за Дружеството. 

„Мини Марица-изток” ЕАД експлоатира най-крупното находище на лигнитни въглища в 
Република България, разположено в югоизточната част на Горнотракийската низина. 
Продуктивната площ възлиза на около 240 кв.км., а във въгленосния контур са разположени 
множество села. В източномаришкия басейн се разработват три открити рудника – „Трояново-
1”, „Трояново-север” и „Трояново-3”. 

Добиваните в Дружеството лигнитни въглища са предназначени за снабдяване на 
топлоелектрическите централи ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД, “КонтурГлобал Марица Изток 3” 
АД, ”Ей И Ес-3С Марица Изток 1” ЕООД и “Брикел” ЕАД. Те произвеждат над 40% от 
електроенергията в Р. България. 

Топлоелектрическите централите в комплекса са построени във връзка с находището, което се 
експлоатира от Дружеството и оборудването им е проектирано за водене на горивния процес с 
лигнитни въглища при средна калоричност от 1 550 –1 650 Ккал/кг, които се удовлетворяват 
напълно по количество и качество от добиваните в “Мини Марица-изток” ЕАД лигнитни 
въглища. 

Добива и реализацията на лигнитни въглища е в зависимост от възможностите на Дружеството и 
потребностите на клиентите.  

„Мини Марица-изток“ ЕАД е регистрирано в Регистър Булстат и Търговски регистър към 
Агенцията по вписване с ЕИК 833 017 552. Основната дейност на Дружеството е добив и 
продажба на въглища КИД 2008 -05.20. 

Едноличен собсвеник на капитала е „Български Енергиен Холдиг“ЕАД (“БЕХ“ ЕАД) гр. София 
с ЕИК 831373560. 

В Дружеството успешно работи въведената Интегрирана Система за Управление (ИСУ).  

През месец май 2022 г. се проведе одит за подновяване на сертификацията на Интегрираната 
система за управление. Сертифициращата организация ТЮФ Рейнланд България излезе със 
становище сертификатите да бъдат подновени. 

Представените в интегрираната система за управление процеси обхващат изцяло основния 
предмет на дейност на „Мини Марица-изток” ЕАД: Добив на лигнитни въглища по открит 
способ и реализация и пласмент на добитите количества. 
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Идентифицирани са опасностите, оценен е риска и са определени мерки в тази връзка. Налична 
е и се поддържа актуална оценка на риска. Спазват се и всички изисквания на нормативните актове 
и други изисквания. 

Поддържаме и актуализираме база данни на всички закупени от „Мини Марица-изток“ ЕАД 
стандарти. При необходимост, се закупуват нови стандарти. 

Във връзка с изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент 2016/679, звено 
„Системи за управление и защита на личните данни“ води Регистър на дейностите по 
обработване, Регистър на лицата, работещи с лични данни и Регистър на активните сертификати 
на електронните подписи, предоставени на служители на „Мини Марица-изток“ ЕАД във връзка 
с тяхната работа.  

Ежегодно се провежда встъпително и периодично обучение на лицата, работещи с лични данни 
в „Мини Марица-Изток“ ЕАД.  

Във връзка със Закона за киберсигурност със Заповед на Изпълнителния директор, работи отдел 
„Сигурност на информацията“ и специалисти по киберсигурност. Провеждат се обучения на 
служителите за осигуряване на мрежова и информационната сигурност. 

 

Директори:  

Андон Петров Андонов - Изпълнителен Директор до 10.01.2022 г. 
Тодор Димчев Тодоров - Изпълнителен Директор от 11.01. до 03.02.2022 г. 
Илза Миткова Чинкова - Изпълнителен Директор от 31.01.2022 година, вписано в Търговския 
регистър на 04.02.2022 г. 
Димитър Колев Чолаков – Заместник изпълнителен директор  
Иван Арсениев Иванов - Заместник изпълнителен директор от 01.03.2022 г. 

Съвет на директори: 

Светослав Митков Миневски - Председател на Съвета на директорите 
Андон Петров Андонов – член на Съвета на директорите до 10.01.2022 г.  
Тодор Димчев Тодоров -член на Съвета на директорите от 11.01. до 03.02.2022 г. 
Илза Миткова Чинкова - член на Съвета на директорите от 04.02.2022 г. 
Георги Иванов Коев – член на Съвета на директорите  
Николай Стефанов Диков- член на Съвета на директорите 
Цветолин Венциславов Богданов- член на Съвета на директорите 

 

Адрес: 

гр. Раднево, ул. “Георги Димитров” 13 

 

Правни консултанти: 

Адвокатско Дружество Павлов, Кънев и Славилова 
гр. Стара Загора, ул. „Методий Кусев“ № 35, вх. А, ет. 2, ап. 5 

Адвокатско Дружество Йонев и Канчелов 
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гр. София, ул. „Д. Петков“ №111 ет. 2 офис 4 

Обслужващи банки: 

Юробанк България ЕАД -гр. София 1000 
район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260 

Обединена Българска Банка АД - гр. София 1040 
район Възраждане, ул. „Света София“ №5 

Инвестбанк АД - гр. София 1404 
бул. “България” № 85 
 

Одитор: 

Грант Торнтон България ООД 
бул. „Черни връх“ № 26 
гр. София, Република България 
и 
Захаринова Нексиа ЕООД 
гр.София 1309, 
бул. „Константин Величков“ 157-159, етаж 1, офис 3 

 

Одитен комитет: 

Миглена Иванова Христова-Митева -Председател на на одитния комитет 
Елена Стоилова Добрева- член на на одитния комитет 
Виолета Михайлова Караязова- член на на одитния комитет 

II. Наличие на клонове на предприятието. 

Вътрешноструктурни единици в Дружеството са обособеви в следните клонове: 

Рудник „Трояново 1“, Рудник „Трояново север“ и Рудник „Трояново 3“, като трите клона 
експлоатират три открити рудника за добив на лигнитни въглища.  

III. Собственост и управление  

„Мини Марица – Изток“ ЕАД е еднолично акционерно Дружество от структурата на „Български 
енергиен холдинг" ЕАД. 

Правата на Едноличен собственик на капитала се упражняват от „Български Енергиен Холдинг” 
ЕАД, ЕИК: 831373560. 

Размер на капитала: 121 124 700 лева. 
Вид: поименни 
Брой: 12 112 470 
Номинал: 10 лева 
Внесен капитал: 121 124 700 лева 

Дружеството е с едностепенна система на управление. 
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IV. Преглед на дейността 

1. Описание на основната дейност 

Основната дейност на Дружеството е добив и продажба на въглища. 

Добиваните в Дружеството лигнитни въглища са предназначени за снабдяването на 
топлоелектрическите централи от комплекса “Марица-изток”, с които е обвързано технологично 
и пазарно.  

Източномаришките топлоелектрически централи са основния потребител на местни въглища и 
заемат значително място в електроенергийния баланс на страната. 

Дружеството притежава лиценз за търговия с електрическа енергия № Л-480-15 от 20 октомври 
2016 г., издаден за срок от 10 години.  

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията през 2016 година 
издаде на „Мини Марица-изток“ ЕАД лиценз за „Превоз на ЖП товари“ , със срок на действие 
5 години. През първото шестмесечие на 2021 г. лиценза е подновен за нов 5 годиншен период, и 
е със срок на действие до 2026 г. 

Съгласно писмо от Министерството на енергетиката с изх. № Е-26-Б-206 от 14.02.2022 г. и 
решение на СД на Мини Марица - Изток ЕАД, считано от 01.03.2022 г. е утвърдена нова цена за 
добиваните от Дружеството въглища в размер на 87.35 лв./ТУГ. За промяната в цената са 
уведомени всички наши клиенти на въглища. 

2. Резултати за текущия период 

За периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. Дружеството реализира 406,541 хил. лв., приходи от 
дейността (2021 г.: 256,519 хил. лв.) и съответно 39,417 хил. лв. оперативна печалба (2021 г.: 
оперативна загуба 9,003 хил. лв.). Финансовият резултат преди данъци за 2022 г. е печалба от 
43,744 хил. лв. (2021 г.: загуба 9,358 хил. лв.). Нетният финансов резултат на Дружеството за първо 
полугодие на 2022 г. е печалба от 39,366 хил. лв. (2021 г.: загуба от 8,446 хил. лв.). 

Приходи 

Отчетените за анализираният период общи приходи са на стойност 406,541 хил. лв. и са повече 
със 150,022 хил. лв. (58,48% увеличение) от реализираните за съответния период на 2021 г. 

хил. лв. 
ПОКАЗАТЕЛИ 30.06.2021 г. 30.06.2022 г. Разлика Процент 

Приходи от обичайната дейност 256 519 406 541  150 022 58,48% 
Приходи от продажби, нетно 197 402 366 067 168 665 85,44% 
Продажба на въглища  188 355 347 524 159 169 84,50% 
Приходи от услуги за депониране на 
пепелина 2 373 3 644 1 271 53,56% 
Приходи от услуги с Ж. П. Транспорт 1 798 2 284 486 27,03% 
Приходи от продажба на електрическа 
енергия 3 382 11 802 8 420 248,97% 
Приходи от продажба на краткотрайни 
активи 1 155 377 (778) -67,36% 
Приходи от други договори с клиенти 339 436 97 28,61% 
Други доходи 59 117 40 474 (18 643) -31,54% 
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хил. лв. 
 ПОКАЗАТЕЛИ Относителен дял в % 

 30.06.2021 г.  30.06.2022 г. 
Приходи от обичайната дейност 100,00% 100,00% 
Приходи от продажби, нетно 76,95% 90,04% 
Въглища общо 73,43% 85,48% 
Приходи от услуги за депониране на пепелина 0,93% 0,90% 
Приходи от услуги с Ж. П. Транспорт 0,70% 0,56% 
Приходи от продажба на електрическа енергия 1,32% 2,90% 
Приходи от студен резерв 0,00% 0,00% 
Приходи от продажба на краткотрайни активи 0,45% 0,09% 
Приходи от други договори с клиенти 0,13% 0,11% 
Други доходи 23,05% 9,96% 

Приходите от реализация на въглища за периода от 01.01. 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. Отчетената разлика спрямо 2021 г. е резултат от увеличен добив на 
въглища със 7,321 хил. тона и съответно увеличени приходи от реализация на въглища със 
133,856 хил. лв., увеличени приходи от увеличени цени с 26,696 хил. лв. Намалена е 
калоричността през периода със 7 Ккал/кг – намаление на приходите от калоричност с 1,383 хил. 
лв. 

За отчетеният период 01.01. - 30.06.2022 г., в „Мини Марица-Изток“ ЕАД са добити 17,621,741 и 
реализирани 17,618,733 тона лигнитни въглища. 

Разчетените и отчетените продажни цени на реализираните от Дружеството количества лигнитни 
въглища за всички контрагенти са формирани при цена от 77,00 лв./ТУГ до 28.02.2022 г. и от 
01.03.2022 г. при цена от 87,35 лв./ТУГ. (ТУГ = 1 тон въглища с калоричност 7000 Ккал/кг.). 

Реализираната средна калоричност на добитите въглища за периода 01.01. - 30.06.2022 г. е 1 655 
Ккал/кг. и е по-ниска със 7 Ккал/кг от реализираната за съответния период на 2021 г. 

Отчетената средна цена на реализираните през анализирания период на 2022 година количества 
въглища е 19,72 лева/тон и е по-висока от реализираната през съответния период на 2021 година 
с 1,44 лева/тон (7,86% увеличение). 

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  
- Продажби чрез Българска независима енергийна борса (БНЕБ) на ел.енергия; 
- Други услуги и дейности. 

Дружеството успешно работи с Българска независима енергийна борса (БНЕБ), на пазарен 
сегмент „В рамките на деня“. Отчитайки възможността да намали разходите за балансиране на ел. 
енергия Дружеството се възползва от този пазарен сегмент и реализира продажби на ел. енергия 
на (БНЕБ).  

През първото полугодие на 2022 г. са реализирани 21,261.500 мвтч на стойност 8 206 хил. лв. без 
ДДС. 
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Клиенти надвишаващи 10% от общите приходи от продажба на въглища 

По клиенти относителния дял на продадените лигнитни въглища: 

Показатели Относителен дял 
30.06.2021 г. 30.06.2022 г. 

Обща реализация на въглища 100,00% 100,00% 
Реализация по клиенти     
ТЕЦ"Марица изток-2"ЕАД 21,87% 44,64% 
"КонтурГлобал Марица Изток-3" АД 37,30% 28,47% 
"Ей и Ес-3С Марица Изток 1" ЕООД 24,64% 18,80% 
"Брикел" ЕАД 16,19% 8,08% 
Други 0,00% 0,02% 

 

ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 30.06.2021г. 30.06.2022г. Разлика % 
Добив и реализация на въглища тона 10,301,153.70 17,621,741.08 7 320 587,38 71,07% 

Реализация по клиенти          

ТЕЦ Марица изток-2 ЕАД тона 2,252,823.45 7,865,464.30 5 612 640,85  249,14% 

КонтурГлобал Марица Изток-3 АД тона 3,842,150.00 5,016,265.00 1 174 115,00 30,56% 

Ей и Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД тона 2,538,074.15 3,312,452.20 774 378,05 30,51% 
Брикел ЕАД тона 1,668,106.10 1,424,479.08 (243 627,02) -14,61% 

Други тона -  3 080,50  3 080,50 -  

Откривка хил.м3 28,167 28,175 8,00 0,03% 

Минна маса хил.м3 36,641 42,659 6 018,00 16,42% 

Разходи 

Извършените за периода 01.01.-30.06.2022 г. общи разходи са на стойност 367,124 хил. лв. 
Отчетено е увеличение със 101,602 хил. лв. (38.27 % увеличение) спрямо съответния период на 
2021 г. 

                                                                                                                                                       хил. лв. 
ПОКАЗАТЕЛИ 30.06.2021г. 30.06.2022г. Разлика Процент 
 Общо разходи от дейността 265,522 367,124 101,602 38,27 
Разходи за материали 58,326 131,897 73,571 126,14 
 -Суровини и материали 16,697 17,492 795 4,76 
 -Горива 5,732 8,440 2,708 47,24 
 -Електроенергия 35,897 105,965 70,068 195,19 
Външни услуги 16,028 21,427 5,399 33,68 
Амортизации на ДА 47,796 38,238 (9,558) (20,00) 
Разходи за персонала 125,950 136,270 10,320 8,19 
 -Разходи за възнаграждения 94,110 102,990 8,880 9,44 
 -Компенсируеми отпуски предходни години (2,999) (3,969) (970) 32,34 
 -Разходи за осигуровки 29,536 32,161 2,625 8,89 
 -Разходи за осиг. на комп. отпуски предх. години (798) (1,077) (279) 34,96 
 -Социални разходи 6,101 6,165 64 1,05 
Разходи за провизия за рекултивация и съдебни дела 1,379 4,338 2,959 214,58 
Разходи за обезценка на активи 1,726 220 (1,506) (87,25) 
Други разходи за дейността 19,830 10,669 (9,161) (46,20) 
Отчетна стойност на продадените активи 3,168 10,943 7,775 245,42 
Промени в салдата на продукция и незавършено 
производство  (4,742) 15,528 20,270 (427,46) 
Коректив за разходи за придобиване на имоти, 
машини, съоръжения и оборудване (3 939) (2 406) 1 533 (38,92) 
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Към 30.06.2022 г. е отчетено намаление в разходите за амортизация и други разходи за дейността. 

Отчетено е увеличение на разходите за електроенергия, които са елемент от Разходите за 
материали, спрямо отчетените за 2021 г. със 70,068 хил. лв. (195,19% увеличение). Отчетеното 
увеличение е в резултат на по-високата цена на електроенергията. 

ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 30.06.2021г. 30.06.2022г. Разлика Процент 
Ел.енергия- количество хил.квч. 224,444 243,119 18,675 8,32 
Ел.енергия - стойност хил.лв. 35,897 105,965 70,068 195,19 
Специфичен разход на електроенергия 
енергия за добив на 1 м3 минна маса квч./м3 6,13 5,70 (0,43) (7,01) 

Относителният дял на разходните елементи спрямо общите разходи е следния: 

ПОКАЗАТЕЛИ Относителен дял % 
30.06.2021г. 30.06.2022г. 

 Общо разходи от дейността 100,00 100,00 
Разходи за материали 21,97 35,93 
 -Суровини и материали 6,29 4,76 
 -Горива 2,16 2,30 
 -Електроенергия 13,52 28,86 
Външни услуги 6,04 5,84 
Амортизации на ДА 18,00 10,42 
Разходи за персонала 47,43 37,12 
 -Разходи за възнаграждения 35,44 28,05 
 -Компенсируеми отпуски предходни години (1,13) (1,08) 
 -Разходи за осигуровки 11,12 8,76 
 -Разходи за осиг. на комп. отпуски от предходни години (0,30) (0,29) 
 -Социални разходи 2,30 1,68 
Разходи за провизия за рекултивация и съдебни дела 0,52 1,18 
Разходи за обезценка на активи 0,65 0,06 
Други разходи 7,47 2,91 
Отчетна стойност на продадените активи 1,19 2,98 
Промени в салдата на продукция, незавършено производство и 
разходи за бъдещи периоди (1,79) 4,23 
Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, 
съоръжения и оборудване (1,48) (0,66) 

Над 73 % от общите разходи са формирани от разходи за персонала и разходи за материали. 

3. Финансови показатели за резултатите от дейността 

хил. лв. 
ПОКАЗАТЕЛИ 30.06.2021 г. 30.06.2022 г. Изменение (%) 
Общо приходи  256 519 406 541 58,48 
Общо разходи 265 522 367 124 38,27 
EBITDA  38 793 77 655 100,18 
EBIT  (9 003) 39 417 (537,82) 
EBT  (9 358) 43 744 (567,45) 
EBITDA марж  0,1512 0,1910 26,31 
Общо активи  1 134 086 1 189 137 4,85 
ДМА 724 643 697 854 (3,70) 
Парични наличности  67 602 201 967 198,76 
Собствен капитал  789 486 847 233 7,31 
Бакови заеми - дългосрочни 31 133 4 858 (84,40) 
Оборотен капитал 320 435 353 463 10,31 
Численост на персонала – средно списъчен брой 6 999 6 798 (2,87) 
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ЕBITDA – печалба преди лихви, данъци и амортизации; 
EBIT– печалба преди лихви и данъци; 
EBT– печалба преди данъци; 
ДМА - дълготрайни материални активи (имоти, машини, съоръжения и оборудване); 
Оборотен капитал – Текущи активи минус текущи пасиви 

Анализ на основните показатели са представени в таблицата по долу: 

ПОКАЗАТЕЛИ 30.06.2021 г. 30.06.2022 г. Разлика  
Рентабилност       
Коеф. на рентабилност на приходите от продажби (0,0329) 0,0968 0,1298 
Коеф. на рентабилност на собствения капитал (0,0107) 0,0465 0,0572 
Коеф. на рентабилност на пасивите (0,0245) 0,1151 0,1396 
Коеф. на капитализация на активите (0,0074) 0,0331 0,0406 
Ефективност       
Коеф.на ефективност на разходите 0,9661 1,1074 0,1413 
Коеф.на ефективност на приходите 1,0351 0,9030 (0,1321) 
Ликвидност       
Коеф. на обща ликвидност 4,7964 4,5002 (0,2962) 
Коеф. на бърза ликвидност 2,4039 2,7017 0,2978 
Финансова автономност       
Коеф. на фин.автономност 2,2910 2,4780 0,1870 
Коеф. на задлъжнялост 0,4365 0,4036 (0,0329) 

Анализ на оборотния капитал 

Основните коефициенти на оборотния капитал са представени в таблицата по долу: 

хил. лв. 
ПОКАЗАТЕЛИ 30.06.2021 г. 30.06.2022 г. Разлика 
Нетен оборотен капитал (текущи активи – текущи 
пасиви) 

320 435 353 463 33 028 

Коефициент на ефективно ползване на активите  0,2262 0,3419 0,1157 
Коефициент на ефективно ползване на нетния 
оборотен капитал 

0,8005 1,1502 0,3497 

Анализ на паричния поток 

хил. лв. 
ПОКАЗАТЕЛИ 30.06.2021 г. 30.06.2022 г. Разлика 

Парични постъпления в хил.лв. 280 229 435 783 155 554 
Парични плащания в хил.лв. (234 339) (334 892) (100 553) 
Нетен паричен поток в хил.лв. 45 996 100 891 54 895 
Парични ср-ва в края на периода след обезценка 67 602 201 967 134 365 

Плащанията през първото полугодие на 2022 г. възлизат на 334 892 хил. лв., като от тях 93% са за 
оперативната дейност, 5% за инвестиционната дейност и 2% за финансовата дейност. 

4. Финансови инструменти и управление на риска  

Управлението на риска на Дружеството се осъществява от централната администрация на 
Дружеството в сътрудничество със Съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да 
осигури краткосрочните и средно срочни парични потоци, като намали излагането си на 
финансови пазари. 

Дружеството не се занимава активно с търгуването на финансови активи за спекулативни цели, 
нито пък издава опции.  
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Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен риск, кредитен 
риск и ликвиден риск. 

Пазарния риск 

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск 
и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на 
конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. 
Излагането на Дружеството на пазарен риск е продиктувано от ограничения кръг от клиенти и 
потребители на продукцията. 

Валутен риск 

По-голямата част от сделките на Дружеството се осъществяват главно в български лева. Когато 
Дружеството извършва чуждестранни транзакции те са деноминирани главно в евро и не излагат 
Дружеството на валутен риск. За да намали валутния риск, Дружеството следи паричните потоци, 
които не са в български лева. 

Лихвен риск 

Политиката на Дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно 
финансиране. Към 30 юни 2022 г. Дружеството е изложено на риск от промяна на пазарните 
лихвени проценти по банковите си заеми, които са с променлив лихвен процент. Всички други 
финансови активи и пасиви на Дружеството са с фиксирани лихвени проценти.  

Балансова стойност на финансовите пасиви изложени на лихвен риск: 

хил.лв. 
ФИНАНСОВИ ПАСИВИ 30.06.2021 г. 30.06.2022 г. 

Заеми от банки 23 571 12 718 
Заеми от свързани лица  20 000 -  
Общо 43 571 12 718 

Кредитният риск  

Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението си към 
Дружеството. Дружеството е изложено на този риск във връзка с различни финансови 
инструменти, като например възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства и други.  

Балансовата стойност на финансовите активи представлява максималната експозиция към 
кредитния риск: 

хил. лв. 
Финансови активи 30.06.2021 г. 30.06.2022 г. 
Търговски вземания  12 541 18 683 
Търговски вземания свързани лица  100 761 79 019 
Вземания от свързани лица под общ контрол (Група 
БЕХ) 

96 812 74 163 

Вземания от асоциирани и други свързани лица 3 949 4 856 
Съдебни и присъдени вземания  3 861 93 
Други вземания  14 551 4 431 
Пари и парични еквиваленти 67 602 201 967 
Капиталови инструменти, определени по 
справедлива стойност през ДВД: 1 674 1 803 

Общо: 200 990 305 996 
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Дружеството предприема действия за събиране на вземанията си и чрез прихващане на насрещни 
вземания и задължения с контрегенти и допълнителни споразумения за разсрочване на 
задължения. 

Ликвиден риск 

Ликвидният риск представлява рискът Дружеството да не може да погаси своите задължения. 
Дружеството посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи плащанията по 
погасителните планове на дългосрочните финансови задължения, както и входящите и изходящи 
парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност. Нуждите от ликвидни средства се 
следят за различни времеви периоди - ежедневно и ежеседмично, както и на базата на 30-дневни 
прогнози. Нуждите от ликвидни средства в дългосрочен план - за периоди от 180 и 360 дни, се 
определят месечно. Нуждите от парични средства се сравняват със заемите на разположение, за 
да бъдат установени излишъци или дефицити. Този анализ определя дали заемите на 
разположение ще са достатъчни, за да покрият нуждите на Дружеството за периода. 

Дружеството не използва политика на хеджиране. 

Балансовата стойност на финансовите пасиви към 30.06.2022 г. съгласно падежите за плащане е 
както следва: 

хил. лв. 
ФИНАНСОВИ ПАСИВИ До 1 година От 1 до 5 години 
Задължения към банки 7 860 4 858 
Търговски и други задължения 16 995 - 
Задължения към свързани лица 15 928 - 
Общо 40 783 4 858 

5. Инвестиционна и ремонтна програма 

Инвестиционната програма е част от Бизнес програмата (БП) на Дружеството. При 
разработването на годишната Инвестиционна програма на "Мини Марица-изток" ЕАД за 2022 г. 
са спазени следните приоритети: 

 Обезпечаване нормалното развитие на минните работи за осигуряване добива на 16 281 
хил. тона въглища и 38 480 хил. м3 откривка за първо полугодие на 2022 г.; 

 Извършване на мероприятия за подобряване, реконструкция и модернизация на 
конструкции, системи и компоненти на производствения процес; 

 Осигуряване на необходимата рехабилитация за поддържане на висока надежност на 
тежкото минно оборудване; 

 Доставка на нужната нова технологична механизация за оптимизация на производствения 
процес; 

 Мероприятия за повишаване надежността на оборудването и строителните конструкции, 
ефективността на производството и удължаване на ресурсите при спазване на нормите за 
безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда. 

Тези приоритети се съобразяват с дейности и организация, отчитайки: 

 Реалните финансови възможности на дружеството за финансиране на включените в 
програмата инвестиционните задачи. 

 Наличието на сключени договори (от предходни години), по които следва да продължат 
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строителството и доставките. 

 Наличието на проектна обезпеченост и депозирани заявки за процедури за избор на 
изпълнител по ЗОП, както и такива, за които следва да бъде възложено проектиране и 
изготвяне на Заявки за стартиране на процедури. 

 Обективните пречки, произхождащи от извънредната ситуация в страната при спазване 
на законовата държавна уредба 

Разчетените Инвестиционни разходи по актуализираната бизнес програма за 2022 г. са както 
следва: 

                                                                                                                                   хил. лв. 
Име на обект Разчет по БП 

2022 г. 
В това число: 

I-во полугодие II-ро полугодие 
Рудник "Трояново - 1" 8 383 4 191 4 192 
Рудник "Трояново - север" 1 657 829 828 
Рудник "Трояново - 3" 3 632 1 816 1 816 
Обекти с общо предназначение 36 132 18 066 18 066 
Технологична механизация 12 155 6 078 6 077 
Ремонтно-строителни дейности с характер 
на инвестиции 

900 450 450 

ОБЩО 62 859 31 430 31 429 

Изпълнението на Инвестиционна програма за периода от 01.01. до 30.06.2022 г. е в размер на 
13,754 хил. лв. и представлява 21,88% от разчетените инвестиционни разходи по Бизнес 
програмата на Дружеството за първото полугодие на 2022 г.: 

Име на обект Разчет по БП за 
периода от 01.01. 

- 30.06.2022 г. 

Изпълнение Разлика % 

Рудник "Трояново - 1" 4 191 4 641 450 110,74 
Рудник "Трояново - север" 829 1 365 536 164,66 
Рудник "Трояново - 3" 1 816 4 080 2 264 224,67 
Обекти с общо предназначение 18 066 491 (17 575) 2,72 
Технологична механизация 6 078 - (6 078) - 
Ремонтно-строителни дейности с 
характер на инвестиции 450 3 177 2 727 706,00 

Общо 31 430 13 754 (17 676) 43,76 

Анализът на получените резултати показва, че неизпълнението на инвестиционната програма 
като цяло се дължи на липсата на сключени договори за извършване на строителство и доставка 
на техника. 

Ремонтна програма 

Състоянието и възможностите на наличното минно оборудване за осигуряване на очакваното 
увеличение на добива и реализацията на лигнитни въглища от находището може да се разгледа в 
две направления: 

- Ресурс по време за експлоатация; 
- Ресурс по производителност 

Повишаването на степента на надеждност на основното минно оборудване е от изключително 
важно значение за бъдещото развитие на Дружеството. Поддържането на производствените 
мощности се осъществява чрез одобрена ремонтна програма, която включва планови ремонти на 
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тежкото минно оборудване и съоръжения – роторни и верижно-кофови багери, 
насипообразуватели и претоварачи, подстанции, жп транспорт и други. За планираните основни 
ремонти се изготвя график - по клонове, по време и машини. Същият е съобразен с количествата 
заявени въглища от нашите клиенти през периодите на извършване основните ремонти. 

Разчетените разходи за Ремонтна програма по Бизнес програма за 2022 г. са както следва: 

                                                                                                                                               хил. лв. 
Ремонти – Вид оборудване  Разчет по БП 

2022 г.  
В това число: 

I-во 
полугодие 

II-ро  
полугодие 

Тежко минно оборудване 40 573 17 468 23 105 
Технологична механизация 4 988 2 618 2 370 
Транспортни средства 4 308 2 265 2 043 
Търговски, административни и производствени 
сгради 

204 137 67 

Съоръжения и водопроводи 2 337 1 266 1 071 
Други  353 180 173 
Общо 52 763 23 934 28 829 

Извършените разходи за ремонти през периода 01.01.-30.06.2022 г. са в размер на 28,269 хил. лв. 
и са повече с 4,335 хил. лв. (118,11% изпълнение) от разчетените по Бизнес програмата на 
Дружеството за първото полугодие на 2022 г. 

Ремонти – Вид оборудване Разчет по БП 
30.06.2022 г. 

Изпълнение Разлика Процент 

Тежко минно оборудване 17 468 21 716 4 248 124,32 
Технологична механизация 2 618 2 632 14 100,53 
Транспортни средства 2 265 3 225 960 142,38 
Търговски, административни и 
производствени сгради 

137 80 (57) 58,39 

Съоръжения и водопроводи 1 266 322 (944) 25,43 
Други 180 294 114 163,33 
Общо 23 934 28 269 4 335 118,11 

За 2022 г. са планирани процедури за 156,115 хил. лв. без ДДС. За периода 01.01-30.06.2022 г. са 
скючени договори по обществени поръчки за 20,604 хил. лв. без ДДС, по проведени процедури 
от предходни периоди и процедури стартирани през 2022 г. 

Инвестиционната програма за следващите отчетни периоди е със следните параметри:  

хил. лв. 
Име на обект План за 

капита-
лови 

разход 
2022 г. 

СМР Машини 
и 

съоръже
-ния 

Други План за 
капита-

лови 
разходи 
2023 г. 

План за 
капита-

лови 
разходи 
2024 г. 

План за 
капита-

лови 
разходи 
2025 г. 

План за 
капита-

лови 
разходи 
2026 г. 

Рудникк "Трояново - 1" 8 383 8 180 3 200 14 871 7 857 5 861 400 
Р-к "Трояново - север" 1 657 1 507 - 150 9 537 5 343 9 045 3 575 
Рудник "Трояново - 3" 3 632 3 432 - 200 15 970 8 911 1 550 10 688 
Обекти с общо 
предназначение 

36 132 34 360 - 1 772 22 016 28 866 26 226 26 796 

Технологична механизация 12 155 - 12 155 - 4 950 6 000 4 160 11 855 
Ремонтно-строителни 
дейности с х-р на 
инвестиции 

900 900 - - 1 500 1 500 1 500 1 500 

ВСИЧКО 62 859 48 379 12 158 2 322 68 844 58 477 48 342 54 814 
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За реализиране на своите намерения по отношение на инвестиционната и ремонтната програма 
Дружеството използва собствени средства, и при необходимост привлечени средства, както и 
средства по Европейски програми за финансиране.  

Използваните източници за финансиране на извършените през първо полугодие на 2022 г. 
инвестиционни и ремонтни разходи са както следва: 

Финансиране  Разчет по БП 
30.06.2022 г. 

 Изпълнение Разлика Процент 

ИНВЕСТИЦИОННА ДЕЙНОСТ  
По видове финансирания 31 430 13 754 -17 676 43,76 
    - Собствено финансиране 31 430 13 754 -17 676 43,76 
РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ 
По видове финансирания 23 934 28 269 4 335 118,11 
    - Собствено финансиране 23 934 28 269 4 335 118,11 

6. Персонал 

Данни за персонала: 

ПОКАЗАТЕЛИ Стойности бр. 
Списъчен брой на персонала към 01.01.2022 г. 6 823 
Брой постъпили 86 
Брой напуснали 183 
В това число от напусналите: 

 

по чл. 328, ал.1, т. 10 и чл. 327, ал.1, т.12 от КТ (придобито право на пенсия) 109 
бр. по чл. 325, ал.1, т.1 от КТ (взаимно съгласие) 30 
по чл. 325, ал.1, т. 11 от КТ (поради смърт)  15 
по чл. 330, ал.2, т. 6 от КТ (дисциплинарно уволнени)  4 
на други основания  25 
Списъчен брой на персонала към 30.06.2022 г.  6 726 
Средно списъчен брой на персонала към 30.06.2022 г.  6 798 
Членове на Съвета на директорите  5 

Видно от представените данни, измененията в числеността през първото полугодие на 2022 г. 
(постъпили/напуснали) е около 1,4% от средно списъчния брой на персонала. Освобождаването 
на работници и служители става главно по естествени причини, основно поради придобиване 
право на пенсия, а назначаването – по целесъобразност и съгласно разписаната процедура в 
Правилника за вътрешния трудов ред и КТД. По решение на Съвета на директорите, считано от 
01.03.2020 г. и към настоящия момент е преустановен приема на нови работници и служители в 
дружеството с изключение на професии изискващи специфични умения и компетентност.  

През първото полугодие на 2022 г. около 18% от напусналите работници или служители е станало 
по тяхна инициатива и по взаимно съгласие между страните. През първата част на 2022 г. 8.2% от 
напусналите са поради смърт на работници и служители. 

Квалификационна дейност през първото шестмесечие на 2022 г.  

Квалификационната дейност в „Мини Марица-изток“ ЕАД се извършва от лицензиран Център 
за професионално обучение „Марица-изток”(ЦПО) (лицензия № 200211028 от 04.11.2002 г.) в 
различни направления. 
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Изпълнението на Програмата за квалификационната дейност за първото полугодие на 2022 г. по 
форми на обучение е следното: 

ВИД ОБУЧЕНИЕ Програма 
за 2022 г./ бр. 

Изпълнение 
30.06.2022 г./ бр. 

Изпълнение % 

Професионална квалификация 20 34 170 
Правоспособност 199 78  39 
Начална квалификация 61 84 137 
Допълнителна квалификация 28 18 64 
Повишаване на квалификацията 20 11 55 
Актуализиране и разшир. на знанията  2 307 996 43 
В това число по клонове: 

   

Рудник „Трояново-1” 632 394 62 
Рудник „Трояново-север” 602 343 57 
Рудник „Трояново-3” 563 286 51 
Управление 838 198 24 

Предвидените разходи за обучение в Квалификационната програма за 2022 г. са 323 хил. лв., а 
действително направените разходи за първото полугодие на 2022 г. са 98 хил. лв., или това е 
30.26% от заложените средства. Тук е мястото да отбележим, че епидемична обстановка и 
въведените противоепидемични мерки на територията на страната, целящи ограничаване на 
разпространението на COVID-19 и предприетите мерки на територията на дружеството за 
ограничаване на разпространението на вируса, ограничиха организирането и провеждането на 
курсовите обучения за придобиване на професионална квалификация и правоспособност. 
Организираните професионални обучения бяха изцяло в самостоятелна форма на обучение. 
През първото полугодиe на 2022 г., продължихме използването на виртуална платформа, 
осигуряваща виртуални класни стаи. Това ни позволи да възстановим курсовите обучения в частта 
обучения по теория, а практическите занятия ще се провеждат на самите работни места, спазвайки 
всички въведени мерки за ограничаване на COVID-19. Обученията в раздел „Актуализиране и 
разширяване на знанията“, проведохме изцяло дистанционно или онлайн, в зависимост от 
разглежданата тематика. 

7. Екология и опазване на околната среда 

През м. май 2022 г., в „Мини Марица-Изток” ЕАД бе проведен успешно от сертифициращата 
организация одит на подсистемата за управление на околната среда, съгласно ISO 14001:2015. 
Дружеството има издадени Разрешителни за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни 
обекти, както следва: 

 рудник „Трояново-1”, № 33120022/10.06.2009 г., продължено с Решение с № РР – 
4567/10.06.2022 г.;  

 рудник “Трояново-север” № 300162/06.11.2003 г., продължено с Решение № РР – 
4565/08.06.2022 г.; 

 рудник „Трояново-3” с № 33120021/10.06.2009 г., продължено с Решение № РР – 
4566/10.06.2022 г.  

В изпълнение на изискванията, заложени в горепосочените разрешителни и на заложените в 
годишния план „Мероприятия за ограничаване замърсяването на водоприемниците на руднични 
води” и програмата за контрол на водите, е стартирана процедура за избор на акредитирана 
лаборатория, която да извършва мониторинга на повърхностни води, за три годишен период от 
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време. Водните проби (пълен химичен анализ) ще се извършат от пунктовете за заустване, на 
територията на Депо Насипище „Медникарово”, Депо „Обединени северни насипища”, р. 
Овчарица, р. Соколица, яз. Гипсово и яз. Ковачево.  

Успоредно с това, се извършва и мониторинг на водите от РИОСВ – Стара Загора. Същият 
включва задължителен емисионен контрол и спазване на индивидуалните емисионни 
ограничения (ИЕО), въведени с горепосочените Разрешителни за заустване. Резултатите от 
мониторинга се отразяват в Констативни протоколи, които се изготвят по време на проверката. 
Мониторинга на водите от представители на РИОСВ Стара Загора също се извършва два пъти в 
годината – през пролетта и есента. През отчетния период, същия бе проведен през м. май 2022 г. 

Всички отпадъци се третират, съгласно утвърдена от Директора на Дружеството „Програма за 
управление дейностите по отпадъците на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД” за периода 
2021÷2026 г., а именно: 

Отработените масла - събират се в цистерни в склад на територията на ГСМ и Автобазите в трите 
рудника, за да бъдат предавани на съответна фирма. През отчетния период са предадени 12,64 т. 
отработени масла. 

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, се съхраняват в звено „Вторични 
суровини” във всеки клон и на територията на Отдел „Логистика и контрол”, в помещения с 
ограничен достъп, обозначени с табела, указваща наименованието и кода на отпадъка. През 
отчетния период не са предавани такива тръби. 

Оловни акумулаторни батерии също се събират разделно в звено „Вторични суровини” във всеки 
клон и на територията на Отдел „Логистика и контрол”. Забранено е поставянето на негодни 
батерии в съдовете за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци. Въз основа на 
сключен договор, през първата половина на настоящата година, са предадени 11,08 т. 
акумулатори. 

Излезлите от употреба автомобилни гуми се събират в участък „Вторични суровини” на трите 
рудника и се предават за рециклиране на фирма, с която Дружеството има сключен договор за 
доставка на нови гуми. През първото шестмесечие са предадени 14,58 т. стари гуми. 

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) се съхранява според 
изискванията на ЗУО и утвърдената програма на Дружеството, в обособени складови помещения 
в трите рудника и в „Мини Марица Изток” ЕАД – Управление. През отчетния период не е 
предавано електрическо и електронно оборудване. 

РЕТ бутилки (Полиетилен терефталат бутилки). За отчетния период, „Мини Марица Изток” ЕАД 
предаде 3,36 т. такива, на база сключен договор. 

Изпълнение на техническа, биологична рекултивация и събиранена хумус за периода 01.01.2022 
г. – 30.06.2022 г,. на територията на Дружеството. 

През посочения период, Биологична рекултивация не е извършвана. 

Съгласно Договор № 330/13.12.2021 г., започна изпълнението на Техническа рекултивация на 
550 дка в района на външно насипище „Медникарово“ в рудник „Трояново-3“. За първото 
шестмесечие, са рекултивирани 92 дка. 
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През първото шестмесечие на 2022 г., не е събиран хумус пред фронта на минните работи на 
територията на Дружеството. 

Съгласно условията на Концесионният договор от 11 август 2005 г., за добив на подземни 
богатства в „Източномаришки въглищен басейн”, между Концедента - Министерски Съвет на Р. 
България и Концесионера – “Мини Марица-Изток” ЕАД, е поето задължение за извършване на 
мероприятия по опазване на околната среда, водите и живите ресурси в концесионната площ. 
Дружеството е длъжно (чл.27 и чл.30 от Концесионния договор) при осъществяване на минните 
работи да спазва всички действащи законови и подзаконови актове, норми и нормативи 
регулиращи опазването на околната среда и водите, както и мерки за предотвратяване на земни 
свлачища, срутвания, ерозия и неконтролирани изливания на подпочвени води. Във всеки 
Годишен работен проект одобрен от Министерството на енергетиката, се изготвя бюджет за 
дейности и разходи по рекултивация и биорекултивация, които трябва да се извършат през 
съответната година. Министерството на енергетиката е одобрило и схематичен проект за 
напускане на концесионната площ, включващ дейности и разходи за отстраняване на 
съоръжения, техническа и биологична рекултивация. 

Съгласно счетоводната политика на Дружеството към края на всеки отчетен период се изчислява 
провизия за разходи за рекултивация на нарушени при минните работи терени. 

Към 30.06.2022 г. стойността на провизията за рекултивация е 112,855 хил. лв., а към 31.12.2021 г. 
– 108,643 хил. лв. 

База за определянето на средните предполагаеми разходи за рекултивация на един тон продукция 
е действащото екологично законодателство, предстоящите за изземване земи, иззетите 
нерекултивирани земи, стойността на рекултивация на 1 декар земя, както и очакваните 
количества запаси от въглища до 2043 г. 

През отчетния период при осъществяване дейностите на депата не са възниквали разливи или 
други аварии, свързани с непосредствена опасност за хората и околната среда. 

8. Дивиденти и разпределение на печалбата 

През първото шестмесечие на 2022 г. не са начислявани и изплащани дивиденти на Принципала 
- БЕХ ЕАД. 

V. Информация по чл.187д , чл.247 и чл.240 б от Търговския закон 

Разходите за възнаграждения и осигуровки на членовете на Съвета на директорите за първото 
шестмесечие на 2022 г. са: 

хил. лв. 

Период 01.01 - 30.06.2022 г. Възнаграждения Осигуровки Общо 

Андон Петров Андонов - член СД и Изпълнителен Директор 28 1 29 
Тодор Димчев Тодоров - член СД и Изпълнителен Директор 6 1 7 
Илза Миткова Чинкова-член СД и Изпълнителен Директор 59 3 62 
Николай Стефанов Диков - член СД 25 4 29 
Георги Иванов Коев - член СД 25 4 29 
Светослав Митков Миневски - член СД 23 3 26 
Цветолин Венциславов Богданов - член СД 24 4 28 
Общо 190 20 210 
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Членовете на Съвета на директорите не притежават акции на Дружеството. За тях не са 
предвидени привилегии или изключителни права да придобиват акции и облигации на 
Дружеството. Всички акции са собственост на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД. 

Членовете на Съвета на директорите не участват в търговски дружества като неограничено 
отговорни съдружници, не притежават повече от 25 на сто от капитала на друго дружество и не 
участват в управлението на други дружества или кооперации като прокуристи, управители или 
членове на съвети с изключение на:  

- Цветолин Венциславов Богданов; 

За периода 01.01-30.06.2022 г. Съветът на директорите или други свързани с тях лица не са 
сключвали договори с Дружеството, които излизат извън обичайната му дейност или съществено 
се отклоняват от пазарните условия. 

Отговорности на ръководството 

Според българското законодателство, ръководството следва да изготвя финансов отчет за всяка 
финансова година, който да дава вярна и честна представа за финансовото състояние на 
Дружеството към края на годината, финансовото му представяне и паричните му потоци. 

Ръководството потвърждава, че е прилагало последователно адекватни счетоводни политики при 
изготвянето на междинния отчет към 30 юни 2022 г. и е направило разумни и предпазливи 
преценки, предположения и приблизителни оценки.  

Ръководството носи отговорност за правилното водене на счетоводните регистри, за 
целесъобразното управление на активите и за предприемането на необходимите мерки за 
избягване и разкриване на евентуални злоупотреби и други нередности. 

VI. Събития след датата на съставяне на отчета  

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на 
междинния съкратен финансов отчет и датата на одобрението му. 

VII. Допълнителна информация по чл.12 ал.1 на Наредба №2 на КФН 

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините 
за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и 
собствения капитал на „Мини Марица-Изток” ЕАД 

През периода 01.01-30.06.2022 г. не е извършвана промяна или актуализация на счетоводна 
политика на Дружеството. 

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за 
счетоводството на „Мини Марица-Изток” ЕАД, ако участва в такава група 

„Мини Марица-Изток” ЕАД е част от Групата на “Български Енергиен Холдинг” ЕАД. През 
периода 01.01. -30.06.2022 г. нямаме данни за промяна в групата.  

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на „Мини Марица-
Изток” ЕАД, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по 
смисъла на Закона за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем 
на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност 

Към 30.06.2022 г. „Мини Марица-Изток” ЕАД има участия в следните дружества: 
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 ЗАД Енергия с основна дейност - Застрахователна дейност съучастие в размер на 1 803 
хил. лв. 

4. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, 
касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на 
емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на „Мини Марица-
Изток” ЕАД по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му 
капитал, се представя информация за всяко производство поотделно; 

Няма съдебни, административни или арбитражни производства, с предмет задължения или 
вземания на “Мини Марица-Изток” ЕАД в размер 10 на сто или повече от собствения му капитал, 
както и такива с обща стойност на задълженията или вземанията на Дружеството по всички 
образувани производства над 10 на сто от капитала на Дружеството. 

5. Информация за отпуснатите от „Мини Марица-Изток” ЕАД или от негово дъщерно 
дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно 
лице или негово дъщерно дружество, в т. ч. и на свързани лица с посочване на характера 
на взаимоотношенията между „Мини Марица-Изток” ЕАД и лицето, размера на 
неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето 
задължение, условия и срок. 

Съгласно споразумение за разсрочване на вземания и задължения от 20.10.2021 г. сключено между 
Мини Марица - Изток ЕАД е ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД (ЕИК 123531939 ), погасяването на 
парични задължения на ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД е предоговорено да се изплати на 36 равни 
анюитетни вноски с краен срок на пълно погасяване 20.09.2024 г. За периода от датата на влизане 
в сила на споразумението до окончателното изплащане на задълженията ТЕЦ Марица Изток 2 
ЕАД дължи на Мини Марица - Изток ЕАД годишна лихва в размер на 3,225%. Към 30.06.2022 г. 
вземането е в размер на 64 919 хил. лв. 

Ползвани дългосрочни целеви кредити от „Мини Марица-Изток” ЕАД  

За обезпечаване позиции от Инвестиционната програма на Дружеството са сключени следните 
целеви договори за кредит: 

1. Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ424/24.11.2016 г., 
Инвестиционен кредит с лимит до 19,100 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор №: 
MME/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в 
експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 в „Мини Марица – Изток“ ЕАД, България“. 
Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 г. Договорен лихвен процент - 
годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 
1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29% върху сумата на 
кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. 
Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 24.11.2016 г., чиято стойност покрива размера 
на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен гратисен 
период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. С Допълнително 
споразумение от 25.06.2018 г., срока на усвояване е удължен до 31.07.2019 г., а крайния срок на 
издължаване на всички задължения е 30.06.2024 г. През гратисния период Дружеството дължи 
лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 
30.06.2022 година кредита е изцяло усвоен в размер на 19,100 хил. лв., задължението по кредита е 
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в размер на 7,640 хил. лв., в т.ч. дългосрочна част 3,820 хил. лв., общо платените лихви по кредита 
са в размер на 1,048 хил. лв., балансовата стойност на задължението е 7,638 хил. лв. Просрочени 
задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

2. Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ425/24.11.2016 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 5,200 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор №: 
MME/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в 
експлоатация на роторни багери от типа SRs 200 в „Мини Марица - Изток“ ЕАД, България“. 
Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 – 2018 г. Договорен лихвен процент - 
годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 
1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29% върху сумата на 
кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. 
Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 24.11.2016 г., чиято стойност покрива размера 
на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен гратисен 
период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. С Допълнително 
споразумение от 25.06.2018 г., срока на усвояване е удължен до 31.07.2019 г., а крайния срок на 
издължаване на всички задължения е 30.06.2024 г. През гратисния период Дружеството дължи 
лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от инвестиционния кредит. Към 
30.06.2022 г. кредита е изцяло усвоен в размер на 5,200 хил. лв., задължението по кредита е в 
размер на 2,080 хил. лв., в т.ч. дългосрочна част 1,040 хил. лв., общо платените лихви по кредита 
са в размер на 269 хил. лв., балансовата стойност на задължението е 2,080 хил. лв. Просрочени 
задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

3. Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ218/13.06.2018 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
МТ440/19.12.2017 г. за доставка на булдозери за изпълнение на технологични дейности“. 
Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен лихвен процент 
- годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 
1,69% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,50% върху сумата на 
кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. 
Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018 г .  

Издължаването на главницата по кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата 
и започва от м. януари 2019 г. Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 г. 
През периода на усвояване на кредита, Дружеството дължи лихва, начислена върху фактически 
ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.06.2022 г. 
задължението по кредита е в размер на 1,000 хил. лв., общо платените лихви по кредита са в 
размер на 295 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

4. Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ219/13.06.2018 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
МТ448/21.12.2017 г. за доставка на булдозери за работа в откривни хоризонти на рудниците“. 
Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен лихвен процент 
- годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 
1,69% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,50% върху сумата на 
кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. 
Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018 г. Издължаването на главницата по 
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кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019 г. 
Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 г. През периода на усвояване на 
кредита, Дружеството дължи лихва, начислена върху фактически ползваните суми по кредита. 
Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.06.2022 г. задължението по кредита е в 
размер на 1,000 хил. лв., общо платените лихви по кредита са в размер на 329 хил. лв. Просрочени 
задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

5. Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ220/13.06.2018 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 8,000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
МТ452/22.12.2017 г. за доставка на булдозери за работа в насипищните хоризонти на рудниците“. 
Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен лихвен процент 
- годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 
1,59% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,49% върху сумата на 
кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. 
Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018 . Издължаването на главницата по 
кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от м. януари 2019. 
Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 г. През периода на усвояване на 
кредита, Дружеството дължи лихва, начислена върху фактически ползваните суми по кредита. 
Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.06.2022 г. задължението по кредита е в 
размер на 1,000 хил. лв., общо платените лихви по кредита са в размер на 306 хил. лв. Просрочени 
задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

На 01.03.2021 г. е подписана банкова гаранция с „Инвестбанк“ АД в размер на 1 000 хил. лв. в 
полза на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД. Гаранцията обезпечава Договор №DPR-
135/14.10.2019 г. за достъп и пренос на електрическа енергия през електропреносната мрежа с 
краен клиент. Срок на валидност на гаранцията - 31.01.2022 г. 

6. Информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на 
приложимите счетоводни стандарти: 

 сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата 
финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или 
резултатите от дейността на дружеството в този период; 

 промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в междинния 
отчет, които имат съществено въздействие върху финансовото състояние или 
резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период  

 

Сделки с краен собственик на Дружеството 

хил. лв. 
Сделки със свързани лица – 

Покупки 
Вид на сделките  30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

Министерство на енергетиката Концесия 6 956 3 769 

 
Сделки със свързани лица - 

Продажби 
вид на сделките  30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

Министерство на енергетиката наеми 1 - 
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Сделки с БЕХ ЕАД 

Сделки със свързани лица - Продажби 30.06.2022 г. 30.06.2021г. 
Приходи от наеми 1 - 
   

Сделки със свързани лица - Покупки 30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 
Консултански услуги (68) (65) 
Получен заем - 20,000 
Платени лихви по заеми - (315) 
Начислени лихви по заеми - (315) 

 

Сделки с дружества под общ съвместен контрол 

Сделки със свързани лица - 
Продажби 

вид на сделките 30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

Национална Електрическа 
Компания ЕАД 

ел.енергия 4 2 

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД общо 168,343 47,022 
  проджба на въглища 154,472 41,481 
  неустойки за забавено плащане   4,449 
  депониране на производствени отпадъци-

пеплина 
1,691 1,027 

  други 97 65 
  лихви 1,173  - 
  корекция ефективен лихвен процент 2,805  - 
  компенсация ел.енергия 8,105  - 
  общо 168,347 47,024 

        
Сделки със свързани лица - 
Покупки 

вид на сделките 30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

Национална Електрическа 
Компания ЕАД 

социални разходи 
(1) (4) 

Булгартел ЕАД интернет услуги (2) (2) 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД общо (7,274) (28) 
  ел.енергия (7,274) - 
  покупка на активи - (28) 
Електроенергиен системен 
оператор ЕАД 

ел. енергия 
(3,066) (2,658) 

  общо (10,343) (2,692) 
 

Сделки с асоциирани предприятия на Група БЕХ 

Сделки със свързани лица - 
Продажби 

вид на сделките  30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

КонтурГлобал Марица 
Изток 3 АД  общо 98,092 68,716 
  въглища 96,128 67,352 

  
депониране на производствени отпадъци-
пепелина 1,953 1,350 

  услуга 11 14 
 ЗАД Енергия дивидент 516 255 
  общо 98,608 68,971 
Сделки със свързани лица - 
Покупки 

вид на сделките  30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

КонтурГлобал Марица 
Изток 3 АД 

 такса преминаване на вагони 
 (9) (51) 
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Сделки с други свързани лица 

Сделки със свързани лица - 
Продажби 

 30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

Под общ контрол на Българската държава  8,206 2,119 

 
Сделки със свързани лица - 
Покупки 

  30.06.2022 г. 30.06.2021 г. 

Под общ контрол на Българската държава  (337) (214) 

VIII. Информация по Приложение № 4 на Наредба № 2 на КФН 

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. 

През периода 01.01.-30.06.2022 г. не ни е известна промяна на лицата упражняващи контрол върху 
Дружеството.  

Дружеството е собственост БЕХ ЕАД гр. София, в което едноличен собственик на капитала е 
Държавата, чрез Министъра на енергетиката. Включено е в списъка на предприятията със 
стратегическо значение за националната сигурност (ПМС 181/2009 г.). Към датата на настоящия 
доклад няма приета стратегия за приватизация на „Мини Марица – Изток“ ЕАД и Дружеството 
не е включено в списъка на Приложение № 2 към чл. 35а от Закона за приватизация и след 
приватизационен контрол. 

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно 
дружество и всички съществени етапи, свързани с производството. 

През периода 01.01.-30.06.2022 г. не е открито производство по несъстоятелност на „Мини 
Марица – Изток“ ЕАД. 

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.  

Договор за износ на въглища 

На 17.06.2022 г. между „Мини Марица- изток“ ЕАД и „Виром Груп“ ООД Белград, Сърбия е 
сключен договор за покупко продажба на въглища. Договорено количество 1 750 хил. тона, срок 
на договора до 30.04.2023 г. Плащанията се извършват чрез документарен акредитив издаден в 
евро.  

Допълнителни споразумения с Брикел ЕАД 

На 14 февруари 2022 г. с Брикел ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор № 
2-2015/09.09.2015 г. за доставка на лигнитни въглища, с което се урежда размера на транспортните 
такси и се удължава срока на действие на Договора от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., като се 
договарят количества лигнитни въглища, които Мини Марица - Изток ЕАД ще доставя на Брикел 
ЕАД през този период. 

На 21 февруари 2022 г. с Брикел ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор № 
2-2015/09.09.2015 г. за доставка на лигнитни въглища. Споразумението е в сила от 01.03.2022 г., 
като с него се променя цената на лигнитните въглища в размер на 87,34 лв. /ТУГ без ДДС. 

Данъчни ревизии 

С решение № 1995 от 30.12.2021 г. на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ 
към НАП София, на основание чл.155 от ДОПК, отменя изяло РА № 29002920007219-091-
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001/16.09.2021 г. издаден от органите по приходите при ТД на НАП ГДО, описан в Годишния 
финансов отчет за 2021 г.  

С акт за прихващане или възстановяване № П-29002922001140-004-001 от 12.01.2022 г. са 
възстановена недължимо платената главница в размер на 2 526 435,24 лв. по Ревизионен акт № Р-
29002920007219-091-001/16.09.2021 г., ведно с дължимите лихви в размер на 1 422 679,17 лв. на 
13.01.2022 г.  

С постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки от 12.01.2022 г., издаден от главен 
публичен изпълнител на ТД на НАП ГДО, на основание чл.208 от ДОПК са отменени 
обезпечителните мерки по РА № 29002920007219-091-001/16.09.2021 г. 

Със Заповед за възлагане на ревизия № Р-29002922002495-020-001 от 18.05.2022 г. е назначена 
ревизия на основание чл.112 и чл.113 от ДОПК, от НАП Големи данъкоплатци и осигурители гр. 
София. Ревизията е за период 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г., срок на извършване три месеца от 
връчване на заповедта. 

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно 
предприятие 

През периода 01.01-30.06.2022 г. не е сключван, прекратяван или развалян договор за съвместно 
предприятие от „Мини Марица – Изток“ ЕАД. 

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. 

През периода 01.01.-30.06.2022 г. няма промяна на одитора на „Мини Марица – Изток“ ЕАД. 
Одитори са Грант Торнтон България ООД и Захаринова Нексиа EООД. 

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до 
задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска 
най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството. 

През периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. няма образувани или прекратени съдебни, 
административни или арбитражни дела, с предмет задължения или вземания на “Мини Марица-
Изток” ЕАД в размер 10 на сто или повече от собствения му капитал, както и такива с обща 
стойност на задълженията или вземанията на Дружеството по всички образувани производства 
над 10 на сто от капитала на Дружеството. 

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от 
“Мини Марица – Изток” ЕАД или негово дъщерно дружество. 

През периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. не са извършвани покупки или продажби на дялови 
участия и не са учредявани залози на дялови участия. 

IX. Вероятно бъдещо развитие на предприятието. 

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.  

Към настоящия момент общата годишна заявка за доставка на лигнитни въглища от централите 
в комплекса и от нов клиент (за износ към Сърбия) към „Мини Марица-изток“ ЕАД е завишена с 
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над 40% спрямо първоначалните разчети, като за първото полугодие на 2022 г. е отчетен добив в 
размер на 17 621 741 тона. Очаква се годишният добив на рудниците към Дружеството да бъде в 
размер на около 35 млн. тона, а тази тенденция вероятно ще се запази и през следващите няколко 
години.  

За първото полугодие на 2022 г. отчетената реализация по откривка на рудниците към „Мини 
Марица-изток“ ЕАД е в размер на 28 175 237 м³, като поради редица обективни причини се 
наблюдава значително изоставане спрямо първоначалните разчети (с около -30%), но в годишен 
аспект ще се търси наваксване. 

Проблемите пред към „Мини Марица-изток“ ЕАД са в следствие на комплексно натрупвани във 
времето фактори като - негативния ефект от така наречената „Зелена сделка“, пандемията от ковид 
19 през последните две години и военните действия мужду Русия и Украйна през тази година.  

На фона на слабата реализация по добив на лигнитни въглища през 2020 г., нарушена търговска 
и инвестиционна дейност през последните две години , при значителна динамика и растящи цени 
на всички стоки и услуги на вътрешните и световни пазари и други, доведоха до негативни 
последици за развитието на минните дейности, както следва: 

- Влошено техническо състояние на гумено-лентовите транспортни системи и тежкото 
минно оборудване 

- Влошено техническо състояние на технологичната и спомагателна механизация 
- Влошено състояние на железопътният инфраструктура и жп механизацията 
- Недостатъчна обезпеченост с материали за извършване на планови и аварийни ремонти 
- Недостатъчна обезпеченост с персонал по всички нива на структурата (основни участъци, 

ремонтни участъци, железопътен транспорт и др.) 
- Неотчуждени терени пред фронта на минните дейности (сложни и бавни процедури, 

както при доброволно, така и при принудително отчуждаване)  
- Нереализирани процедури за стоки и услуги по реда на ЗОП (сложни и бавни процедури, 

обжалвания, откази за сключване на договори, искания за предоговаряне на цени, 
неизпълнение на доставки и т.н.) 

Наложително за бъдещото развитие е да се даде максимален приоритет за изпълнението на 
откривните работи в трите рудника към дружеството, като за целта трябва да се подобри 
техническото състояние на гумено-лентовите системи, багери, насипообразуватели, претоварачи, 
технологична, спомагателна механизация и др., в следствие на което да се повишат и 
производствените показатели. От първостепенна важност в бъдещия период ще бъде да се 
увеличат инвестициите, с цел обезпечаване на основните технико-технологични мероприятия и 
да се отчуждават изпреварващо и поетапно нови терени пред фронта на минните дейности, за 
нормалното водене и изпълнението на производствените процеси на клоновете към „Мини 
Марица-Изток“ ЕАД. 

Производствената програма на Дружеството е в зависимост от натоварването и развитието на 
електропроизводствените мощности в Комплекса “Марица-изток”, състоянието и възможностите 
на наличното оборудване за посрещане на бъдещото потребление, наличните запаси и ресурси 
от въглища, минно-техническите и геоложките условия за подготвянето им за изземване. 

За провеждането на своята политиката Дружеството определя и своите краткосрочни и 
дългосрочни цели, водещи до осигуряване на технологична възможност, отговаряща на 
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потребностите от лигнитни въглища на централите в комплекса „Марица-изток”. За постигането 
на тези цели, ръководството на Дружеството се е насочило от една страна към дейности водещи 
до обновяване и рехабилитиране на съществуващата техника, с което да се постигне надеждност 
на техниката и ефективност в производствения процес, а от друга - повишаване на подготовката 
на човешкия ресурс и използване на пълния му потенциал за постигане на по-висок 
производствен резултат. 

За периода 2022-2026 г. е разработен Бизнес план на Дружеството приет с решение на СД Мини 
Марица - Изток ЕАД – Протокол № 5-2022/16.02.2022 г. и одобрен от СД на БЕХ ЕАД, решение 
с Протокол № 20-2022/30.03.2022 г. Бизнес планът на Дружеството сe изработва за пет годишен 
период и е разработен на база приет Инженерен проект за развитие на минните работи за 
периода. 

Бизнес плана е разработен при следните основни икономически показатели:  

ПОКАЗАТЕЛИ Мярка 
2022 -ра 
година 

2023 -та 
година 

2024 -та 
година 

2025-та 
година 

2026-та 
година 

Добив на въглища общо хил. тона 32,096 30,696 30,945 30,702 30,858 
Разчетена продажна цена на 
добиваните от дружеството 
въглища в зависимост от 
качествените им показатели: 
влага, пепел и калоричност 

лв./ТУГ 

до 28.02.2022 
г. - 77.00, от 
01.03.2022 г. 

- 87.35 

87.35 87.35 87.35 87.35 

Откривка хил. м3 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 
Минна маса хил. м3 106,369 105,221 105,425 105,226 105,354 
Средносписъчен брой на 
персонала 

брой 6,779 6,596 6,507 6,417 6,332 

Ремонтна програма хил. лв. 52,763 50,703 51,270 51,664 51,703 
Инвестиционна програма хил. лв. 62,859 68,844 58,477 48,342 54,814 

X. Действия в областта на научно изследователската и развойна дейност. 

В областта на научноизследователската и развойна дейност Дружеството осъществява много 
добро сътрудничество и ефективна работа с „Минно Геоложки Университет – Научна дейност“ 
гр. София, Научноизследователски център към МГУ „Св.Иван Рилски“ гр. София, Тракийски 
университет гр. Стара Загора, Сдружение „Съюз на учените Стара Загора“ и други организации. 
Обект на изследване са възможности за осигуряване на нови производствени методи и 
технологиии, като резултатите от направените разработки да послужат за подобряване процеса 
на производство. 

За извършените проекто - проучвателни, научно-изследователски дейности и упражняване на 
надзор, Дружеството има договорни отношения с „Минпроект“ ЕАД гр. София. Дейностите са 
насочени към осигуряване стратегическо планиране и развитие на минните работи, 
поддържането и възпроизводството на производствените мощности на Дружеството. 

XI. Превенция и мерки във връзка с пандемията от covid-19. 

Ръководството на „Мини Марица-Изток“ ЕАД и през 2022 г. прилага мерки и полага всички 
усилия за предпазването и съхраняването на живота и здравето на работниците, както и за 
нормалното протичане на дейността на комплекса и осигуряване на нормалните доставки на 
въглища за централите. 
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През първото полугодие на 2022 г. продължава своята работа сформирания извънреден 
оперативен щаб /ИОЩ/ при „Мини Марица-Изток“.  

Ежедневно се предоставя актуална информация към ИОЩ за броя на заразените и контактните 
лица в Дружеството. 

Ежедневно се извършват проверки за стриктното спазване на всички противоепидемични мерки 
определени със заповеди. 

Извършва се ежесменен контрол по работни места, вкл. и на автобусите превозващи работещите 
от местоживеене до месторабота и обратно за стриктно спазване и прилагане на всички въведени 
противоепидемични мерки. Ежедневно се обсъжда актуалната епидемичната обстановка и 
спазването на наличните мерки. 

Следи се наличността на дезинфектанти и предпазни маски по работни места, с цел 
своевременното заявяване на необходимите количества.  

Ограничен е достъпът на външни лица в сградите и на територията на „Мини Марица-Изток“ 
ЕАД. 

Имунизирани с ваксина срещу COVID-19 са около 1 100 души, работещи в Дружеството, всички 
със завършен ваксинационен цикъл. Данните са за лица, получили ваксина след създадена 
организация от „Мини Марица- Изток“ ЕАД (втора фаза на ваксинация) и лица ваксинирани по 
други направления, в този случай информацията е събрана от лицата чрез анкета, на доброволен 
принцип. 

Провежда се информационна кампания за ползите от ваксините, с разяснителни материали за 
митовете и фактите, касаещи противовирусните ваксини, на корпоративния сайт на Дружеството. 

На провежданите текущи и месечни оперативки в Дружеството постоянно се акцентира върху 
ползите от ваксините, които подготвят имунната система на човека да разпознава вируса и да се 
защитава, върху добрата и достоверна информираност за постигането на вътрешна убеденост 
сред работниците и служителите за спазването на препоръките на здравните власти за 
повишаване на процента на ваксинираните, с цел опазването на живота и здравето на хората, за 
ограничаване на разпространението на Covid-19 с неговите социално-икономически последици.  

XII. Конфликт между Русия и Украйна. 

Започналите военни действия през 2022 г. между Русия и Украйна водят до значително засилване 
на несигурността относно перспективите пред икономическата активност и инфлацията, както в 
стрната така и в световен мащаб. Европейският съюз (ЕС) и редица други държави наложиха 
санкции срещу определени юридически и физически лица в Русия и към Руската държава. 

До датата на съставяне на настоящият междинен финансов отчет, Дружеството не отчита 
съществено пряко негативно влияние върху дейността си поради наложените ограничения в 
международната търговия следствие на конфликта в Украйна. 

С изключение на един наш доставчик, който декларира невъзможност да доставя определени 
автомобилни резервни части, Ръководството не разполага с информация за други доставчици на 
Дружеството, които да изпитват съществени трудности при изпълнение на сключените си 
договори с „Мини Марица-изток“ ЕАД следствие на горепосочения военен конфликт. 
Ръководството счита, че споменатите недоставени автомобилни резервни части не оказват 
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значително влияние върху дейността на Дружеството, поради наличието на други превозни 
средства, ползвани в ежедневната дейност. 

Въпреки липсата на съществено отражение на военният конфликт до момента, върху дейността 
на „Мини Марица-изток“ ЕАД, следва да се има в предвид, че последваща ескалация на военните 
действия или тяхното значително продължение във времето, биха могли да се отразят негативно 
върху дейността на Дружеството вследствие на: 

- Продължаващо съществено нарушаване на световните вериги на доставки, водещо до 
липси на доставки на горива, материали и резервни части в Дружеството; 

- Задълбочаване на инфлационните процеси в редица национални икономики, вследствие 
на недостига на основни суровини и материали (в това число и енергоносители), водещо 
до увеличаване на разходите на „Мини Марица-изток“ ЕАД за основни и спомагателни 
материали; 

На основание РМС №239/09.05.2022г. по „Програма за хуманитарно подпомагане на разселени 
лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България“ в почивната база 
Старозагорски минерални бани на „Мини Марица изток“ ЕАД  , считано от 01.06.2022 год. са 
настанени 86 лица. Същите имат статут на бежанци. Осигурена им е помощ съгласно 
изискванията на програмата.  

Дружеството е подало заявление за изплащане на средствата по програмата в Системата за 
управление на националните инвестиции / СУНИ / в  определения за целта срок.                                              

Към настоящият момент Ръководството не е в състояние да оцени надеждно евентуалните ефекти 
върху дейността, вследствие на посочените по-горе хипотетични негативни процеси. 

 

Настоящия доклад е изготвен на дата 29.07.2022 г. и одобрен от Съвета на директорите на “Мини 
Марица-Изток” ЕАД на 10.08.2022 г. 

 

Илза Чинкова 
Изпълнителен директор 
“Мини Марица-Изток” ЕАД 
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“Мини Марица-Изток” ЕАД 
Доклад за плащанията към правителства към 30.06.2022 г. 
 

 1

 
ГОДИШЕН ДОКЛАД  ЗА ПЛАЩАНИЯ КЪМ ПРАВИТЕЛСТВА  
 
“Мини Марица-Изток” ЕАД извършва дейност в областта на добивната промишленост, 
КИД 2008 05.20 „Добив на кафяви и лигнитни въглища“ и съгласно чл. 53 от Закона за 
счетоводството има задължение да изготвя и публикува доклад за плащанията, извършени 
към правителства, едновременно с  доклад за дейността си. 

1. Плащания по договор за концесия  

Съгласно Решение № 655 от 13 юли 2005 г. на Министерски Съвет (обн. в ДВ бр. 61 от 26 
юли 2005г.) на Дружеството е предоставена концесия за добив на подземни богатства в 
„Източномаришки въглищен басейн”. Концесионният договор е подписан на 11 август 
2005 г. между Концедента- Министерски Съвет на Република България  и Концесионера – 
“Мини Марица-Изток” ЕАД. 

Съгласно договора, на Мини Марица-изток ЕАД се предоставя изключителното право да 
извършва разработване и добив на въглища от находището – „Източномаришки 
въглищен басейн” в рамките на концесионната площ и да придобива добитите въглища. 

Добива на въглища от находището се осъществява чрез открит добив в рамките на 
концесионната площ включително и транспорт и продажба на добитите въглища при 
следните условия: 

 рамки на концесионната площ – 473,685,540.87 квадратни метра 

 срок за добив 35 години, като срокът започва да тече от датата на влизане в сила на 
Договора, с опция Договорът да бъде продължен за още 15 години, при условие, че 
добивът продължава в търговски количества и ако в находището има доказани 
запаси и Концесионерът поиска писмено такова продължение. 

За периода 01.01. - 30.06.2022 г. са платени концесионни вноски към Министерството на 
Енергетиката в размер на 7 411  хил. лв. както следва: 

 Платено задължение за второто полугодие на 2021 година –6 176 хил.лв без ДДС, 
или платена сума с ДДС -7 411 хил.лв., в срок до 31.01.2022 година. 

Размерът на начислената концесионна такса за първото шестмесечие на 2022 год. e 6 956 
хил. лв. без ДДС, с падеж на плащане до 31.07.2022 год., която ще бъде платена в 
договорения срок.  

Развитието на оперативните минни дейности на “Мини Марица-Изток” ЕАД на база на 
договора за концесия (проект) са основание за възникване на следните плащания към 
различни субекти (правителства). 

2. Платени данъци 

За периода 01.01-30.06.2022 година “Мини Марица-Изток” ЕАД е платило 1 398 хил. лв. 
корпоративен данък по сметките на   ТД „Големи данъкоплатци и осигурители” на НАП 
София, в т. ч: 

 1 098 хил.лв. - корпоративeн данък окончателен по годишна данъчна 
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декларация за 2021 г., 
 300 хил. лв. - авансови вноски за корпоративен данък за 2022 г.   

Докладът за плащанията към правителства е изготвен на 29.07.2022 година и одобрен от 
Съвета на директорите на “Мини Марица-Изток” ЕАД  на 10.08.2022 година. 

 

 

Илза Миткова Чинкова 

Изпълнителен директор 
“Мини Марица-Изток” ЕАД 
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Грант Торнтон ООД  
адрес: бул. Черни връх № 26, 1421 София 
адрес: ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна 
тел.: (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44 
факс: (+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33 
ел.поща: office@bg.gt.com  
уеб сайт: www.grantthornton.bg 
 

Захаринова Нексия ЕООД  
адрес: бул. Константин Величков №157-159,  
1309 София 
тел.: (+3592) 920 46 70 
факс: (+3592) 828 06 32 
ел.поща: office@zaharinovanexia.com 
уеб сайт: www.zaharinovanexia.com 
 

 

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИТЕ ОДИТОРИ 
 

До едноличния акционер на 
Мини Марица - Изток ЕАД 
гр. Раднево 
 
 

Доклад относно одита на междинния съкратен финансов отчет 
 
Квалифицирано мнение 
 
Ние извършихме одит на междинния съкратен финансовия отчет на Мини Марица - Изток ЕАД 
(„Дружеството“), съдържащ междинен съкратен отчет за финансовото състояние към 30 юни 2022 г. и 
междинен съкратен отчет за печалбата или загубата, междинен съкратен отчет за всеобхватния доход, 
междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал и междинен съкратен отчет за паричните 
потоци за периода, завършваща на тази дата, както и подбрани пояснителни бележки и информация 
към междинния съкратен финансов отчет. 
 
По наше мнение, с изключение на възможния ефект, описан в раздела от нашия доклад „База за 
изразяване на квалифицирано мнение“, приложеният междинен съкратен финансов отчет дава вярна и 
честна представа за финансовото състояние на Дружеството към 30 юни 2022 г., неговите финансови 
резултати от дейността и паричните му потоци за периода, завършващ на тази дата, в съответствие с 
МСС 34 Междинно финансово отчитане, приет от ЕС и българското законодателство. 
 
База за изразяване на квалифицирано мнение 
 
Към 30 юни 2022 г., представените в междинния съкратен финансов отчет материални запаси в размер 
на 181 617 хил. лв., включват резервни части и консумативи, основни и други материали с балансова 
стойност 91 430 хил. лв., от които повече от 29% са обездвижени за период от три години. 
Ръководството на Дружеството е направило преглед на тяхното физическо и морално състояние към 
началото на отчетния период, но не е извършена оценка на възстановимата им стойност, на базата на 
по-ниската от цената на придобиване и нетната им реализируема стойност, съгласно изискванията на 
МСС 2 Материални запаси. Поради големия обем позиции материални запаси и тяхната специфика, 
ние не бяхме в състояние да се убедим в разумна степен на сигурност, относно стойността на 
материалните запаси, представена в междинния съкратен финансов отчет и съответно, дали не биха 
били необходими и в какъв размер някакви корекции по отношение на представеното крайно салдо на 
материалните запаси в междинния съкратен отчет за финансовото състояние към 30 юни 2022 г. и 
респективно в резултатите от дейността за периода, завършващ на тази дата в междинния съкратен 
отчет за печалбата или загубата. 
 
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти (МОС). Нашите 
отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от нашия доклад 
„Отговорности на одитора за одита на съкратения междинен финансов отчет“. Ние сме независими от 
Дружеството в съответствие с „Международния етичен кодекс на професионалните счетоводители 
(включително Международни стандарти за независимост) на Съвета за международни стандарти по 
етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС)”, заедно с етичните изисквания на Закона за независимия 
финансов одит, приложим в България, като ние изпълнихме и нашите други етични отговорности в 
съответствие с тези изисквания. Ние считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са 
достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето квалифицирано мнение. 
 

mailto:office@bg.gt.com
mailto:office@zaharinovanexia.com
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Обръщане на внимание 
 
Обръщаме внимание на пояснителна бележка 6 “Имоти, машини и съоръжения”, където е оповестено, 
че при определяне на справедливата стойност на активите от тази категория, ръководството на 
Дружеството е направило редица преценки и допускания, свързани с избор на подходящи пазарни 
аналози и необходими коригиращи коефициенти, настояща стойност на съответните активи като нови, 
тяхното физическото износване, техническо (функционално) и икономическото обезценяване, 
остатъчен прогнозен полезен живот и други на база на информация, налична към 31.12.2021 г. Всички 
те са свързани с висока степен на несигурност, пораждаща се от спецификата на използваните данни, 
при извършването на оценката, зависещи от пазарната динамика, влиянието на бъдещи събития, 
глобални и национални политики и мерки за опазване на климата, отражение на глобалния здравен 
проблем Covid-19, инфлационни процеси и смущения във веригите на доставки в резултат на военните 
действия между Украйна и Русия. Проявлението на посочените фактори и обстоятелства в посока, 
различна от очакваната от ръководството, би довело до потенциална промяна в балансовите стойности 
на активите от категория Имоти, машини и съоръжения. 
 
Обръщаме внимание на оповестеното в пояснителна бележка 22 “Поети ангажименти”, където е 
представена информация за ангажименти на Дружеството по концесионен договор за разработване и 
добив на въглища. Задължението за финансово обезпечаване на разходите за напускане на 
концесионната площ, се реализира чрез заделяне на средства по специални гаранционни сметки, които 
могат да бъдат използвани, единствено и само, за целта за която са предназначени. Към 30 юни 2022 г. 
Дружеството няма заделени средства в доверителна гаранционна сметка и не е издало банкова 
гаранция, в полза на концедента, обезпечаваща дейностите по договора. 
 
Нашето мнение не е модифицирано във връзка с тези въпроси. 
 
Друга информация, различна от междинния съкратен финансов отчет и одиторския доклад 
върху него 
 
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се състои от междинен 
доклад за дейността и междинен доклад за плащанията към правителствата, изготвени от 
ръководството съгласно Закона за счетоводството, но не включва междинния съкратен финансов отчет 
и нашия одиторски доклад върху него. 
 
Нашето мнение относно междинния съкратен финансов отчет не обхваща другата информация и ние 
не изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е изрично 
посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено. Във връзка с нашия одит на междинния 
съкратен финансов отчет, нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и по 
този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с междинния 
съкратен финансов отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин 
изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата, която 
сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно докладване в тази 
друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт.  
 
Както е описано в раздела „База за изразяване на квалифицирано мнение“ от настоящия доклад, ние 
не бяхме в състояние да получим достатъчни и уместни одиторски доказателства относно посочените в 
този раздел въпроси. Съответно ние не сме в състояние да достигнем до заключение дали другата 
информация не съдържа съществено неправилно докладване във връзка с тези въпроси. 
 
Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление за междинния съкратен 
финансов отчет 
 
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този междинен 
съкратен финансов отчет в съответствие с МСС 34 Междинно финансово отчитане, приет от ЕС и 
българското законодателство, както и за такава система за вътрешен контрол, каквато ръководството 
определя като необходима за осигуряване изготвянето на финансови отчети, които не съдържат 
съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи се на измама или грешка. 
 
При изготвяне на междинния съкратен финансов отчет ръководството носи отговорност за оценяване 
на способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие, 
оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за действащо 
предприятие и използвайки счетоводната база на основата на предположението за действащо 
предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Дружеството или да преустанови 
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дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива, освен да постъпи по този 
начин. 
 
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на надзор над процеса 
по финансово отчитане на Дружеството. 
 
Отговорности на одитора за одита на междинния съкратен финансов отчет 
 
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това дали междинният съкратен 
финансов отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо дали дължащи 
се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва нашето одиторско мнение. 
Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но не е гаранция, че одит, извършен в 
съответствие с МОС и Закона за независимия финансов одит, винаги ще разкрива съществено 
неправилно отчитане, когато такова съществува. Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат 
на измама или грешка и се считат за съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, 
самостоятелно или като съвкупност, биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на 
потребителите, вземани въз основа на този междинен съкратен финансов отчет. 
 
Като част от одита в съответствие с МОС, ние използваме професионална преценка и запазваме 
професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така: 

− идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания в междинния 
съкратен финансов отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме и 
изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме одиторски 
доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за нашето мнение. Рискът 
да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е резултат от измама, е по-висок, 
отколкото риска от съществено неправилно отчитане, което е резултат от грешка, тъй като 
измамата може да включва тайно споразумяване, фалшифициране, преднамерени пропуски, 
изявления за въвеждане на одитора в заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на 
вътрешния контрол; 

− получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да разработим 
одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните обстоятелства, но не с цел 
изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния контрол на Дружеството; 

− оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на счетоводните 
приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от ръководството; 

− достигаме до заключение относно уместността на използване от страна на ръководството на 
счетоводната база на основата на предположението за действащо предприятие и, на базата на 
получените одиторски доказателства, относно това дали е налице съществена несигурност, 
отнасяща се до събития или условия, които биха могли да породят значителни съмнения относно 
способността на Дружеството да продължи да функционира като действащо предприятие. Ако ние 
достигнем до заключение, че е налице съществена несигурност, от нас се изисква да привлечем 
внимание в одиторския си доклад към свързаните с тази несигурност оповестявания в междинния 
съкратен финансов отчет или в случай че тези оповестявания са неадекватни, да модифицираме 
мнението си. Нашите заключения се основават на одиторските доказателства, получени до датата 
на одиторския ни доклад. Бъдещи събития или условия обаче могат да станат причина 
Дружеството да преустанови функционирането си като действащо предприятие; 

− оценяваме цялостното представяне, структура и съдържание на междинния съкратен финансов 
отчет, включително оповестяванията, и дали междинният съкратен финансов отчет представя 
основополагащите за него сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. 

 
Ние комуникираме с лицата, натоварени с общо управление, наред с останалите въпроси, планирания 
обхват и време на изпълнение на одита и съществените констатации от одита, включително 
съществени недостатъци във вътрешния контрол, които идентифицираме по време на извършвания от 
нас одит. 
 
Ние предоставяме също така на лицата, натоварени с общо управление, изявление, че сме изпълнили 
приложимите етични изисквания във връзка с независимостта и че ще комуникираме с тях всички 
взаимоотношения и други въпроси, които биха могли разумно да бъдат разглеждани като имащи 
отношение към независимостта ни, а когато е приложимо, и свързаните с това предпазни мерки. 
 
Ние сме солидарно отговорни за изпълнението на нашия одит и за изразеното от нас одиторско 
мнение, съгласно изискванията на ЗНФО, приложим в България. При поемане и изпълнение на 
ангажимента за съвместен одит, във връзка с който докладваме, ние сме се ръководили и от Насоките 



 

 
 

4 

 

 
 

  

за изпълнение на съвместен одит, издадени на 13.06.2017 г. от Института на дипломираните експерт-
счетоводители в България и от Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в България. 
 

Доклад във връзка с други законови и регулаторни изисквания 
 
В допълнение на нашите отговорности и докладване съгласно МОС, описани по-горе в раздела „Друга 
информация, различна от междинния съкратен финансов отчет и одиторския доклад върху него“ по 
отношение на междинния доклад за дейността и междинния доклад за плащания към правителствата, 
ние изпълнихме и процедурите, добавени към изискваните по МОС, съгласно Указанията на 
професионалната организация на дипломираните експерт-счетоводители и регистрираните одитори в 
България – Институт на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС). Тези процедури касаят 
проверки за наличието, както и проверки на формата и съдържанието на тази друга информация с цел 
да ни подпомогнат във формиране на становища относно това дали другата информация включва 
оповестяванията и докладванията, предвидени в Глава седма от Закона за счетоводството и в Закона 
за публичното предлагане на ценни книжа (чл. 100(о), ал. 4, т. 2), приложими в България.  
 
Становище във връзка с чл. 37, ал. 6 от Закона за счетоводството 
 
На базата на извършените процедури, нашето становище е, че: 

(а) информацията, включена в междинния доклад за дейността за междинния период, за който е 
изготвен междинният съкратен финансов отчет, съответства на отчета, върху който сме 
изразили квалифицирано мнение в „Доклад относно одита на междинния съкратен финансов 
отчет“ по-горе; 

(б)  междинният доклад за дейността е изготвен в съответствие с приложимите законови 
изисквания;  

(в) в резултат на придобитото познаване и разбиране на дейността на Дружеството и средата, в 
която то функционира, не сме установили случаи на съществено невярно представяне в 
междинния доклад за дейността, с изключение на възможния ефект описан в раздела „Друга 
информация, различна от междинния съкратен финансов отчет и одиторския доклад върху 
него“ в „Доклад относно одита на междинния съкратен финансов отчет“; 

(г) междинният доклад за плащанията към правителствата е предоставен и изготвен в 
съответствие с изискванията на Закона за счетоводството. 

 
 
 
 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД Захаринова Нексиа ЕООД 

Одиторско дружество №032 Одиторско дружество №138  

 
 
 
 
 
11 август 2022 г. 
България, гр. София  
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Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
  

Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 8 до стр. 30 представляват неразделна част от 
него. 
 
 

1

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние 
 
 Бележки 30 юни 31 декември 

  2022 г. 2021 г. 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 

АКТИВИ    
Нетекущи активи    

Нематериални активи 5 907 1 021 
Имоти, машини и съоръжения 6 697 854 724 086 
Финансови активи по справедлива стойност 7 1 803 1 803 
Вземания от свързани лица 19.1 34 127 48 891 
Общо нетекущи активи  734 691 775 801 
    
Текущи активи    
Материални запаси  181 617 200 019 
Търговски и други вземания 8 25 970 31 766 
Вземания от свързани лица 19.1 44 892 61 804 
Пари и парични еквиваленти  201 967 101 184 
Общо текущи активи  454 446 394 773 
    
ОБЩО АКТИВИ  1 189 137 1 170 574 

 
Дата на съставяне:  29.07.2022 г. 
 
Настоящият междинен съкратен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите 
на 10.08.2022 г. 
 
Гергана Стоянова                                             Илза Чинкова 
Съставител                                                         Изпълнителен директор 
 
____________________________                    ____________________________ 
 
 

С одиторски доклад от ………… г.: 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД, 
одиторско дружество 

Захаринова Нексиа ЕООД, 
одиторско дружество 
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Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
  

Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 8 до стр. 30 представляват неразделна част от 
него. 
 
 

2

Междинен съкратен отчет за финансовото състояние 
(продължение) 
 Бележки 30 юни 31 декември 

  2022 г. 2021 г. 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 

СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ    

Собствен капитал    

Акционерен капитал 9 121 125 121 125 
Законови резерви  171 460 171 460 
Резерв от преоценка на планове с дефинирани доходи  (50 631) (50 631) 
Преоценъчен резерв на нефинансови активи  580 484 581 557 
Резерв на финансови активи по справедлива стойност  1 490 1 490 
Неразпределена печалба/(Непокрита загуба)  23 305 (17 134) 
Общо собствен капитал  847 233 807 867 

    
Пасиви    
Нетекущи пасиви    
Задължения по заеми 10 4 858 7 285 
Пенсионни задължения към персонала  83 942 88 402 
Провизии  111 099 106 793 
Отсрочени финансирания  31 092 32 321 
Отсрочени данъчни пасиви  9 930 10 289 
Общо нетекущи пасиви  240 921 245 090 

    
Текущи пасиви    
Отсрочени финансирания  2 478 2 668 
Търговски и други задължения 11 25 655 35 456 
Задължения към свързани лица 19.1 15 928 17 637 
Задължения по заеми 10 7 860 10 860 
Пенсионни и други задължения към персонала  42 870 48 013 
Задължения за данък върху дохода  4 436 1 098 
Провизии  1 756 1 885 
Общо текущи пасиви  100 983 117 617 

 
   

Общо пасиви  341 904 362 707 

 
   

ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ  1 189 137 1 170 574 
 
Дата на съставяне 29.07.2022 г. 
Настоящият междинен съкратен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите 
на 10.08.2022  г. 
Гергана Стоянова                                           Илза Чинкова 
Съставител                                                       Изпълнителен директор 
__________________________                  ____________________________ 
 

С одиторски доклад от …………. г.: 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД, 
одиторско дружество 

Захаринова Нексиа ЕООД, 
одиторско дружество 
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Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
  

Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 8 до стр. 30 представляват неразделна част от 
него. 
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Междинен съкратен отчет за печалбата или загубата 
 

 

Бележки За 6 месеца към  
30 юни 2022 г. 

За 6 месеца към  
30 юни 2021 г. 

 
 ‘000 лв. ‘000 лв. 

    
Приходи по договори с клиенти  12 366 067 197 402 
Други доходи 13 40 474 59 117 
Общо:  406 541 256 519 
    
Разходи за материали 14 (131 897) (58 326) 
Разходи за външни услуги 15 (21 427) (16 028) 
Разходи за амортизация и обезценка  (38 238) (47 796) 
Разходи за персонала  (136 270) (125 950) 
Разходи за провизии  (4 338) (1 379) 
Начислена обезценка на финансови активи  (220) (1 726) 
Други разходи 16 (10 669) (19 830) 
Отчетна стойност на продадени активи  (10 943) (3 168) 
Промени в салдата на продукция, незавършено 
производство и разходи за бъдещи периоди 

 (15 528) 4 742 

Коректив за разходи за придобиване на имоти, машини, 
съоръжения и оборудване 

 2 406 3 939 

Оперативна печалба/(загуба)  39 417 (9 003) 
    
Финансови приходи  4 493 255 
Финансови разходи  (166) (610) 
Печалба/(Загуба) преди данъци  43 744 (9 358) 
    
(Разход за)/Приход от данък върху доходите  (4 378) 912 
Печалба/(Загуба) за периода  39 366 (8 446) 

 
Дата на съставяне: 29.07.2022 г. 
 
Настоящият междинен съкратен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите 
на 10.08.2022  г. 

 
Гергана Стоянова                                                 Илза Чинкова 
Съставител                                                               Изпълнителен директор 
 
____________________________                    ____________________________ 
 
 

С одиторски доклад от …………….. г.: 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД, 
одиторско дружество 

Захаринова Нексиа ЕООД, 
одиторско дружество 
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Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
  

Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 8 до стр. 30 представляват неразделна част от 
него. 
 
 

4

Междинен съкратен отчет за всеобхватния доход 
 
 Бележки За 6 месец към  

30 юни 2022 г. 
За 6 месец към  

30 юни 2021 г. 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 

 
   

Печалба/(Загуба) за периода  39 366 (8 446) 
    
Общ всеобхватен доход/(загуба)  39 366 (8 446) 

 
Дата на съставяне: 29.07.2022 г. 
 
Настоящият междинен съкратен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите 
на 10.08.2022 г. 
 
Гергана Стоянова                                              Илза Чинкова 
Съставител                                                           Изпълнителен директор 
 
____________________________                   ____________________________ 
 
 

С одиторски доклад от ………….. г.: 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД, 
одиторско дружество 

Захаринова Нексиа ЕООД, 
одиторско дружество 
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Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
  

Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 8 до стр. 30 представляват неразделна част от него. 
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Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал 
 
Всички суми са представени в ‘000 лв. Акционерен 

капитал 
Законови 

резерви 
Преоценъчен 

резерв на 
нефинансови 

активи 

Резерв от 
преоценка на 

планове с 
дефинирани доходи 

Резерв на 
финансови активи 

по справедлива 
стойност 

Неразпре-
делена 

печалба/ 
(Натрупана 

загуба) 

Общо 
собствен 
капитал 

        
Салдо към 1 януари 2022 г. 121 125 171 460 581 557 (50 631) 1 490 (17 134) 807 867 
        
Печалба за периода - - - - - 39 366 39 366 
Общ всеобхватен доход за периода - - - - - 39 366 39 366 
        
Прехвърляне на преоценъчен резерв в 
неразпределена печалба - - (1 073) - - 1 073 - 
Салдо към 30 юни 2022 г. 121 125 171 460 580 484 (50 631) 1 490 23 305 847 233 

 
Дата на съставяне 29.07.2022 г. 
 
Настоящият междинен съкратен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 10.08.2022  г. 
 
Гергана Стоянова                                            Илза Чинкова 
Съставител                                                          Изпълнителен директор 
__________________________                      ____________________________ 
 
 
С одиторски доклад от ……………….. г.: 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД, одиторско дружество Захаринова Нексиа ЕООД, одиторско дружество 
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Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
  

Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 8 до стр. 30 представляват неразделна част от него. 
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Междинен съкратен отчет за промените в собствения капитал (продължение) 
 
Всички суми са представени в ‘000 лв. Акционерен 

капитал 
Законови 

резерви 
Преоценъчен 

резерв на 
нефинансови 

активи 

Резерв от 
преоценка на 

планове с 
дефинирани доходи 

Резерв на 
финансови активи 

по справедлива 
стойност 

Натрупана 
загуба 

Общо 
собствен 
капитал 

        
Салдо към 1 януари 2021 г. 121 125 171 460 551 617 (45 989) 1 374 (1 655) 797 932 
        
Загуба за периода - - - - - (8 446) (8 446) 
Обща всеобхватна загуба за периода - - - - - (8 446) (8 446) 
        
Прехвърляне на преоценъчен резерв в 
неразпределена печалба - - (1 085) - - 1 085 - 
Салдо към 30 юни 2021 г. 121 125 171 460 550 532 (45 989) 1 374 (9 016) 789 486 

 
Дата на съставяне: 29.07.2022 г. 
 
Настоящият междинен съкратен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите на 10.08.2022 г. 
 
Гергана Стоянова                                            Илза Чинкова 
Съставител                                                          Изпълнителен директор 
 
__________________________                      ____________________________ 
  
 

С одиторски доклад от ……………… г.: 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД, одиторско дружество Захаринова Нексиа ЕООД, одиторско дружество 
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Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г. 
  

Поясненията към междинния съкратен финансов отчет от стр. 8 до стр. 30 представляват неразделна част от 
него. 
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Междинен съкратен отчет за паричните потоци 
 
 Бележки За 6 месец към 

30 юни 2022 г. 
За 6 месец към 

30 юни 2021 г. 
  ‘000 лв. ‘000 лв. 
Оперативна дейност    

Парични постъпления от продажби на въглища  414 595 194 944 
Парични постъпления от други продажби  20 673 7 204 
Парични постъпления от финансиране на дейността  - 57 826 
Парични плащания на доставчици  (155 134) (71 088) 
Парични плащания, свързани с персонал  (145 812) (138 223) 
Платени такси и комисионни  (17) (55) 
Изплатени концесионни такси  (7 411) (4 595) 
(Платени)/Възстановени данъци върху дохода  (1 398) 1 200 
Други плащания, нетно  (2 182) (1 319) 
Нетен паричен поток от оперативна дейност  123 314 45 894 
    
Инвестиционна дейност    
Придобиване на имоти, машини и съоръжения  (17 362) (14 165) 
Получени дивиденти  515 255 
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност  (16 847) (13 910) 
    
Финансова дейност    
Постъпления от дългосрочни заеми  - 20 000 
Плащания по получени дългосрочни заеми  (5 430) (5 430) 
Платени лихви, свързани с финансова дейност  (146) (558) 
Нетен паричен поток от финансова дейност  (5 576) 14 012 
    
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти  100 891 45 996 
Пари и парични еквиваленти в началото на 
периода 

 101 492 21 712 
Брутна сума на пари и парични еквиваленти в 
края на периода 

 202 383 67 708 
Ефект от очаквани кредитни загуби  (416) (106) 
Пари и парични еквиваленти в края на периода  201 967 67 602 

 
Дата на съставяне: 29.07.2022 г. 
 
Настоящият междинен съкратен финансов отчет е одобрен за публикуване от Съвета на директорите 
на 10.08.2022 г. 
 
Гергана Стоянова                                              Илза Чинкова 
Съставител                                                           Изпълнителен директор 
____________________________                   ____________________________ 
 
 

С одиторски доклад от …………….. г.: 
 
Марий Апостолов Димитрина Захаринова 
Управител Управител 
  
Гергана Михайлова Стойчо Милев 
Регистриран одитор, отговорен за одита Регистриран одитор, отговорен за одита 
  
Грант Торнтон ООД, 
одиторско дружество 

Захаринова Нексиа ЕООД, 
одиторско дружество 
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Пояснения към междинния съкратен финансов отчет 
1. Предмет на дейност 

Мини Марица-Изток ЕАД („Дружеството”) е основано като еднолично акционерно дружество, 
собственик на което е Министерството на енергетиката на Република България. 

С протокол № РД-21-305/18.09.2008 г. на Министерството на енергетиката е взето решение за 
прехвърляне на всички акции от капитала на Дружеството в Български Енергиен Холдинг ЕАД в 
следствие, на което 6 500 000 броя поименни акции с номинална стойност 10 лв., представляващи 
100% от капитала на Мини Марица-изток ЕАД са джиросани на Български Енергиен Холдинг ЕАД 
и прехвърлянето е отразено в книгата на акционерите. 

Основната дейност на Дружеството е добив и продажба на въглища. 

Дружеството се намира в област Стара Загора, като централният му офис е в гр. Раднево, ул. „Георги 
Димитров” № 13. 

Орган на управление на Дружеството е Съвет на Директорите. 

Към 30 юни 2021 г. членове на Съвет на Директорите са: 

- Николай Стефанов Диков; 
- Георги Иванов Коев; 
- Андон Петров Андонов. 

Към датата на утвърждаване за издаване на финансовия отчет членове на Съвет на Директорите са: 

- Георги Иванов Коев; 
- Илза Миткова Чинкова; 
- Светослав Митков Миневски; 
- Цветолин Венциславов Богданов; 
- Николай Стефанов Диков. 

Към датата на утвърждаване за издаване на междинния съкратен финансов отчет на Дружеството се 
представлява от Илза Чинкова – Изпълнителен директор. В нейно отсъствие от Димитър Чолаков 
– зам. изпълнителен директор и Иван Арсениев – зам. изпълнителен директор. 

Броят на персонала към 30 юни 2022 г. е 6 726 (30 юни 2021 г.: 6 940 човека). 

Едноличен и краен собственик на Дружеството е българската държава чрез Министъра на 
енергетиката. 

Мини Марица-Изток ЕАД е член-основател на Европейската асоциация за въглища и лигнитни 
въглища EURACOAL от 2002 г. 

Вътрешно-структурни единици в Дружеството са следните клонове: Рудник Трояново – 1, Рудник 
Трояново Север и Рудник Трояново – 3, като трите клона експлоатират три открити рудника за 
добив на лигнитни въглища. 

Основни потребители на продукцията на Дружеството са намиращите се в района на находищата 
четири топлоелектрически централи и брикетна фабрика. 

Съгласно Решение № 655 от 13 юли 2005 г. на Министерски Съвет (обн. В ДВ бр. 61 от 26 юли 
2005 г.) на Дружеството е предоставена концесия за добив на подземни богатства в 
„Източномаришки въглищен басейн”. 

Концесионният договор е подписан на 11 август 2005 г. между Концедента - Министерски Съвет на 
Р. България и Концесионера – Мини Марица-Изток ЕАД, като съгласно чл. 36.2 от Договора 
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същият влиза в сила от датата на прехвърляне на собствеността върху акции на Концесионера по 
договор за приватизационна продажба. 

Съгласно договора, на Мини Марица-Изток ЕАД се предоставя изключителното право да извършва 
разработване и добив на въглища от находището „Източномаришки въглищен басейн”, при 
следните условия: 

- в рамките на концесионната площ – 473 685 540.87 квадратни метра; 
- за срок от 35 години - като срокът започва да тече от датата на влизане в сила на Договора; 
- с опция Договорът може да бъде продължен за още 15 години, при условие, че добивът 

продължава в търговски количества, и ако в находището има доказани запаси и 
Концесионерът поиска писмено такова продължение. 

Дружеството притежава лиценз за: 

- Търговия с електрическа енергия № Л-480-15 от 20 октомври 2016 г., издаден за срок от 10 
години.  

- Превоз “ЖП товари“ издаден през 2016 г. от Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията, за срок от 5 години. Лицензът е изменен на 
14.05.2021 г. и е валиден до 13.05.2026 г. с издадено Приложение №1/18.05.2022 г. за 
Финансово покритие на отговорността до 17.05.2023 г. Дружеството има издаден 
сертификат за безопасност на системата за управление на безопасността в железопътният 
транспорт от изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Сертификатът 
разрешава на Дружеството да извършват превози по националната железопътна 
инфраструктура. 
 

2. Основа за изготвяне на междинния съкратен финансов отчет 

Този междинен съкратен финансов отчет за период от шест месеца от 1 януари до 30 юни 2022 г., 
е изготвен в съответствие с МСС 34 „Междинно финансово отчитане”. Той не съдържа цялата 
информация, която се изисква за изготвяне на пълни годишни финансови отчети съгласно МСФО 
и следва да се чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 г., 
изготвен в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), разработени 
и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския 
съюз (ЕС). 

Междинният съкратен финансов отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута 
на Дружеството. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.), (включително сравнителната 
информация за 2021 г.), освен ако не е посочено друго.  

Междинният съкратен финансов отчет е съставен при спазване на принципа на действащо 
предприятие, като са взети предвид възможните ефекти от продължаващото въздействие на 
пандемията от коронавирус Covid-19 и военния конфликт между Русия и Украйна (виж бележка 4). 

Пандемията и военният конфликт доведоха до значителна волатилност на финансовите и 
стоковите пазари в България и в световен мащаб, които продължават и през първото полугодие на 
2022 г. 

Допълнително затруднение предизвика значителният ръст в цените на енергоносителите и на 
някои суровини за леката и тежката промишленост.  

Ръководството наблюдава на непрекъсната основа развитието на здравната криза, възприетите и 
наложени мерки от страна на правителството и своевременно анализира потенциалния им ефект 
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върху оперативното и финансово състояние, с оглед балансиране на ликвидните позиции на 
Дружеството и осигуряване на финансова стабилност. 

Към датата на съставяне на отчета, Дружеството работи в нормален режим на работа, спазвайки 
строги правила за организацията на работния процес и взимайки необходимите мерки за превенция 
с вируса. Влиянието на пандемията, превенцията и мерките са оповестени по-подробно в 
Междинния доклад за дейността на Дружеството. 

Ръководството внимателно следи ситуацията с развитието на военния конфликт между Украйна и 
Русия и ефектите от налаганите санкции с оглед своевременно минимизиране на въздействието на 
неблагоприятните външни фактори върху оперативната дейност на Дружеството. 

Към настоящия момент здравната криза е в затишие и на този етап не се очаква въвеждането на 
нови силно рестриктивни мерки за продължителен период от време, които да окажат съществен 
негативен ефект върху финансовите показатели на Дружеството. Въпреки това, все още остават 
редица рискове, които биха могли да повлияят както дейността на Дружеството, така и глобалната 
икономика – появата на нови силно застрашаващи здравето варианти на Covid-19, геополитическо 
напрежение, инфлация, логистични затруднения, нарастващи лихвени нива и други. 

Ръководството счита, въз основа на направените прогнози за бъдещото развитие на Дружеството, 
че ще успее да продължи своята дейност без да се предприемат съществени промени в дейността. 

3. Счетоводната политика 

Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика във връзка с прилагането на 
нови и/или ревизирани МСФО, които са ефективни за текущия отчетен период, започващ на 1 
януари 2022 г., тъй като през периода не е имало обекти или операции, които са засегнати от 
промените и измененията в МСФО. Към датата на одобрение за издаване на настоящия съкратен 
междинен финансов отчет са направени изменения и подобрения в действащи стандарти, 
оповестени в т. 3.1. 

3.1. Нови стандарти, изменения и разяснения, които са влезли в сила за финансовата 
година, започваща на 1 януари 2022 г. 

Дружеството е приложило следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, 
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които са 
задължителни за прилагане от годишния период, започващ на 1 януари 2022 г., но нямат съществен 
ефект от прилагането им върху финансовия резултат и финансовото състояние на Дружеството: 

 Изменения в МСФО 3 Бизнес Комбинации, МСС 16 Имоти, машини и съоръжения, МСС 
37 Провизии, условни задължения и условни активи в сила от 1 януари 2022 г., приети от 
ЕС; 

 Годишни подобрения 2018-2020 г. в сила от 1 януари 2022 г., приети от ЕС. 

3.2. Стандарти и разяснения, издадени от СМСС, които все още не са влезли в сила и не се 
прилагат от по-ранна дата от Дружеството 

Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти, изменения и 
разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила или не са приети от ЕС за 
финансовата година, започваща на 1 януари 2022 г., и не са били приложени от по-ранна дата от 
Дружеството. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовия отчет на Дружеството. 
Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети в счетоводната политика на 
Дружеството през първия период, започващ след датата на влизането им в сила/ приемането им от 
ЕС. 
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Промените са свързани със следните стандарти: 

 Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори в сила от 1 януари 2023 г., приет от ЕС; 

 Изменения на МСС 1 Представяне на финансовите отчети, МСФО Изявления за 
приложение 2: Оповестяване на счетоводни политики, в сила от 1 януари 2023 г., приети от 
ЕС; 

 Изменения в МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки 
и грешки: Определение на счетоводни приблизителни оценки, в сила от 1 януари 2023 г., 
приети от ЕС; 

 Изменения в МСС 1 Представяне на финансовите отчети: Класификация на пасивите като  
текущи и нетекущи, в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от ЕС; 

 Изменения в МСС 12 Данъци върху дохода: Отсрочените данъци свързани с активи и 
пасиви произтичащи от единични транзакции в сила от 1 януари 2023 г. все още не са 
приети от ЕС; 

 Изменения в МСФО 17 Застрахователни договори: Първоначално прилагане на МСФО 17 
и МСФО 9 – Сравнителна информация в сила от 1 януари 2023 г., все още не са приети от 
ЕС; 

 Изменения в МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени” в сила от 1 януари 2016 
г., все още не са приети от ЕС. 

3.3. Промени в приблизителните оценки 

При изготвянето на междинни финансови отчети ръководството прави редица предположения, 
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и разходи. 

Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и допусканията на 
ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително оценените резултати. 

При изготвянето на представения междинен съкратен финансов отчет значимите преценки на 
ръководството при прилагането на счетоводните политики на Дружеството и основните източници 
на несигурност на счетоводните приблизителни оценки не се различават от тези, оповестени в 
годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 г. 

За целите на представянето на настоящия междинен съкратен финансов отчет Дружеството 
признава и оценява очакваните кредитни загуби на дългови инструменти, оценявани по 
амортизирана стойност, не извършва преглед за обезценка до нетна реализуема стойност на 
материални запаси и преглед за обезценка на имоти, машини и съоръжения. 

3.4. Управление на риска относно финансови инструменти 

Дружеството е изложено на различни видове рискове по отношение на финансовите си 
инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено Дружеството са пазарен 
риск, кредитен риск и ликвиден риск. 

Междинният съкратен финансов отчет не включва цялата информация относно управлението на 
риска и оповестяванията, изисквани при изготвянето на годишни финансови отчети, и следва да се 
чете заедно с годишния финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2021 г. Целите и 
политиките на Дружеството за управление на капитала, кредитния и ликвидния риск са описани в 
последния годишен финансов отчет. Не е имало промени в политиката за управление на риска 
относно финансови инструменти през периода. 

 



Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г.  

 

12

4. Значими събития и сделки през периода 

Утвърждаване на нова цена на въглищата 

Съгласно писмо от Министерството на енергетиката с изх. № Е-26-Б-206 от 14.02.2022 г. и решение 
на СД на Мини Марица - Изток ЕАД, считано от 01.03.2022 г. е утвърдена нова цена за добиваните 
от Дружеството въглища в размер на 87.35 лв./ТУГ. За промяната в цената са уведомени всички 
наши клиенти на лигнитни въглища. Цената до 01.03.2022 г. е в размер на 77.00 лв./ТУГ (в сила от 
01.07.2014 г.).  

Допълнителни споразумения с Брикел ЕАД 

На 14 февруари 2022 г. с Брикел ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор № 2-
2015/09.09.2015 г. за доставка на лигнитни въглища, с което се урежда размера на транспортните 
такси и се удължава срока на действие на Договора от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., като се договарят 
количества лигнитни въглища, които Мини Марица - Изток ЕАД ще доставя на Брикел ЕАД през 
този период. 

На 21 февруари 2022 г. с Брикел ЕАД е сключено Допълнително споразумение към Договор № 2-
2015/09.09.2015 г. за доставка на лигнитни въглища. Споразумението е в сила от 01.03.2022 г., като 
с него се променя цената на лигнитните въглища в размер на 87,34 лв. /ТУГ без ДДС. 

Данъчни ревизии 

С акт за прихващане или възстановяване № П-29002922001140-004-001 от 12.01.2022 г. са 
възстановени недължимо платената главница в размер на 2 526 435.24 лв. по Ревизионен акт № Р-
29002920007219-091-001/16.09.2021 г., ведно с дължимите лихви в размер на 1 422 679.17 лв. на 
13.01.2022 г.  

С постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки от 12.01.2022 г., издаден от главен 
публичен изпълнител на ТД на НАП ГДО, на основание чл.208 от ДОПК са отменени 
обезпечителните мерки по РА № 29002920007219-091-001/16.09.2021 г. 

На 18.05.2022 г. Национална агенция за приходите - Големи данъкоплатци и осигурители възлага 
ревизия на „Мини Марица - Изток“ ЕАД за период 2018 г. - 2020 г. Към датата на съставяне на 
междинния съкратен финансов отчет ревизията не е приключила. 

Промяна в ръководството на Дружеството 

На 04.02.2022 г. в Търговския регистър е вписана като Изпълнителен директор и член на Съвета на 
директорите на Мини Марица - Изток ЕАД - Илза Миткова Чинкова. 

Военен конфликт „Русия-Украйна” 

В края на м. февруари 2022 г. редица държави (включително САЩ, Обединеното кралство, Канада, 
Швейцария, Япония и ЕС) наложиха санкции срещу определени юридически и физически лица в 
Русия поради официалното признаване от нейна страна на два отделили се от Украйна региона 
като Донецката народна република и Луганската народна република, и започналите на 24 февруари 
2022 г. военни операции на територията на Украйна. 

Военният конфликт „Русия-Украйна” и свързаните с него икономически санкции и други мерки, 
предприети от правителствата по света имат значителен ефект както върху местните икономики на 
отделните страни, така и на глобалната икономика. Много предприятията са засегнати непряко или 
са изправени пред значителни несигурности. В европейските страни, правителствата работят по 
мерки за намаляване на зависимостта от руски петрол и внос на газ. 
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Дружеството няма пряка експозиция към Украйна, Русия или Беларус, но въздействието върху 
общата икономическа ситуация дава отражение на дейността на основните му доставчици на горива, 
материали и резервни части. 

Потенциално косвено въздействие за дейността на Дружеството оказват и колебанията в цените на 
суровини и материали, цената на енергията, инфлация и други фактори.  

Към момента Дружеството не отчита съществено пряко негативно влияние върху дейността си 
поради наложените ограничения в международната търговия следствие на конфликта в Украйна. 

Въпреки липсата на съществено отражение на военният конфликт до момента, върху дейността на 
„Мини Марица-изток“ ЕАД, следва да се има в предвид, че последваща ескалация на военните 
действия или тяхното значително продължение във времето, биха могли да се отразят негативно 
върху дейността на Дружеството, поради което Ръководството не е в състояние да оцени надеждно 
евентуалните ефекти върху дейността. 

5. Нематериални активи 

Нематериални активи на Дружеството включват лицензии, софтуер, права за ползване и други. 
Балансовите стойности за представените отчетни периоди могат да бъдат анализирани, както 
следва: 

 
Лицензии Софтуер Права за 

ползване 
Други Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност      

Салдо към 1 януари 2022 г. 245 4 633 2 994 802 8 674 
Трансферирани активи - 9 - - 9 
Отписани активи - (35) - - (35) 
Салдо към 30 юни 2022 г. 245 4 607 2 994 802 8 648 
      

Амортизация      

Салдо към 1 януари 2022 г. (245) (4 441) (2 425) (542) (7 653) 
Амортизация - (53) (37) (33) (123) 
Отписани активи - 35 - - 35 
Салдо към 30 юни 2022 г. (245) (4 459) (2 462) (575) (7 741) 
      
Балансова стойност към  
30 юни 2022 г. 

- 148 532 227 907 

 
 

Лицензии Софтуер Права за 
ползване 

Други Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова стойност      

Салдо към 1 януари 2021 г. 245 4 632 2 961 688 8 526 
Новопридобити активи - - 33 - 33 
Трансферирани активи - 1 - 114 115 
Салдо към 31 декември 2021 г. 245 4 633 2 994 802 8 674 
      
Амортизация      
Салдо към 1 януари 2021 г. (245) (4 316) (2 348) (443) (7 352) 
Амортизация - (125) (77) (61) (263) 
Трансферирани активи - - - (38) (38) 
Салдо към 31 декември 2021 г. (245) (4 441) (2 425) (542) (7 653) 
      
Балансова стойност към  
31 декември 2021 г. 

- 192 569 260 1 021 
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Дружеството няма съществени договорни задължения за придобиване на нематериални активи към 
30 юни 2022 г. или към 31 декември 2021 г. 

Всички разходи за амортизация се включени в отчета за печалбата или загубата на ред „Разходи за 
амортизация и обезценка”. 

Дружеството не е заложило нематериални активи като обезпечения по свои задължения. 

6. Имоти, машини и съоръжения 

Имотите, машините и съоръженията на Дружеството включват земи и сгради, земи за добив на 
въглища, машини, съоръжения и оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, разходи 
за придобиване на дълготрайни материални активи и други.  

Имотите, машините и съоръженията са представени по преоценена стойност, с изключение на 
транспортни средства, автомобили, стопански инвентар и други активи, които са представени по 
цена на придобиване, намалена с разходите за амортизация и натрупани обезценки. 

Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва: 

 

Земи и 
сгради 

Земи за 
добив на 
въглища 

Машини, 
съораж-

ения и 
оборудване 

Транс-
портни 

средства 

Стопан-
ски 

инвентар 
и други 

Разходи 
за при-

добиване 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова  
стойност 

       

Салдо към  
1 януари 2022 г. 107 472  26 659  807 987  31 730  5 588  7 778  987 214  

Новопридобити активи 8 - 1 705 707 9 13 754 16 183 
Отписани активи - - (5 179) - (13) (734) (5 926) 
Трансферирани активи 339 (58) 11 777 - (9) (12 049) - 
Салдо към  
30 юни 2022 г. 

107 819 26 601 816 290 32 437 5 575 8 749 997 471 

        
Амортизация        
Салдо към  
1 януари 2022 г. 

(13 284) (1 573) (229 949) (13 339) (4 983)  -  (263 128) 

Амортизация (1 220) - (35 026) (1 797) (72) - (38 115) 
Отписани активи - - 1 615 - 11 - 1 626 
Трансферирани активи - - (4) (5) 9 - - 
Салдо към  
30 юни 2022 г. (14 504) (1 573) (263 364) (15 141) (5 035) - (299 617) 

        
Балансова стойност  
към 30 юни 2022 г. 

93 315 25 028 552 926 17 296 540 8 749 697 854 
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Земи и 
сгради 

Земи за 
добив 

на 
въглища 

Машини, 
съораже-

ния и 
оборудване 

Транс-
портни 

средства 

Стопан-
ски 

инвентар 
и други 

Разходи за 
при-

добиване 

Общо 

 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
Брутна балансова  
стойност 

       

Салдо към  
1 януари 2021 г. 110 178 20 680 913 579 38 955 5 496 19 434 1 108 322 

Новопридобити активи  359   179  3 574  1 258   91  45 615  51 076  
Отписани активи  (347) -  (32 753)  (57)  (25) (7 708) (40 890) 
Трансферирани активи  740   341  48 345   (4)  26  (49 563)  (115) 
Преоценка отписана 
амортизация 

(3 052) (3 781) (147 016) (9 918) -  -  (163 767) 

Преоценка увеличение 3 356  10 559  22 926  1 482   -   -  38 323  
Преоценка намаление (1 679) (1 099)  (486)  (3)  -   -  (3 267) 
Обезценка (2 083)  (220)  (182)  17   -   -  (2 468) 
Салдо към  
31 декември 2021 г. 107 472  26 659  807 987  31 730  5 588  7 778  987 214  

        
Амортизация        
Салдо към  
1 януари 2021 г. 

(13 838) (3 986) (303 171) (19 109) (4 830) - (344 934) 

Амортизация (2 476) (1 368) (86 850) (4 205)  (172)  -  (95 071) 
Преоценка отписване 3 052 3 781 147 016 9 918 -  -  163 767 
Отписани активи  52 - 12 943  54  25  -  13 074 
Трансферирани активи  (74) -  113  3  (6)  -  36 
Салдо към  
31 декември 2021 г. (13 284) (1 573) (229 949) (13 339) (4 983)  -  (263 128) 

        
Балансова стойност  
към 31 декември 2021 г. 

94 188  25 086  578 038  18 391   605  7 778  724 086  

За обезпечаване на задълженията на Дружеството по заеми към банки са предоставени като 
обезпечение активи от клас „Машини, съоръжения и оборудване“ с балансова стойност към 30 юни 
2022 г. в размер на 37 248 хил. лв. 

Съгласно счетоводната политика имотите, машините и съоръженията се преоценяват на 3 години 
или на по-кратки срокове. Последната преоценка на имотите, машините и съоръженията е 
извършена към 31 декември 2021 г. на база на оценка на техните справедливи стойности от 
независим лицензиран оценител. Оценката е извършена съгласно изискванията на МСС 16 и 
МСФО 13, както и при спазване на изискванията на Международните стандарти за оценка (МСО), 
и в частност МСО 300 „Оценки за целите на финансовото отчитане“, и там където е приложимо 
Технически информационен документ 2 „Разходен подход за оценка на материални активи“. Тестът 
за обезценка е извършен съгласно МСС 36. 

При оценката на Имоти, машини и съоръжения и теста за обезценка е ползвана комбинация от 
трите базисни подхода, основани на икономическите принципи на равновесие на цените, очаквани 
ползи или заместване. 

- Пазарен подход - извежда индикативна стойност, като сравнява актива, предмет на оценка с 
идентични или сходни активи, за които е налична ценова информация. 

- Приходен подход - извежда индикативна стойност, като привежда бъдещите парични 
потоци към единна текуща капиталова стойност, т.е. разглежда прихода, с който актива ще 
генерира през полезния си живот и извежда индикативна стойност чрез процес на 
капитализация. 



Мини Марица - Изток ЕАД 
Междинен съкратен финансов отчет 
30 юни 2022 г.  

 

16

- Разходен подход - извежда индикативна стойност, използвайки икономическия принцип, 
че купувач не би платил за даден актив повече от разходите за придобиване на актив с 
равностойна стойност чрез покупка или изграждане. 

В рамките на всеки подход, както и при възможните комбинации между тях са ползвани една или 
няколко техники (методи) за оценяване: 

- Метод на пазарните сравнения, представлява анализ на стойността на правата върху актива, 
основан на сравнение с реализирани цени на активен пазар при актуални сделки с 
идентични права върху активи, имащи сходни характеристики. 

- Метод на дисконтираните парични потоци, извежда стойност на базата на поредица от 
парични потоци за бъдещи периоди, които се преобразуват към настояща стойност, чрез 
прилагане на подходяща дисконтова норма. 

- Метод на амортизираната възстановителна стойност, представлява анализ на стойността на 
правата върху актива, основан на разходите за неговото създаване или заместване с подобен 
към момента на оценката, намалени със стойността на физическото, морално и 
икономическо обезценяване. 

Входящите данни, използвани при подходите, са категоризирани като хипотези с преобладаващо 
3-то ниво от йерархията на справедливите стойности, базирани на наблюдаеми пазарни данни със 
значими корекции или ненаблюдаеми данни. 

Съгласно счетоводната политика при оценката до справедлива стойност се прилага ниво на 
същественост за отклонението между балансовата стойност и справедливата стойност до 5% за 
всеки индивидуален актив. За съществено се счита и отклонение което е под 5% , ако кумулативния 
ефект е съществен за целите на изготвяне на финансовия отчет. 

При определяне на справедливата стойност, ръководството на Дружеството е направило редица 
преценки и допускания за подходящи пазарни аналози и необходими коригиращи коефициенти, 
настояща стойност на съответните активи като нови, тяхното физическото износване, техническо 
(функционално) и икономическото обезценяване, остатъчен прогнозен полезен живот и други, на 
база информацията, налична към 31.12.2021 г. Всички те са свързани с висока степен на 
несигурност, пораждаща се от спецификата на използваните данни, при извършването на оценката, 
зависещи от пазарната динамика, влиянието на бъдещи събития, глобални и национални политики 
и мерки за опазване на климата, отражение на глобалния здравен проблем Covid-19, инфлационни 
процеси и смущения във веригите на доставки в резултат на военните действия между Украйна и 
Русия. Проявлението на посочените фактори и обстоятелства в посока, различна от очакваната от 
ръководството, би довело до потенциална промяна в балансовите стойности на активите от 
категория Имоти, машини и съоръжения. 

7. Финансови активи по справедлива стойност 

 
Дружество 

 
Основна дейност 

30 юни  
2022 г. 

31 декември  
2021 г. 

  Дял% ‘000 лв. Дял % ‘000 лв. 
      
ЗАД Енергия Застрахователна дейност 3.68% 1 803 3.68% 1 803 
Общо инвестиции   1 803  1 803 

За първото полугодие на 2022 г. са получени дивиденти в размер на 515 хил. лв. от ЗАД Енергия 
(2021 г.: 255 хил. лв.). 

Акциите на ЗАД Енергия АД не се търгуват на активен пазар. Направена е оценка на справедливата 
стойност към 31 декември 2021 г., приета с Протокол №7-22/17.03.2022 г. Използвани са оценъчни 
техники базирани на значителна ненаблюдаема информация. Справедливата стойност е 
определена чрез метода на дисконтираните дивиденти, който се базира на приходния поток. 
Оценката попада в ниво 3 от йерархията на справедливите стойности. 
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8. Търговски и други вземания 

 30 юни  
2022 г. 

 31 декември  
2021 г. 

 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
    

Търговски вземания 19 290  20 305 
Обезценка на търговски вземания (607)  (604) 
Търговски вземания, нетна сума 18 683  19 701 
    
Други вземания 21 685  25 791 
Обезценка на други вземания (17 254)  (17 206) 
Други вземания, нетна сума 4 431  8 585 
    
Съдебни и присъдени вземания 459  463 
Обезценка на съдебни и присъдени вземания (366)  (403) 
Съдебни и присъдени вземания, нетна сума 93  60 
    
Финансови активи 23 207  28 346 
    
Аванси, предоставени на доставчици 21  7 
Предплатени разходи 2 742  3 413 
Нефинансови активи 2 763  3 420 
    
Търговски и други вземания 25 970  31 766 

Търговските вземания не са лихвоносни и обикновено са със срок на плащане от 1 до 30 дни. 
Нетната балансова стойност на търговските и други вземания се приема за разумна приблизителна 
оценка на справедливата им стойност. 

Към 30 юни 2022 г. Дружеството е извършило преглед относно настъпили събития на 
неизпълнение и е начислило обезценка за очаквани кредитни загуби, в съответствие с приетата 
счетоводна политика и изискванията на МСФО 9. 

Движението на обезценката за очаквани кредитни загуби на вземания от клиенти е представени по 
долу: 

Дългови инструменти по амортизирана стойност 30 юни  
2022 г.  

 31 декември 
2021 г. 

 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
 

   

Салдо на 1 януари  (18 213)  (17 964) 
Начислена за периода  (14)  (249) 
Салдо на края на периода (18 227)  (18 213) 

На 17.06.2022 г. е подписан договор за покупко-продажба на лигнитни въглища между „Мини 
Марица – Изток“ ЕАД и сръбското дружество Virom Group DOO. Договорът се сключва за периода 
от подписването му до 30.04.2023 г., с опция за удължаване за още една година. Договорените 
количества въглища са в размер на 1 750 хил. тона/година (с опция за увеличение за втората година 
на 2 000 хил. тона/година). Плащането ще се осъществява чрез документарен акредитив. 

С подписано на 21.12.2021 г. споразумение между „Мини Марица – Изток“ ЕАД, „Брикел“ ЕАД и 
Номад Енерджи Къмпани ЕООД, страните се договарят за прихващане на взаимни вземания и 
задължения отнасящи се за изразходвана ел. енергия и въглища. Споразумението влиза в сила от 
01.01.2022 г. 

С оглед продължаващия ефект на Covid-19 пандемията и войната в Украйна, Дружеството извършва 
регулярен мониторинг и анализ на индивидуална база на наличните разчети със своите 
контрагенти. Предприемат се мерки за подобряване на събираемостта. При оценка на 
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събираемостта на вземанията, Дружеството взема предвид реалните и потенциални ефекти на 
пандемията и геополитическото напрежение върху контрагентите и тяхната способност да 
погасяват задълженията си към него. 

9. Акционерен капитал 

Регистрираният капитал на Дружеството се състои от 12 112 470 на брой поименни акции с 
номинална стойност в размер на 10 лв. за акция на обща стойност в размер на 121 124 700 лв. Всички 
акции са с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представляват един глас от 
Общото събрание на акционерите на Дружеството. Едноличен собственик на акционерния капитал 
е “Български Енергиен Холдинг” ЕАД, като 100% от регистрирания капитал на “Български 
Енергиен Холдинг” ЕАД са собственост на държавата. Правата на едноличния собственик се 
упражняват от Министъра на енергетиката. Издадените и оторизирани акции за отчетните периоди 
могат да бъдат представени, както следва: 

 

30 юни  
2022 г. 

 31 декември 
2021 г. 

 Брой акции  Брой акции 
Брой издадени и напълно платени акции:    
В началото на годината 12 112 470  12 112 470 
Брой издадени и напълно платени акции 12 112 470  12 112 470 
Общ брой акции, оторизирани към края на периода 12 112 470  12 112 470 

10. Задължения по заеми от банки 

Заемите включват следните финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност: 

  30 юни  
2022 г.  

  31 декември 
2021 г.  

 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
Нетекущи    
Банка ДСК АД 4 858  7 285 
Текущи    
Банка ДСК АД 7 860  10 860 
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност 12 718  18 145 

Ползвани дългосрочни целеви кредити от „Мини Марица - Изток” ЕАД: 

За обезпечаване позиции от Инвестиционната програма на Дружеството има сключени следните 
целеви договори за кредит: 

 Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ424/24.11.2016 г., 
Инвестиционен кредит с лимит до 19 100 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
№: MME/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в 
експлоатация на роторни багери от типа SRs 2000 в „Мини Марица – Изток“ ЕАД, България“. 
Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 г. – 2018 г. Договорен лихвен процент - 
годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 
1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29% върху сумата на 
кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. 
Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 24.11.2016 г., чиято стойност покрива 
размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен 
гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. С 
Допълнително споразумение от 25.06.2018 г., срока на усвояване е удължен до 31.07.2019 г., а 
крайния срок на издължаване на всички задължения е 30.06.2024 г. През гратисния период 
Дружеството дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от 
инвестиционния кредит. Към 30.06.2022 г. кредита е изцяло усвоен в размер на 19 100 хил. лв., 
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задължението по кредита е в размер на 7 640 хил. лв., в т.ч. дългосрочна част 3 820 хил. лв., 
общо платените лихви по кредита са в размер на 1 048 хил. лв., балансовата стойност на 
задължението е 7 638 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

 Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ425/24.11.2016 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 5,200 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
№: MME/BWE отнасяща се за: „Проектиране, производство, доставка, изграждане и пускане в 
експлоатация на роторни багери от типа SRs 200 в „Мини Марица - Изток“ ЕАД, България“. 
Усвояването на кредита е предвидено за периода 2016 г. – 2018 г. Договорен лихвен процент - 
годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + надбавка от 
1,89% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,29% върху сумата на 
кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на ОЛП + 6%. 
Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 24.11.2016 г., чиято стойност покрива 
размера на кредита. Периода на действие на кредита е 81 месеца, като е предвиден 21 месечен 
гратисен период и 60 месечен период за издължаване на задължението по кредита. С 
Допълнително споразумение от 25.06.2018 г., срока на усвояване е удължен до 31.07.2019 г., а 
крайния срок на издължаване на всички задължения е 30.06.2024 г. През гратисния период 
Дружеството дължи лихва всеки месец, начислена върху фактически усвоената част от 
инвестиционния кредит. Към 30.06.2022 г. кредита е изцяло усвоен в размер на 5 200 хил. лв., 
задължението по кредита е в размер на 2 080 хил. лв., в т.ч. дългосрочна част 1 040 хил. лв., 
общо платените лихви по кредита са в размер на 269 хил. лв., балансовата стойност на 
задължението е 2 080 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

  Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ218/13.06.2018 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 8 000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
МТ440/19.12.2017 г. за доставка на булдозери за изпълнение на технологични дейности“. 
Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен лихвен 
процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + 
надбавка от 1,69% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,50% 
върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на 
ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018 г . Издължаването 
на главницата по кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от 
м. януари 2019 г. Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 г. През 
периода на усвояване на кредита, Дружеството дължи лихва, начислена върху фактически 
ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.06.2022 г. 
задължението по кредита е в размер на 1 000 хил. лв., общо платените лихви по кредита са в 
размер на 295 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

 Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ219/13.06.2018 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 8 000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
МТ448/21.12.2017 г. за доставка на булдозери за работа в откривни хоризонти на рудниците“. 
Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен лихвен 
процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на ОЛП + 
надбавка от 1,69% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 0,50% 
върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер на 
ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018 г. Издължаването на 
главницата по кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от м. 
януари 2019 г. Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 г. През периода 
на усвояване на кредита, Дружеството дължи лихва, начислена върху фактически ползваните 
суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.06.2022 г. 
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задължението по кредита е в размер на 1 000 хил. лв., общо платените лихви по кредита са в 
размер на 329 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 30.06.2022 г. няма. 

 Банка ДСК АД като правоприемник на Експресбанк АД, гр. Варна – МТ220/13.06.2018 г., 
„Инвестиционен кредит с лимит до 8 000 хил. лв. за финансиране изпълнението на Договор 
МТ452/22.12.2017 г. за доставка на булдозери за работа в насипищните хоризонти на 
рудниците“. Усвояването на кредита е предвидено да се осъществи до 31.12.2018 г. Договорен 
лихвен процент - годишна лихва върху фактически ползваните суми по кредита в размер на 
ОЛП + надбавка от 1,59% годишно. Еднократна такса за управление и обработка в размер на 
0,49% върху сумата на кредита. Наказателната лихва за просрочие на дължими вноски е в размер 
на ОЛП + 6%. Обезпечение: Договор за особен залог на активи от 13.06.2018 г. Издължаването 
на главницата по кредита е предвидено в 48 равни месечни вноски по главницата и започва от 
м. януари 2019 г. Крайния срок на издължаване на всички задължения е 31.12.2022 г. През 
периода на усвояване на кредита, Дружеството дължи лихва, начислена върху фактически 
ползваните суми по кредита. Договорения размер на кредита е изцяло усвоен. Към 30.06.2022 г. 
задължението по кредита е в размер на 1 000 хил. лв., общо платените лихви по кредита са в 
размер на 306 хил. лв. Просрочени задължения по договора към 31.06.2022 г. няма. 

Балансовата стойност на банковите заеми се приема за разумна приблизителна оценка на 
справедливата им стойност. 

11. Търговски и други задължения 

 

30 юни  
2022 г. 

 31 декември  
2021 г. 

 ‘000 лв.  ‘000 лв. 

    
Търговски задължения 15 718  22 275 
Получени депозити 1 265  1 579 
Гаранции по договори за строителство 12  9 
Финансови пасиви отчитани по амортизирана стойност 16 995  23 863 
    
Данъчни задължения 8 036  10 766 
Задължения по аванси и други предплащания 514  598 
Други задължения 110  229 
Нефинансови пасиви 8 660  11 593 
    
Текущи търговски и други задължения 25 655  35 456 

12. Приходи от договори с клиенти 

Приходите от договори с клиенти са както следва: 

 
За 6 месеца към  

30 юни 2022 г. 
 За 6 месеца към  

30 юни 2021 г. 
 ‘000 лв.  ‘000 лв. 

    

Продажба на въглища  347 524  188 355 
Приходи от продажба на електрическа енергия 11 802  3 363 
Приходи от транспортни услуги 5 928  4 171 
Приходи от продажба на краткотрайни активи 377  1 155 
Приходи от пренос на ел. енергия -  19 
Приходи от други договори с клиенти  436  339 
Общо приходи по договори с клиенти 366 067  197 402 

Продукцията на Дружеството се реализира основно на вътрешния пазар на ограничен брой клиенти 
- намиращите се в района на топлоелектрически централи. Дружеството предоставя ж.п. 
транспортни услуги и транспортни услуги по извозване на пепелина. 
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Дългосрочни договори за продажба на въглища: 

Дружеството има сключени дългосрочни договори за продажба на въглища с основните си клиенти. 

Съгласно сключен дългосрочен договор за продажба на въглища с „ЕЙ И ЕС - 3С Марица Изток 
1” ЕООД (AES) Дружеството има задължение да доставя минимално годишно количество от 5 184 
хил. стандартни тона лигнитни въглища. През текущия период са доставени 3 312 хил. стандартни 
тона (за полугодието на 2021 г.: 2 538 хил. стандартни тона). 

Съгласно сключен дългосрочен договор за продажба на въглища с „КонтурГлобал Марица Изток 
3” АД (ContourGlobal) Дружеството има задължение да доставя минимално годишно количество от 
6 187 хил. стандартни тона лигнитни въглища. През текущия период са доставени 5 016 хил. 
стандартни тона (за полугодието на 2021 г.: 3 842 хил. стандартни тона). 

13. Други приходи 

 
За 6 месеца 

към 
30 юни 2022 г. 

 
За 6 месеца 

към  
30 юни 2021 г. 

 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
    
Приходи от финансиране 39 337  53 116 
Приходи от наеми 434  465 
Приходи от излишъци на активи 266  399 
Приходи от неустойки и лихви по договори с доставчици и 
клиенти 

186  4 666 

Приходи от застрахователни събития 121  414 
Други доходи 130  57 
Общо други доходи 40 474  59 117 

14. Разходи за материали 

 
За 6 месеца към 

30 юни 2022 г. 
 За 6 месеца към  

30 юни 2021 г. 
 ‘000 лв.  ‘000 лв. 

    

Електроенергия (105 965)  (35 897) 
Резервни части (9 889)  (8 355) 
Горива (8 440)  (5 732) 
Материали за ремонт и поддръжка  (6 972)  (7 810) 
Други материали (631)  (532) 
Общо: (131 897)  (58 326) 
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15. Разходи за външни услуги 

 
За 6 месеца към 

30 юни 2022 г. 
 За 6 месеца към  

30 юни 2021 г. 
 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
    

Концесионни такси (6 956)  (3 769) 
Транспорт (5 710)  (3 747) 
Разходи за охрана (5 158)  (5 054) 
Поддръжка на имоти, машини и съоръжения (1 750)  (1 047) 
Застраховки (251)  (90) 
Консултантски услуги (221)  (386) 
Телекомуникационни и пощенски разходи (117)  (106) 
Разходи за чужда механизация (52)  (97) 
Рекламни услуги (24)  (43) 
Разходи за пробивно взривни дейности -  (295) 
Разходи за извозване на хумус -  (118) 
Други (1 188)  (1 276) 
Общо: (21 427)  (16 028) 

16. Други разходи 

 
За 6 месеца към 

30 юни 2022 г. 
 За 6 месеца към  

30 юни 2021 г. 
 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
    

Разходи за безплатна храна (7 670)  (7 742) 
Местни данъци и такси (1 233)  (1 233) 
Костюми и лични предпазни средства (1 020)  (1 038) 
Командировки (133)  (52) 
Курсове за квалификация (103)  (81) 
Лихви и санкции към бюджета (80)  (1) 
Брак на материални запаси и имоти, машини и съоръжения (72)  (551) 
Данъци върху разходите (64)  (63) 
Неустойки и лихви за просрочени задължения (1)  (50) 
Отписани вземания -  (8 699) 
Други (293)  (320) 
Общо: (10 669)  (19 830) 

17. (Разход за)/Приход от данък върху доходите 

Признатите разходи за данък са базирани на най-добрата преценка от страна на ръководството за 
очакваната годишна ставка за корпоративен данък за 2022 г. - 10%, приложена за финансовия 
резултат, реализиран през текущия междинен период към 30 юни 2022 г. (ставката за шестмесечния 
период, приключващ на 30 юни 2021 г., е 10 %). 

18. Дивиденти 

През първото шестмесечие на 2022 г. няма начислени и изплатени дивиденти на Принципала. 

19. Свързани лица 

Свързаните лица на Дружеството включват едноличния собственик, ключов управленски персонал, 
предприятия под общ контрол и други описани по-долу. 

Собственик на капитала на Предприятието упражняващ контрол (предприятие майка) 

„Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

Собственик на капитала на предприятието майка  

Българската държава чрез Министъра на Енергетиката 
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Предприятия, които са под общ съвместен контрол с Дружеството (предприятия в група) 

„Национална Електрическа Компания“ ЕАД 
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД 
„Мини Марица - Изток“ ЕАД 
„Булгаргаз“ ЕАД 
„Булгартрансгаз“ ЕАД 
„ЕСО“ ЕАД 
„Булгартел“ ЕАД 
„АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“ ЕАД 
„ВЕЦ Козлодуй“ ЕАД 
„Интерприборсервиз“ ООД 
ТЕЦ „Марица Изток 2 (9 и 10) “ ЕАД 
ПФК „Берое-Стара Загора“ ЕАД - до 10 март 2022 г. 
„Булгартел-Скопие“ ДООЕЛ 
„Газов Хъб Балкан“ ЕАД 
„АЕЦ Строителен надзор“ ЕООД 
„АЕЦ Сервиз“ ЕООД 

Асоциирани и съвместни предприятия на предприятията в група 

„Ай Си Джи Би“ АД 
„Южен поток България“ АД 
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД 
„КонтурГлобал Оперейшънс България“ АД 
ЗАД „Енергия“ 
ПОД „Алианц България“ АД 
„Хек Горна Арда“ АД 
„Трансболкан Електрик Пауър Трейдинг“ С.А. – NECO S.A. 

Други свързани лица под общ контрол на Българската държава 

„Българска независима енергийна борса“ ЕАД (БНЕБ ЕАД) 
Ключов ръководен персонал на предприятието: 
 
Съвет на директори (СД): 
Светослав Митков Миневски - Председател на Съвета на директорите 
Андон Петров Андонов - член на Съвета на директорите до 10.01.2022 г. 
Тодор Димчев Тодоров - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от 11.01. до 
30.01.2022 г. 
Илза Миткова Чинкова - член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор от 31.01.2022 г. 
вписано в Търговския регистър на 04.02.2022 год. 
Георги Иванов Коев – член на Съвета на директорите  
Николай Стефанов Диков- член на Съвета на директорите 
Цветолин Венциславов Богданов- член на Съвета на директорите 

Общата сума на сделките със свързани лица и дължимите салда за текущия и предходен отчетен 
период са представени както следва: 
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19.1. Разчети със свързани лица 

Вземания от свързани лица 

 30 юни 
2022 г. 

 31 декември 
2021 г. 

Вземания ‘000 лв.  ‘000 лв. 
    

Нетекущи вземания    
Дружества под общ съвместен контрол     
Предоставен заем на свързано лице определен по справедлива 
стойност през печалбата или загубата    
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 34 127  48 891 
Финансови активи 34 127  48 891 
    
Общо нетекущи вземания от свързани лица 34 127  48 891 

 

Текущи вземания от свързани лица 30 юни 
2022 г. 

 31 декември 
2021 г. 

 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
Текущи вземания от свързани лица    

Дружества под общ съвместен контрол     
Предоставен заем на свързано лице определен по 
справедлива стойност през печалбата или загубата    

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 30 792  28 404 
    
Търговски и други вземания    
    

Дружества под общ съвместен контрол     

ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД 9 241  21 371 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД- обезценка (99)  - 
Национална Електрическа Компания ЕАД 730  731 
Национална Електрическа Компания ЕАД- обезценка (730)  (730) 
Електроенергиен системен оператор ЕАД 102  102 
     
Асоциирани предприятия на Група БЕХ    
    
Търговски и други вземания    
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 3 781  10 516 
    
Вземания от други свързани лица    
Под общ контрол на Българската държава 1 075  802 
Търговски и други вземания 44 892  61 196 
    
Финансови активи 44 892  61 196 
    
Аванси предоставени на доставчици    
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД -  604 
Под общ контрол на Българската държава -  4 
Общо аванси -  608 
Нефинансови активи -  608 
    
Общо текущи вземания от свързани лица 44 892  61 804 
    
Общо вземания от свързани лица, нетно от обезценка 79 019  110 695 
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Задължения от свързани лица 

Текущи задължения към свързани лица 30 юни 
2022 г. 

 31 декември 
2021 г. 

 000 лв.  000 лв. 
Краен собственик на Дружеството    
Търговски и други задължения    
Задължения за концесионна такса    

Министерство на Енергетиката 6 956  6 176 
    
Предприятие майка 
Предприятие майка 

   
Български Енергиен Холдинг ЕАД – търговски задължения 8 367  8 343 
 
Дружества под общ съвместен контрол  

   
Дружества под общ съвместен контрол    
Електроенергиен системен оператор ЕАД 561  3 063 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД -  32 
    
Асоциирани предприятия на Група БЕХ    
КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 11  - 
ПОД Алианц България АД 1  1 
 
Задължения към други свързани лица 

   
Задължения към други свързани лица    
Под общ контрол на Българската държава 32  22 
Финансови пасиви 15 928  17 637 
Текущи задължения към свързани лица 15 928  17 637 

19.2. Сделки със свързани лица 

Сделки със свързани лица - Покупки вид на сделките  
За 6 месеца към  

30 юни 2022 г.  
За 6 месеца към  

30 юни 2021 г. 
  ‘000 лв.  ‘000 лв. 
     

Краен собственик на Дружеството     

Министерство на енергетиката Концесия (6 956)  (3 769) 
Общо за краен собственик на 
дружеството: 

 (6 956)  (3 769) 
     

Предприятие майка     
Български енергиен холдинг ЕАД      

 Консултантски 
услуги (68)  (65) 

 Получен заем -  20 000 

 
Начислени лихви 
по заем -  (315) 

 Платени лихви на 
по заеми -  (315) 

     
Дружества под общ съвместен контрол      
     
Национална Електрическа Компания ЕАД социални разходи (1)  (4) 
Булгартел ЕАД интернет услуги (2)  (2) 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД общо, в т.ч. (7 274)  (28) 
 - ел. енергия (7 274)  - 
 - покупка на ДМА -  (28) 
Електроенергиен системен оператор ЕАД ел. енергия (3 066)  (2 658) 
Общо за дружество под общ съвместен 
контрол: 

 
(10 343)  (2 692) 
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Сделки със свързани лица - Покупки вид на сделките За 6 месеца към  
30 юни 2022 г.  

За 6 месеца към  
30 юни 2021 г. 

 
 ‘000 лв.  ‘000 лв. 

Други свързани лица      
Под общ контрол на Българската държава  (337)  (214) 
Общо за други свързани лица:  (337)  (214) 
Асоциирани предприятия на Група БЕХ     

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД 
такса преминаване 
на вагони (9)  (51) 

Общо за асоциирани предприятия на 
Група БЕХ 

 
(9)  (51) 

 

Сделки със свързани лица - Продажби вид на сделките  За 6 месеца към  
30 юни 2022 г.  

За 6 месеца към  
30 юни 2021 г. 

  ‘000 лв.  ‘000 лв. 
     

Краен собственик на Дружеството     

Министерство на енергетиката наеми 1  - 
Общо за краен собственик на 
дружеството: 

 
1  - 

     
Предприятие майка     
Български енергиен холдинг ЕАД наеми 1  - 
     
Дружества под общ съвместен контрол      

Национална Електрическа Компания ЕАД ел. енергия 4  2 
ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД общо, в т.ч.: 168 343  47 022 

 - продажба на  
въглища 154 472  41 481 

 - неустойки за 
забавено плащане -  4 449 

 
- депониране на 
производствени 
отпадъци-
пепелина 1 691  1 027 

 - лихви 3 978  - 

 
- компенсация ел. 
енергия 8 105  - 

 - други 97  65 
Общо за дружества под общ съвместен 
контрол: 

 
168 347  47 024 
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Сделки със свързани лица - Продажби вид на сделките  За 6 месеца към  
30 юни 2022 г.  

За 6 месеца към  
30 юни 2021 г. 

  ‘000 лв.  ‘000 лв. 
Асоциирани предприятия на Група БЕХ     

КонтурГлобал Марица Изток 3 АД общо, в т.ч.: 98 092  68 716 
 - въглища 96 128  67 352 

 
- депониране на 
производствени 
отпадъци-пепелина 1 953  1 350 

 - услуга 11  14 
ЗАД Енергия общо дивидент 516  255 
Общо за асоциирани предприятия на 
Група БЕХ 

 
98 608  68 971 

     
Други свързани лица      
Под общ контрол на Българската държава  8 206  2 119 
Общо за други свързани лица:  8 206  2 119 

Няма съществени безналични транзакции между свързани лица за периода до 30 юни 2022 г. 

Съществени безналични транзакции между свързани лица за периода до 30 юни 2021 г. 

Дружества Вид транзакция Сума 
‘000 лв. 

Tристранни протоколи за прихващане между 
Мини Марица – Изток ЕАД - ТЕЦ Марица 
Изток 2 ЕАД - Електроенергиен системен 
оператор ЕАД 

прихващане на насрещни  
вземания и задължения 

2 916 

Двустранни протоколи за прихващане между 
Мини Марица – Изток ЕАД - ТЕЦ Марица 
Изток 2 ЕАД 

прихващане на насрещни  
вземания и задължения 

33 

  2 949 

Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални 
условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. 

Продажбите на и покупките от свързани лица се извършват по договорени цени. Ако не е изрично 
упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия.  

19.3. Сделки с ключов управленски персонал 

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва членовете на Съвета на директорите. 
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните: 

Сделки с ключов управленски персонал 
За 6 месеца 
към 30 юни  

За 6 месеца 
към 30 юни 

 2022  2021 
 ‘000 лв.  ‘000 лв. 
Краткосрочни възнаграждения    
Заплати, включително други доплащания (190)  (124) 
Разходи за социални осигуровки (20)  (10) 
Общо краткосрочни възнаграждения (210)  (134) 
Общо възнаграждения (210)  (134) 
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20. Промени в пасивите, възникващи от финансови дейности 

Изменението в пасивите, възникващи от финансови дейности, от парични потоци и непарични 
промени за периода до 30 юни 2022 г. са както следва: 

 Банкови заеми - 
главница 

  
На 1 януари 2022 г. 18 145 
Парични потоци от финансова дейност- нетно (5 430) 
Плащания (5 430) 
На 30 юни 2022 г. 12 715 
Коректив от предплатени такси 3 
На 30 юни 2022 г. 12 718 

Изменението в пасивите, възникващи от финансови дейности, от парични потоци и непарични 
промени за периода до 30 юни 2021 г. са както следва: 

 
Банкови 
заеми - 

главница 

Търговски 
заеми св. лица - 

главница 

Общо пасиви 
от финансови 

дейности 
 ‘000 лв. ‘000 лв. ‘000 лв. 
    

На 1 януари 2021 г. 28 997 - 28 997 
Парични потоци от финансова дейност- нетно (5 430) 20 000 14 570 
Постъпления - 20 000 20 000 
Плащания (5 430)  (5 430) 
На 30 юни 2021 г. 23 567 20 000 43 567 
Коректив от предплатени такси 4 - 4 
На 30 юни 2021 г. 23 571 20 000 43 571 

21. Условни активи и условни пасиви 

Правни спорове 

Делото КТБ - ответник 

С Решение № 2310/06.12.2017 г. на СГС, VІ-5 състав търговско отделение, е обявено за относително 
недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността на КТБ АД (в 
несъстоятелност) изявление за прихващане вх. № 10330/31.10.2014 г. между вземане на Мини 
Марица - Изток ЕАД в размер на 4,256,244.59 евро, произтичащо от Рамков договор между КТБ АД 
и Български енергиен холдинг ЕАД и вземанията на КТБ АД към Мини Марица - Изток ЕАД по 
Договор за инвестиционен кредит № 318/29.09.2010 г.  

Вземането на Мини Марица – Изток ЕАД е придобито съгласно сключен Договор за цесия от 
30.10.2014 г. между Български енергиен холдинг ЕАД и Мини Марица - Изток ЕАД. 

Решението е обжалвано пред Апелативен съд - София, като по въззивната жалба е образувано 
търговско дело № 606/2018 г. по описа на АС.  

С Решение № 11786/04.08.2020 г. на Апелативен съд – София, постановено по въззивно търговско 
дело № 606/2018 г. по описа на съда е потвърдено решението на СГС, в частта с която е уважен 
предявения иск по чл. 59, ал.5 от ЗБН /Закона за банковата несъстоятелност/.  

Решението на Апелативен съд – София е обжалвано пред Върховен касационен съд. По 
депозираната касационна жалба е образувано търговско дело № 2317/2020 г. по описа на ВКС.  

С Решение № 60156/15.12.2021 г., Върховен касационен съд отменя решение № 11786/04.08.2020 
г. по в. т .д. № 606/2018 г. на Софийски апелативен съд, ТК, 9 състав, като отхвърля иска, предявен 
от синдиците на „КТБ“АД (в несъстоятелност) срещу Мини Марица - Изток ЕАД за обявяване за 
относително недействително изявлението за прихващане. Със същото решение, ВКС връща делото 
за разглеждане от друг състав на АС – София на другите два иска - чл. 59, ал. 2 и ал. 3 от ЗБН, като 
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указва при новото разглеждане на делото и на основание чл. 294, ал. 2 от ГПК въззивният съд да се 
произнесе и по разноските за водене на делото във Върховния касационен съд. 

С Решение № 162/16.03.2022 г., постановено по в.т.д. № 1229/2021 г. по описа на Апелативен съд 
- София, съдът отхвърля предявените от синдиците на „КТБ“ АД (в несъстоятелност) искове по чл. 
59, ал. 2 и ал. 3 от ЗБН. 

Това решение на АС – София е обжалвано от синдиците на „КТБ“ АД (в несъстоятелност) пред 
ВКС, като заседанието по допустимостта на жалбата им до касационно обжалване е насрочено за 
04.04.2023 г.  

Мини Марица - Изток ЕАД са включени в „Списъка на кредиторите“ на КТБ АД (в 
несъстоятелност), като към настоящия момент на Дружеството са разпределени за получаване 
парични суми в общ размер на 4 599 493.35 лв., както следва: 

- По първа частична сметка за разпределяне на налични суми между кредиторите на КТБ - 
2 000 007 лв. 

- По втора частична сметка за разпределяне на налични суми между кредиторите на КТБ – 
1 573 038.46 лв. 

- По четвърта частична сметка за разпределяне на налични суми между кредиторите на КТБ 
– 927 644.90 лв. 

На 26 май 2022 г., Търговският регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел 
публикува петата частична сметка за разпределение на налични суми между кредиторите на КТБ 
АД (в несъстоятелност). По тази сметка на Дружеството са разпределени 98 802.99 лв. 

Към 30.06.2022 г. са предявени и други различни правни искове към Дружеството. Ръководството 
на Дружеството счита, че отправените искове са неоснователни, и че вероятността те да доведат до 
разходи за Дружеството при уреждането им е малка. 

Акредитиви 

Към 30 юни 2022 г. Дружеството е бенефициент по документарен акредитив с наредител Virom 
Group DOO за сума в размер на 2 000 000 евро и срок на експедиция 30 април 2023 г. Акредитивът 
е открит във връзка със сключения договор за покупко-продажба на въглища. 

22. Поети ангажименти 

Концесионен договор 

Съгласно сключен концесионен договор за разработване и добив на въглища, Дружеството се 
задължава да заделя парични средства в полза на Министерството на енергетиката, които могат да 
бъдат използвани единствено за целта, за която са предназначени (видовете работи за 
окончателното напускане на концесионната площ) и след изрично разрешение на Министерството 
на енергетиката. С писмо изх. № Е-26-М-258/25.06.2018 г. е съгласуван нов актуализиран 
схематичен проект за напускане на концесионната площ с обща стойност за окончателно напускане 
169 291 хил. лв. Съгласно този проект Дружеството следва да внася ежегодно в доверителни сметки 
сума в размер на 4 385 хил. лева. Сумата е одобрена от Министерството на енергетиката, като през 
октомври 2019 г. е сключен анекс. През 2021 г. Дружеството проведе процедура за възлагане на 
поръчки по откриване и обслужване на доверителни сметки за набиране на сумите за фонд 
напускане. Към 31 декември 2021 г., процедурата е приключена, избрана е банка.  

С писма от месец март и юни 2022 г. до Министъра на енергетика, Дружеството предлага промяна 
в договорите за откриване на доверителни банкови сметки, а именно ежегодната вноска да се 
увеличи на 9 246 хил. лв. 

Предложената вноска включва: 

- текущата вноска в размер на 4 385 хил. лв.; 
– невнесените суми до 2021 г., разсрочени до 2036 г., в размер на 4 861 хил. лв.  

Към настоящия момент Дружеството не е заделило средства в доверителна гаранционна сметка и 
не е издало банкова гаранция, в полза на концедента, обезпечаваща дейностите по договора, тъй 
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като се очаква одобрение и съгласуване на договорите с банката от Министерството на енергетиката, 
като страна по концесионния договор. 

Капиталови ангажименти 

Във връзка с изпълнение на инвестиционната си програма към 30.06.2022 г. Дружеството има 
сключени договори за строителство, доставка и монтаж на машини и съоръжения обезпечаващи 
нейното изпълнение през 2022 г.  

Значимите ангажименти по инвестиционните договори, финансирани със собствени средства, са 
оповестени в доклада за дейността за първото полугодие на 2022 г. 

23. Събития след края на отчетния период 

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между датата на 
междинния съкратен финансов отчет и датата на утвърждаването му за издаване. 

24. Оповестяване съгласно законови изисквания 

Този финансов отчет е одитиран от одиторски дружества Грант Торнтон ООД и Захаринова 
Нексиа ЕООД, на основание договор сключен между Български Енергиен Холдинг ЕАД 
Дружеството не начислява суми за независим финансов одит. Индивидуалният финансов отчет на 
Български Енергиен Холдинг ЕАД за периода завършващ на 30.06.2022 г. съдържа оповестяване за 
начислените суми за услуги, предоставяни от регистрирани одитори за независим финансов одит. 
През периода регистрираните одитори не са предоставяли други услуги. 

25. Одобрение на междинния съкратен финансов отчет 

Междинният съкратен финансов отчет към 30 юни 2022 г. (включително сравнителната 
информация) е одобрен и приет от Съвета на директорите на 10.08.2022 г. 




