
ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА 
УПРАВИТЕЛНИТЕ И КОНТРОЛНИ ОРГАНИ НА 

ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 
 
Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите е разработена от Съвета на директорите на дружеството в съответствие с 
изискванията на НАРЕДБА № 48 на КФН за изискванията към възнагражденията  

 
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Публичното дружество приема и прилага политика за възнагражденията на 
членовете на управителните и контролните органи на дружеството съгласно чл. 116в, 
ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Публичното 
дружество плаща възнаграждение само в съответствие с приетата от общото събрание 
политика за възнагражденията 
2. Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или 
допълнения в нея или за преразглеждането и се включват като самостоятелна точка в 
дневния ред на общото събрание на публичното дружество, обявен в поканата по чл. 
115, ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите. 
3. Политиката има за цел да установи обективни критерии при определяне на 
възнагражденията на корпоративното ръководство на компанията. 
 4. Публичното дружество преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години 
политиката за възнагражденията, както и когато са необходими съществени изменения 
и/или допълнения в нея или това е необходимо за постигане на целите по ал. 8 на чл.11 
от НАРЕДБА № 48 ОТ 20 МАРТ 2013 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА. 
5. Съветът на директорите на ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД отговаря за 
прилагането на политиката за възнаграждения и следи за нейното периодично 
преглеждане.  
 
II. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
 
1. ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите 
постоянно възнаграждение, чийто конкретен размер се одобрява от Общото събрание 
на акционерите на Дружеството и следва да отчита:  
1.1. Задълженията и приноса на всеки един член на съвета в дейността и резултатите на 
дружеството;  
1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на 
съвета;  
1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на съвета и дългосрочните 
интереси на дружеството.  
2. С оглед финансово-икономическото положение на дружеството, както и предвид 
конкретната ангажираност на членовете на Съвета на директорите на ЦБА АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ АД, за финансовата 2020 г. размерът на месечните възнаграждения 
на членовете на съвета се определят, както следва: нетно месечно възнаграждение на 
членовете на СД  
3. ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД може да изплаща на членовете на СД 
допълнително възнаграждение, чийто размер следва да отчита:  
3.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на 
членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на СД в 
дейността и резултатите на дружеството;  
3.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове на СД;  



3.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на СД и дългосрочните 
интереси на дружеството.  
4. Членове на СД на ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД могат да получават различни 
по размер допълнителни възнаграждения. Общия размер на това допълнително 
възнаграждение на всички членове на СД се одобрява от Общото събрание на 
акционерите на Дружеството. СД разпределя допълнителното възнаграждение или 
части от него между членовете на СД отчитайки принципите съгласно т.3, раздел ІІ от 
настоящата политика.  
5. След преоценка на финансово-икономическото положение на дружеството и 
установяване на обективни и измерими критерии за постигнати резултати, 
предварително определени в изменение и допълнение на настоящата политика за 
възнагражденията, ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД може да предостави като 
допълнително възнаграждение на членовете на СД акции, опции върху акции и други 
подходящи финансови инструменти. Опцията по предходното изречение е само с 
одобрение и приемане от Общото събрание на акционерите, след предоставен от 
членовете на СД доклад за дейността им за предходния мандат. 
6. Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната точка следва да 
насърчават стабилността на дружеството в дългосрочен план и да включват 
нефинансови показатели, които са от значение за дългосрочната дейност на 
дружеството, като например спазването на приложимите правила и процедури. 
7. Членове на СД на ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД трябва да допринасят за 
изпълнението на бизнес целите и да се съобразяват с дългосрочните интереси и 
устойчивост на дружеството. Дружеството ще постигне целите по тази точка, като 
стимулира членовете на СД и служителите си да работят в тази насока, като в тази 
връзка, освен всичко посочено е и съобразено, че членовете на СД могат да бъдат 
преизбирани за неограничен брой мандати. 
8. Чрез анализ на работата на служителите и СД през предходната 2020г., както и 
постигнатите финансови резултати, възнагражденията и условията на труд на 
служителите в дружеството са отчетени при разработването на политиката за 
възнагражденията на членовете на управителните и контролните органи на 
дружеството. 
9. Сроковете за отлагане на изплащането на променливото възнаграждение, 
включително и условията, при които дружеството може да поиска връщане на 
изплатеното променливо възнаграждение: към момента такова възнаграждение не е 
регламентирано и не се заплаща. В случай, че такова бъде гласувано от Общото 
събрание на акционерите, същите следва да приемат срокове за отлагане на 
изплащането му  и условия за връщане. 
 
 IІІ. УСЛОВИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С 
ЧЛЕН НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
 
1. При прекратяване на договора с член на СД на ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 
поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството не дължи 
обезщетение. 
2. При прекратяване на договора с член на СД на ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 
преди изтичане на мандата, за който е избран не по негова вина дружеството не му 
дължи обезщетение.  
3. При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на 
договора с член на СД на ЦБА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД не се дължи обезщетение.  
4. При предсрочно прекратяване на договора с член на СД на ЦБА АСЕТ 
МЕНИДЖМЪНТ АД поради неспазване на клаузата, забраняваша извършването на 
конкурентна дейност обезщетение не се дължи.  
 
 
 



ІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
 
 При промени в законодателството, които отменят или изменят разпоредби на 
настоящата Политика за възнагражденията, Общото събрание приема решение за 
изменение или допълнение на Политика. До приемане на това решение засегнатите 
разпоредби се тълкуват в съответствие със законите на страната, Устава на 
дружеството и общоприетите принципи и добри практики на корпоративно управление.  
 
Процеса на вземане на решения, използван за определяне на политиката за 
възнагражденията е описан в раздел I.  
Прегледа и изпълнението на политиката за възнагражденията, включително мерки за 
предотвратяване или управление на конфликти на интереси се разглежда от СД 
периодично, както и се има предвид при предлагане на гласуване на ОСА.  
При изменения и/или допълнения на политиката за възнаграждения в нея се включват 
описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени 
резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и 
протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката 
за възнагражденията. 
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