
"Мини Марица 
изток" ЕАД гр. 

Период на 
отчитане:

01.01. - 31.12.2021 година

Отчетен показател Забележка

РАЗДЕЛ А: брой ххх брой ххх
Списъчен брой на 01.01.2021 г. 7048 ххх 3 ххх
Постъпили през годината 129 ххх 2 ххх

брой правно основание брой правно основание
354                           0

в т.ч. 50 чл. 325, ал.1, т.1 от КТ
1 чл. 325, ал.1, т.2 от КТ
6 чл. 325, ал.1, т.3 от КТ
1 чл. 325, ал. 1 , т. 5 от 

чл. 325, ал.1, т. 9 от КТ
38 чл. 325, ал. 1, т. 11 от 
14 чл. 326, ал.1 от КТ
5 чл. 327, ал.1, т.1 от КТ
1 чл. 327, ал.1, т.4 от КТ
1 чл. 327, ал.1, т.9 от КТ

12 КТ
чл. 328, ал.1, т. 6 от КТ

211 чл. 328, ал.1, т. 10 от 
1 чл. 328, ал.1, т. 10б от 

10 чл. 330, ал.2, т. 6 от КТ
чл. 331 ал.1 от КТ

3 чл.71, ал.1 от КТ

Списъчен брой към 31.12.2021г. 6 823 5

РАЗДЕЛ Б: Разходи
 начислени

(хил. лв.) 
 изплатени
(хил. лв.) 

 начислени
(хил .лв.) 

 изплатени
(хил. лв.) 

В колони "изплатени" са включени и 
начислените за м. декември 2021 г. 
суми, които са изплатени през м. 
януари 2022 г.

Приложение № 3, към чл. 9 на НАРЕДБА № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 
и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката

Напуснали през годината

Систематизирана информация за извършените разходи за персонал

Наименование на търговското дружество:

Работници и служители
Членове на управителни и контролни 

органи



Отчетен показател ЗабележкаРаботници и служители
Членове на управителни и контролни 

органи

Разходи за възнаграждения 186 877 186 877 261 261
С  начислените сигурителни и здравни 
вноски за сметка на осигуреното лице

Осигурителни и здравни вноски 60 029 60 029 27 27 За сметка на осигурителя
Обезщетения
вид и правно основание 9 572 9 572
в т.ч.: чл. 224 от КТ (неизползван 
платен годишен отпуск) 307 307
 чл. 222, ал. 2 от КТ (прекратяване 
поради болест) 27 27
 чл. 222, ал. 3 от КТ, с увеличен 
размер по КТД (придобили право на 
пенсия) 8 602 8 602
 чл. 220 от КТ (неспазено 
предизвестие) 610 610
по чл.331 от КТ (по инициатива на 
работодателя, срещу обезщетение) 0 0
по чл.225 ал.1 от КТ (незаконно 
уволнение) 26 26
чл.29,ал.2,т.3 от Устава на ММИ, във 
връзка с чл.18.3 от Договор за 
възлагане на управление на член на 
Съвета на Директорите на ЕАД

Социални придобивки (хил. лв.)
описание  и правно основание, в т.ч. 36 471 36 471 24 24

С начислените осигурителни и здравни 
вноски за сметка на осигуреното лице

чл. 294 от КТ и чл. 42 ал. 2 от КТД 
(поевтиняване на храна) 740 740 7 7
чл. 55 ал. 3 от КТД (изплат. част от 
рецептите) 315 315
 чл. 51 от КТД (суми при ползване на 
платен отпуск) 5 979 5 979 3 3

чл.58 от КТД (помощи за отопление) 14 474 14 474 6 6

чл.41 и чл.56 от КТД Помощи по КТД 1 075 1 075

чл.52 от КТД (официални и 
професионални празници - Великден, 
Коледа и Ден на Миньора) 13 839 13 839 8 8
чл.52 от КТД (осми март) 49 49
Общо разходи за персонал 292 949 292 949 312 312


