
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

 

 

 

 

ПОЛИТИКА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ИНФОРМАЦИЯ НА 

„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октомври 2022 г. 



 

2/10 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ ............................................................................................................... 3 

II. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ ................................................................................................................. 3 

III. ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ ........................................................................................... 4 

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ .......................................................................................... 4 

V. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ................................................................................................ 5 

VI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ........................................................................................................ 6 

VII. КОРПОРАТИВНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ..................................................................... 6 

VIII. ФИНАНСОВ КАЛЕНДАР НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД ............. 7 

IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ ....................................................................................... 9 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ....................................................................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

3/10 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящата Политика за оповестяване (Политика/та) е разработена въз основа на чл. 63, ал. 1 

от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. 

1.2. Политиката определя обхвата на информацията, предмет на оповестяване от „Български 

Енергиен Холдинг“ ЕАД (БЕХ ЕАД, Дружеството) в качеството му на публично предприятие, по 

смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за публичните предприятия. 

1.3. БЕХ ЕАД оповестява и осигурява лесен достъп до цялата съществена информация, 

включително финансовото състояние на холдинга и дружествата от БЕХ Група, както и неговата 

структура. 

1.4. Политиката за оповестяване е съобразена и се прилага в съответствие с действащите в 

Република България нормативни изисквания, включително със  Закона за публичните предприятия, 

Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия, Закона за публично предлагане на 

ценни книжа, Закона за счетоводството, Закона за независимия финансов одит, Търговския закон и 

подзаконовите актове по прилагането им, Националния кодекс за корпоративно управление от 

април 2016 г., както и с Принципите за корпоративно управление на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (Принципите на ОИСР), Политика за корпоративно 

управление на „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и със съотносимите вътрешнофирмени 

документи, както и други законови и подзаконови актове и международно признати стандарти. 

 

II. ЦЕЛ И ПРИНЦИПИ 

2.1. Целта на настоящата Политика е да очертае рамката за предоставяне на информация към 

заинтересованите лица и инвеститорите, с оглед осигуряване на възможност за вземане на 

обективни и информирани решения и оценки. 

2.2. При оповестяване на информация, БЕХ ЕАД се ръководи от принципите за: 

2.2.1. Точност; 

2.2.2. Прозрачност; 

2.2.3. Достъпност; 

2.2.4. Равнопоставеност; 

2.2.5. Навременност; 

2.2.6. Цялостност; 

2.2.7. Регулярност. 

2.3. БЕХ ЕАД оповестява всяка съществена информация по отношение на оперативната дейност на 

дружеството, независимо от нейния характер, при спазване на принципа за равнопоставено 

третиране на адресатите. 

2.4. В определени случаи, съгласно действащото законодателство, или правилата на пазари на 

финансови инструменти, оповестяването на определена информация не е позволено. Такива случаи 

са, ако: 

 2.4.1.    това води до нарушаването на закон или друг нормативен акт; 

 2.4.2. информацията е поверителна или се отнася за незавършени преговори; 

 2.4.3. информацията представлява служебна или търговска тайна (конфиденциална 

информация). 
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2.5. Списък с информация, която не подлежи на разкриване, но не се ограничава само до 

изброеното: 

2.5.1. бизнес програмата на дружеството, заедно с отчетите за изпълнението на показателите, 

заложени в нея; 

2.5.2. договори за извършване на външни услуги с контрагенти; 

2.5.3. трудови и граждански договори  за възнаграждение с персонала, както и договори за 

възнаграждения на органите за управление и контрол; 

2.5.4. договори за разпоредителни сделки с дълготрайни активи и за учредяване на вещни права 

върху недвижими имоти, стойността на които надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. 

или 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната 

година; 

2.5.5. договори за отдаване под наем на недвижими имоти с балансова стойност, която 

надхвърля 5 на сто от балансовата стойност на дълготрайните активи към 31 декември на 

предходната година; 

2.5.6. договори за получаване на заеми или кредити, предоставяне на заеми, предоставяне на 

гаранции; 

2.5.7.договори, свързани с поемане на задължения за поръчителство и предоставяне на целево 

финансиране; 

2.5.8. договори за предоставяне на обезпечения на трети лица, в случаите, когато стойността на 

всяко едно от изброените надхвърля по-ниската стойност от 500 хил. лв. или 5 на сто от общата 

балансова стойност на дълготрайните активи към 31 декември на предходната година; 

2.5.9. сключване на съдебна или извънсъдебна спогодба, с която се признават задължения или 

се опрощава дълг; 

2.5.10. договори за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството; 

2.5.11. всяка информация, която е класифицирана или представлява друга защитена тайна в 

случаите, предвидени със закон; 

2.5.12. всяка информация, чийто достъп засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало 

предоставяне на информацията. 

 

III. ИНФОРМАЦИОННИ КАНАЛИ 

3.1. За целите на оповестяването на информация БЕХ ЕАД използва следните канали: 

3.1.1. Корпоративна интернет страница (http://www.bgenh.com) с утвърдено съдържание, обхват 

и периодичност на разкриваната чрез нея информация; 

3.1.2. Други канали, в т.ч. медии, електронната страница на Агенцията за публичните 

предприятия и контрол; 

3.1.3. Електронна система за разкриване на информация X3News (www.x3news.com), чрез която 

се осигурява ефективното разпространение на информация до възможно най-широк кръг лица 

едновременно, и по начин, който не ги дискриминира. 

IV. ПЕРИОДИЧНА ИНФОРМАЦИЯ 

4.1. Оповестяваната от БЕХ ЕАД периодична информация включва без да се ограничава единствено 

до: 

http://www.bgenh.com/
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4.1.1. Тримесечни отчети на индивидуална база, които включват оповестяване на междинни 

финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти 

4.1.2. Заверен от регистриран одитор/и шестмесечен междинен отчет на индивидуална и 

консолидирана основа, който включва оповестяване на: 

- междинни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти; 

- междинен доклад за дейността, включващ и анализ на изпълнението на финансовите цели; 

- междинен доклад на регистрирания одитор; 

- междинен доклад за плащания към правителства; 

4.1.3. Заверен от регистриран одитор/и годишен финансов отчет на индивидуална и консолидирана 

основа, който включва оповестяване на: 

-  годишни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти; 

-  годишен доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и Търговския закон, 

включващ и анализ на отчетените финансови и нефинансови резултати; 

-  доклад на регистрирания одитор; 

-  нефинансова декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на 

риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху околната 

среда, сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните 

органи, включително отчет за тяхното възнаграждение, отчет за изпълнението на възложените 

задължения за извършване на обществени услуги и на целите на публичната политика; 

-  декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа; 

- доклад за плащания към правителства; 

- обобщена информация относно състоянието на системите за финансово управление и контрол, 

изготвени съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

- друга изискуема информация. 

 

4.2. Финансовите отчети на БЕХ ЕАД се изготвят, прилагайки Международните счетоводни 

стандарти съгласно изискванията на действащото законодателство. Одитираните финансови отчети 

се публикуват на български и на английски език на интернет страницата на Дружеството 

(http://bgenh.com/). 

 

V. ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ  

5.1. БЕХ ЕАД при първа възможност публично разкрива вътрешна информация, съгласно 

Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент. 

5.2. Оповестяваната от Дружеството вътрешна информация включва без да се ограничава 

единствено до: 

5.2.1 устав/дружествен договор/учредителен акт; 

5.2.2 информация за органите на управление и контрол; 

5.2.3 финансови и оперативни резултати на предприятието, включително, когато е 

уместно - разходите и споразуменията за финансиране, свързани с целите на публичната 

политика; 

5.2.4 всяка финансова помощ, включително гаранции, получени от държавата; 

5.2.5 всички сделки с държавата и други свързани лица; 

http://bgenh.com/
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5.2.6 квалификация на членовете на органите на управление и контрол, реда, по който са 

назначени, както и  размера на възнагражденията им; 

5.2.7 присъждане или промяна на кредитния рейтинг на Дружеството; 

5.2.8 всички обстоятелства от съществено значение за оперативната дейност на 

Дружеството. 

 

 

 
VI. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 

6.1. В качеството си на емитент на финансови инструменти, с цел предоставяне на възможност за 

запознаване на заинтересованите лица, Дружеството изготвя и представя информация на интернет 

страницата си на адрес: www.bgenh.com. 

6.2. Обхватът на оповестяваната от БЕХ EАД информация надхвърля изискванията на 

националното законодателство, като в допълнение Дружеството предоставя: 

               6.2.1. Информация по екологични въпроси, като използването на природните ресурси от 

предприятието, потреблението на енергия, количеството на генерираните емисии, риска от аварии; 

               6.2.2. Информация по социални въпроси, като например участие на предприятието в 

решаването на социални проблеми, корпоративна социална отговорност; 

              6.2.3. Въпроси, поставени от предприятието за обществени консултации, като строителни 

проекти и др.; 

              6.2.4. Информация, свързана със служителите, като брой, права, работна среда, система за 

мотивация; 

              6.2.5. Информация относно зачитането на правата на човека, като например мерките, 

предприети от предприятието в областта на равенството и недискриминацията; 

              6.2.6. Информация относно въпроси, свързани с борбата с корупцията, като режим за 

подаване на сигнали в предприятието и способността на служителите му да се обръщат директно 

към одитните или контролните органи ; 

             6.2.7. Информация за контакт със служителя на предприятието, отговорен за публикуването 

на информацията на официалната му интернет страница; 

             6.2.8. Друга подходяща информация. 

 

VII. КОРПОРАТИВНА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА 

7.1. Като част от рамката за оповестяване на информация БЕХ ЕАД поддържа корпоративна 

интернет страница (www.bgenh.com) с утвърдено съдържание, обхват и периодичност на 

разкриваната чрез нея информация в съответствие с нормативните изисквания и добрите 

корпоративни практики. 

7.2. Дружеството поддържа и англоезична версия на корпоративната интернет страницата с 

аналогично съдържание. 

7.3. Информацията на корпоративната интернет страница се преглежда, актуализира и архивира 

постоянно. Поддържа се историческа информация с цел осигуряване на проследимост и възможност 

за запознаване на всички заинтересовани лица и инвеститори с финансовото състояние на 

Дружеството. 

http://www.bgenh.com/
http://www.bgenh.com/
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7.4. На интернет страницата на БЕХ ЕАД (www.bgenh.com) се поддържа специализирана, лесно 

достъпна секция „Инвеститори“ с подробна и актуална информация за Дружеството на български и 

английски език, включваща: 

7.4.1. Обща информация; 

7.4.2. Финансова стратегия; 

7.4.3. Финансови инструменти; 

7.4.4. Кредитен рейтинг; 

7.4.5. Рейтинг на екологични, социални и управленски аспекти (ESG рейтинг); 

7.4.6. Финансови отчети; 

7.4.7. Презентации; 

7.4.8. Контакти за инвеститори. 

7.5. С цел поддържане на постоянна комуникация с инвеститорите е създаден интуитивен онлайн 

формуляр. Чрез регистрация през него може да се получава информация по електронен път за 

публикувани от Дружеството съобщения чрез използваните от него информационни канали. 

7.6. Оповестяваната чрез корпоративната интернет страницата на БЕХ ЕАД информация включва 

най-малко: 

7.6.1. Обща корпоративна информация; 

7.6.2 Актуална информация относно акционерната структура; 

7.6.3 Устав на Дружеството и документи, имащи отношение към дейността и функционирането 

му, в т.ч. и настоящата Политика за оповестяване; 

7.6.4 Информация относно структурата и състава на управителните органи на Дружеството, 

както и информация относно техните членове; 

7.6.5 Годишни и тримесечни финансови отчети минимум за последните седем години; 

7.6.6 Информация за предстоящи събития; 

7.6.7 Информация относно емитираните финансови инструменти; 

7.6.8 Рейтинг на екологични, социални и управленски аспекти (ESG рейтинг) 

7.6.9 Вътрешната информация съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014, както и друга важна 

информация, свързана с дейността на Дружеството; 

7.6.10 Информация за контакт. 

 

VIII. ФИНАНСОВ КАЛЕНДАР НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД 

 

8.1. Съгласно Закона за счетоводството, Закона за публичните предприятия и Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия, БЕХ ЕАД изготвя и представя на Агенцията за 

публичните предприятия и контрол и на обществеността, както следва: 

8.1.1. Тримесечно отчитане до 30-то число на месеца, следващ тримесечието, което включва 

оповестяване на: 

- междинни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти; 

- кратък анализ на дейността. 

8.1.2. Годишно отчитане до 25 април на следващата година,  което включва оповестяване на: 

- годишни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти; 

- годишен анализ на дейността. 

8.1.3. В срок до 30 юни на годината, следваща отчетния период, дружеството оповестява 

одитираните и приетите годишни индивидуални и консолидирани финансови отчети, заедно с 

http://www.bgenh.com/
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одобрените бизнес програми, както и отчети за степента на изпълнение на показателите, 

заложени в бизнес програмите . Оповестяването включва: 

- годишни финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти; 

- годишен доклад за дейността, изготвен съгласно Закона за счетоводството и Търговския 

закон, включващ и анализ на изпълнението на финансовите и нефинансовите цели както и 

сделките между свързани лица и отчет за членовете на управителните и контролните органи, 

включително отчет за тяхното възнаграждение; 

- доклад на регистрирания одитор; 

- нефинансова декларация по чл. 48 от Закона за счетоводството, както и отчети за оценка на 

риска, човешките ресурси и трудовите отношения, устойчивостта, въздействието върху 

околната среда; 

- декларация за корпоративно управление съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от Закона за 

публичното предлагане на ценни книжа; 

- доклад и въпросник за самооценка на състоянието на системите за финансово управление и 

контрол, изготвени съгласно Закона за финансовото управление и контрол в публичния 

сектор. 

8.1.4.  Други отчети, представени на Агенцията за публичните предприятия и контрол, 

Национален статистически институт, Национална агенция по приходите и на други органи. 

8.2. Срокове за публикуване на интернет страницата на БЕХ ЕАД на финансова информация на 

български и английски език, съгласно изискванията в проспектите на емитираните от Дружеството 

облигационни емисии: 

 8.2.1 Междинни финансови отчети за първо полугодие на финансовата година, заедно с всички 

приложими към тях доклади и допълнителна информация, заверени от назначения регистриран 

одитор -  до 90 дни след края на първо полугодие на всяка финансова година 

 8.2.2 Годишни финансови отчети, заедно с всички приложими към тях доклади и допълнителна 

информация, заверени от назначения регистриран одитор - в срок от 130 дни след края на всяка 

финансова година. 

  

8.3. Датите и информацията за други събития и отчети, които „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД 

е задължена да оповестява публично, ще бъдат обявявани в регулативно изискуемите срокове. 

8.4. Техническото обезпечаване на задължението за разкриване на информация е на отдел 

„Киберсигурност и информационни системи и технологии“, по инициатива на дирекция „Финанси“, 

дирекция „Проекти“ и Дирекция „Процедури и административни дейности“, в зависимост от 

спецификата на оповестената информация.
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IX. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. По смисъла на настоящата Политика:

 

Точна информация, която не е била направена публично 

достояние, свързана със сключване на сделки за своя сметка или 

за сметка на трета страна и която, ако бъде направена публично 

достояние, би могла да повлияе чувствително върху цената на 

сделката, съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014. 

 

Информация, чието пропускане или невярно представяне би 

могло да промени или да повлияе върху оценката или решението 

на даден ползвател, разчитащ на тази информация за вземане на 

икономически решения. 

Търговската тайна е информация (търговска или техническа) 

относно начина на производство или предлагане на стоки и 

услуги. Тя не е общоизвестна, очевидна или леснодостъпна и по 

отношение на нея са предприети мерки за опазването й в тайна. 

Предмет на търговска тайна могат да бъдат стоки и услуги. 

Информация, при която са налице задължения към клиенти или 

други взаимоотношения с контрагенти, съгласно които 

Дружеството трябва да запази поверителността на тази 

информация. 

Лица, които не са акционери, но имат интерес от икономическото 

развитие на дружеството като кредитори, притежатели на 

облигации, клиенти, служители, обществеността и други.

 

Съществена информация 

Търговска тайна 

Поверителна информация 

Заинтересовани лица 

Вътрешна информация 
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X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§2. Политиката е публично достъпна на корпоративната интернет страница на Дружеството на 

адрес: www.bgenh.com. 

§3. Настоящата Политика се преразглежда веднъж годишно или по-често, ако обстоятелствата 

налагат това. 

§4. Настоящата Политика е приета с Решение по т.I.1.10 от Протокол № 75-2022 от 13.10.2022 г. на 

Съвета на директорите  на БЕХ ЕАД.  

http://www.bgenh.com/

