
ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА 

НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РЕПУБЛИКА ХОЛДИНГ” АД 

 
 
 
 
     ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
            Чл.1.(1) Настоящата Политика за възнагражденията  в „Република холдинг” АД е 
разработена и изготвена съгласно изискванията на чл.116в от ЗППЦК и НАРЕДБА № 48 
от 20.03.2013г. за изискванията към възнагражденията с оглед създаване на прозрачна и 
справедлива вътрешно устройствена рамка за формиране на възнагражденията на 
членовете на съвета на директорите на „Република холдинг” АД. 

(2) Настоящата политика за възнагражденията, има за цел определянето на ясни и 
обективни принципи и изисквания при формиране на възнагражденията на членовете на 
Съвета на директорите на „Република холдинг” АД.  

Чл.2.(1) Съветът на директорите на „Република холдинг” АД разработва 
политиката за възнагражденията, периодично подлага на преглед основните й принципи и 
е отговорен за нейното прилагане. 

(2) Всяка промяна и/или актуализация в Политиката за възнагражденията се 
включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общото събрание 
на акционерите.  

Чл.3.(1) Прилагането на Политиката за възнагражденията се конкретизира 
ежегодно в доклад, представляващ приложение към годишния финансов отчет на 
„Република холдинг”АД. Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се 
приема от общото събрание на акционерите на публичното дружество. 

(2) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията съдържа изложение 
за начина на прилагане на Политиката за възнагражденията за съответния предходен 
отчетен период, както и програма за нейното прилагане за следващата финансова година 
или за по-дълъг период, предложен от съвета на директорите на дружеството и утвърден с 
решение на общото събрание на акционерите на дружеството. При необходимост 
докладът за прилагане на Политиката за възнагражденията посочва и обосновава промени 
в програмата за прилагане на Политиката за възнагражденията в сравнение с предходен 
отчетен период. 

(3) Докладът по прилагане на Политиката за възнагражденията се изготвя със 
съдържание в съответствие с изискванията на чл. 13, т. 1-15 от Наредба № 48 на 
Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 

  
 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА 
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

 
Чл.4.(1) При определяне възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 

се прилагат следните принципи: 
• Съответствие на възнагражденията с реализиране на бизнес целите и стратегията  

за развитие на дружеството, както и прилагане на мерки за избягване конфликт на 
интереси. 

• Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, задържането и 
мотивирането на директори с необходимите качества за успешно управление и развитие 
на дружеството. 



• Осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика съгласно 
изискванията на Наредбата и ЗППЦК. 

 
 

ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 
Чл.5.(1) „Република холдинг” АД може да изплаща на членовете на Съвета на 

директорите както постоянно така и променливо възнаграждение. 
(2) Постоянното възнаграждение представлява плащанията към членовете на 

Съвета на директорите, които не се формират на база постигнати резултати. 
(3) Частта на постоянното възнаграждение в общия размер на възнаграждението 

следва да позволява прилагането на гъвкава политика от страна на „Република холдинг” 
АД относно променливото възнаграждение на членовете на Съвета на директорите. 

Чл.6.(1) Изплащането на променливо възнаграждение се извършва в съответствие с 
обективни и измерими критерии за постигнати резултати и нефинансови показатели, 
които следва да насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и са от 
значение за дългосрочната му дейност. 

Чл.7. (1) С цел постигането на стабилни финансови резултати изплащането на не 
по-малко от 40% от променливото възнаграждение се разсрочва за период от 3 години, 
като разсрочената част от променливото възнаграждение се изплаща пропорционално или 
чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване.  

(2) Променливо възнаграждение може да не бъде изплатено, когато критериите за 
постигнати резултати не са изпълнени, както и когато е налице значително влошаване на 
финансово състояние на дружеството. 

 Чл.8. Република холдинг” АД изплаща на членовете на Съвета на директорите, 
постоянно възнаграждение, чийто  размер трябва да отчита: 

• Задълженията, степен на натовареност, ангажираност и съпричастност на 
членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на Съвета 
на директорите в дейността и резултатите на дружеството; 

• Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на 
Съвета на директорите; 

• Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на директорите 
и дългосрочните интереси на дружеството. 

Чл.9. Съветът на директорите на дружеството може да приложи настоящата 
политика и към други служители на ръководни длъжности, доколкото реализирането на 
целите и постигането на резултати зависи от тяхната дейност. 

Чл.10. Общото събрание на акционерите определя възнагражденията на членовете 
на Съвета на директорите. 

 
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СКЛЮЧВАНИ С 
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

 
Чл.11.(1) Договорът за управление с изпълнителен член на Съвета на директорите, 

задължително съдържа клауза, даваща възможност на дружеството да изисква връщане на 
изплатеното променливо възнаграждение, предоставено въз основа на данни, които 
впоследствие са се оказали неверни. Решението  за връщане на променливото 
възнаграждение се взема от общото събрание на акционерите.  

(2) При предсрочно прекратяване на договор за управление с изпълнителния член 
на Съвета на директорите, общият размер на обезщетенията, дължими на лицето във 
връзка с предсрочното прекратяване, както и плащанията, свързани със срока на 



предизвестие не могат да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни 
възнаграждения на лицето за две години.   

(3) Обезщетения по ал.2 не се дължат, ако прекратяването на договора се дължи на 
незадоволителни резултати и/ или виновно поведение изпълнителния член на Съвета на 
директорите. 

Чл.12. Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на Съвета на 
директорите под формата на акции на дружеството, опции върху акции или на друг вид 
права за придобиване на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на 
промени в цените на акциите на дружеството. 

 
 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 
&1. Настоящата политика за възнагражденията е разработена от Съвета на 

директорите на „Република холдинг” АД. 
&2. Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите влиза 

в сила от датата на приемането й от общото събрание на акционерите на „Република 
холдинг” АД. 

&3. Политиката за възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите и 
докладът по ал.1 се публикуват на интернет страницата на дружеството www.republika-
ad.com 
 


