
 

1 of 6 

 

ПОЛИТИКА  

ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

НА „ЛАВЕНА” АД  

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1. (1) „Лавена” АД (Дружеството) приема и прилага Политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите, във връзка с осъществяване 

на техните задължения и отговорности по осъществяването на управление и контрол на 
дейността на дружеството, съгласно чл.116в, ал.1 от Закона за публичното предлагане 
на ценни книжа (ЗППЦК). Публичното дружество изплаща възнаграждение само в 

съответствие с приетата от Общото събрание политика. 

(2) Политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е 
разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013г. на Комисия за Финансов 

Надзор за изискванията към възнагражденията и целта на настоящата политика е да се 

създадат ясни и обективни принципи, критерии и изисквания за определяне на 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.  

(3) „Лавена” АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на 
Съвета на Директорите в съответствие с нормативните изисквания за публичните 
дружества, целите, дългосрочните интереси и стратегията за бъдещо развитие на 
дружеството, както и финансово - икономическото му състояние.  

(4) Политиката за възнагражденията на Дружеството допринася за постигане 

на бизнес целите на „Лавена“ АД, тъй като предвидените в нея обективни условия и 

критерии за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 
позволяват привличането и изборът на квалифицирани професионалисти, мотивирани 

да работят в интерес на „Лавена“ АД и нейните акционери. 

Чл.2. (1) Съветът на Директорите носи отговорност за прилагането на 

Политиката за възнагражденията, с оглед спазване на заложените в нея принципи. 

Съветът на директорите периодично подлага на преглед основните принципи на 
политиката и е отговорен за нейното прилагане.  

(2) Политиката за възнагражденията се актуализира най-малко един път на всеки 

4 (четири) години съобразно промените на пазара и на финансовото състояние на 
дружеството, както и когато по преценка на Съвета на директорите са необходими 

съществени изменения и допълнения в нея или това е необходимо за постигане на 
поставените бизнес цели, като се преразглежда и приема от общото събрание на 
акционерите.  
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Чл.3 (1) Всяко изменение и допълнение на тази политика се разработва от 

Съвета на директорите на дружеството като проект след задълбочен анализ на 
възнагражденията и условията на труд на служителите, финансовите резултати за 
предходни години и бизнес – плановете за развитие на „Лавена“ АД. Политиката се 

утвърждава от Общото събрание на акционерите съгласно разпоредбите на чл. 116 в от 
ЗППЦК и Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията. При 

разработването на Политиката се вземат предвид възнагражденията и условията на 

труд на служителите през последните 5 (пет) години. 

(2) Предложенията за приемане на политиката за възнагражденията и 

измененията в нея се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното 

годишно Общо събрание на акционерите, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК. 

Чл.4 (1) “Лавена“ АД оповестява Политиката и всяка последваща промяна в нея 

по ясен и достъпен начин, посредством публикуването ѝ на електронната страница на 
Дружеството, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга 

информация, която може да окаже влияние върху цената на емитираните финансови 

инструменти, или информация, представляваща защитена от закона тайна. 

(2) Дружеството разкрива пред акционерите си начинът, по който прилага 

Политиката, в доклад, който е самостоятелен документ към годишния финансов отчет, 

като същият се публикува по реда на ал. 1. 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

 

Чл. 5. Политиката на възнаграждения на „Лавена“ АД е съобразена с бизнес 

стратегията и целите за развитие на дружеството, насърчава благоразумното и 

ефективно управление на риска, предвижда мерки за избягване конфликт на интереси и 

е съобразена с принципите и добрите практики за защита на интересите и утвърждаване 

на ценностите на дружеството. 

Чл. 6. (1) При формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на дружеството се прилагат следните основни принципи: 

1. Стимулиране на дългосрочна устойчивост на дружеството и гарантиране, 

че възнагражденията на членовете на управителните органи са формирани въз основа 
на тяхната ангажираност в управлението и финансовите резултатите на дружеството, 

включително, че същите са в съответствие с реализирането на бизнес целите и 

стратегията за развитие на Дружеството, защитата на интересите и утвърждаването на 

ценностите на „Лавена“ АД; 
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2. Осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и 

ненасърчаване поемането на рискове, надвишаващи приемливото ниво; 

3. Осигуряване на възнаграждение, което да позволи привличането, 

задържането и мотивирането на членове на съветите с необходимите качества за 

успешно управление и развитие на дружеството. 

4. Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси и неравностойно 

третиране на членовете на членовете на управителните органи на дружеството при 

определяне и договаряне на възнагражденията. 

(2) „Лавена“ АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно 

възнаграждение като конкретният размер на възнагражденията на членовете на СД се 

определят с решение на общото събрание на акционерите. Изпълнителният директор 

получава освен постоянно възнаграждение като председател на Съвета на директорите, 

равно на това на останалите членове, и постоянно месечно възнаграждение по договор 

за управление.  

(3) Прокуристите на Дружеството получават постоянно месечно възнаграждение 

по договори за възлагане на прокура. Точните размери на възнагражденията се 

посочват в ежегодния доклад към тази Политика, част от документите по приемане на 

годишните финансови отчети. 

(4) Размерът на постоянните възнаграждения се съобразява със задълженията, 

степента на натоварване и ангажираност към дейността, която извършват по 

управление на Дружеството членовете на Съвета на директорите, поддържане на 

квалификацията, наличие на съответствие на интересите на членовете с тези на 
Дружеството, като се взема предвид и се отчита и размерът на средното месечно 

възнаграждение на служителите на „Лавена“ АД, които заемат ръководни длъжности. 

 (5) Дружеството може да изплаща и променливо възнаграждение под форма на 
премии, бонуси, облаги свързани с пенсиониране и други материални стимули, които 

да се дават въз основа на критерии за оценка на изпълнение на дейността и постигнати 

резултати, само ако това бъде предварително одобрено от Общото събрание на 

акционерите и при спазване на изискванията на ЗППЦК и Наредба № 48. 

(6) Не се предвижда предоставяне на възнаграждение на членовете на СД под 

формата на акции на Дружеството, опции върху акции или други права за придобиване 

на акции. Не се предвиждат и възнаграждения, основаващи се на промени в цената на 
акциите на Дружеството, като и не се предвиждат ползи или облаги, свързани с 
доброволно пенсионно и/или здравно осигуряване. 
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОГОВОРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, 

СКЛЮЧВАНИ С ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

 

Чл.7.(1) Общото събрание на акционерите определя постоянното 

възнаграждение и тантиемите на членовете на Съвета на директорите и срока, за който 

те са дължими. При необходимост от промяна на възнаграждението, предложението за 
промяна с обосновка се подготвя от Съвета на директорите и се включва в дневния ред 

на предстоящо общо събрание на акционерите.  

(2) Договорите с членовете на Съвета на директорите се подписват от 
Изпълнителния член, освен ако Общото събрание на акционерите упълномощи за целта 
друго лице.  

Чл.8. (1) Възнаграждението и отношенията между дружеството и Изпълнителния 

член на Съвета на директорите се уреждат с договор за възлагане на управление, който 

се сключва в писмена форма от името на Дружеството чрез председателя на Съвета на 
директорите. 

Чл.9. (1) Условията и  максималният размер на обезщетенията при прекратяване 

на договор с член на Съвета на директорите, съответно с Изпълнителния член на СД 

във връзка с предсрочно прекратяване на договора му, както и плащания свързани със 

срока на предизвестието се уреждат с тази политиката. Съгласно сключените с 
членовете на Съвета на директорите договори, включително договорът за управление с 

изпълнителния директор и договорите с прокуристите се предвиждат едномесечни 

предизвестия при прекратяване, както и  следните обезщетения: когато прекратяването 

на договор е по инициатива на „Лавена“ АД без виновно поведение на лицето, 

последното има право на обезщетение в размер на едно брутно месечно 

възнаграждение, а когато прекратяването е поради виновно поведение и/или 

незадоволителни резултати на лицето, последното дължи на „Лавена“ АД обезщетение 
за причинените вреди и пропуснатите ползи, но не повече от три месечни брутни 

месечни възнаграждения. Гаранции за добро управление в размер на 3 брутни месечни 

възнаграждения са предоставени в полза на „Лавена“ АД от членовете на Съвета на 

директорите и прокуристите, които носят солидарна отговорност за евентуални 

виновно причинени вреди на „Лавена“ АД, при спазване изискванията на ТЗ и ЗППЦК.  

(2) Общият размер на обезщетенията следва да не надвишава сумата от 

изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 2 години.  

(3) Обезщетения не се дължат, в случай че прекратяването на договора се дължи 

на незадоволителни резултати, извършване на конкурентна дейност и/или виновно 

поведение на члена на Съвета на директорите, съответно на изпълнителния директор.  
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(4) При установяване извършването на конкурентна дейност без знанието и 

съгласието на „Лавена“ АД, съответният член на Съвета на директорите дължи на 
Дружеството връщане на платените постоянни месечни възнаграждения за последните 
3 месеца.  

Чл.10. Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета 

на Директорите се извършва в съответствие с нормативните изисквания и добрите 
практики за корпоративно управление.  

Чл.11. При наличие на извънредни обстоятелства настоящата политика може да 

не бъде прилагана и постоянни възнаграждение на членовете да не бъдат изплащани. 

Извънредни обстоятелства могат да бъдат например, но не изчерпателно: 

преустановяване дейността на Дружеството за определен период от време по каквато и 

да било причина, през който Съветът на директорите не функционира и не заседава, 
или когато неприлагането на политиката е свързано с дългосрочните интереси и 

устойчивост на публичното дружество или неговата жизнеспособност. 

 

IV.  КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 

 

Чл.12. (1) Структурата на възнагражденията на членовете на СД се формира по 

начин, който не поражда конфликт на интереси, а конкретните възнагражденията 
следва да не накърняват независимостта на членовете на Съвета на директорите. 

(2). Възнагражденията се формират по начин, така че възнаграждението на всеки 

отделен член на СД да не зависи пряко от възнаграждението на другите членовете, като 

размерът му съответства на ангажираността на всеки един член в управлението. 

(3) Всеки член на СД има право да повдигне въпрос за потенциален или 

установен конфликт на интереси при формиране на възнагражденията на членовете СД. 

(4) Проведените обсъждания във връзка с въпроси, касаещи конфликти на 
интереси и приетите от СД решения се документират съответно. 

 

V.  ОПОВЕСТЯВАНЕ 

 

Чл. 13. (1) Политиката по възнагражденията се изготвя от Съвета на директорите 
на дружеството и се приема от Общото събрание на акционерите, като се публикува на 

интернет страницата на „Лавена”АД – http://www.lavena.bg.   
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(2) Информация за получените през годината възнаграждения от членовете на 

съветите се представя с годишния доклад за дейността на „Лавена”АД, който се приема 
от редовното годишно Общо събрание на акционерите и се публикува на интернет 

страницата на „Лавена“ АД. 

VI.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 14. (1) Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на 

Директорите на „Лавена” АД влиза в сила от датата на приемането й от Общото 

събрание на акционерите на дружеството. Първата Политика за възнагражденията е 
приета на 18.06.2013 г. 

(2) „Лавена“ АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага 
Политиката, чрез Доклад, който ежегодно се изготвя и прилага към годишния финансов 

отчет на Дружеството. Докладът е със съдържание, отговарящо на изискванията на 
Наредба № 48. Всеки акционер, който присъства на съответно общо събрание на 

акционерите, може да прави препоръки по доклада, като „Лавена“ АД в следващия 

доклад отразява дали и как са взети предвид дадените препоръки. 

Чл. 15. Настоящата Политика за възнагражденията е приета на заседание на 

Съвета на директорите на „Лавена“ АД с протокол от 26.04.2013 г. приета от Общото 

събрание на акционерите на 18.06.2013 г., преразглеждана и допълнена от Съвета на 
директорите на 10.09.2020 г. по повод изискването на § 20 от ПЗР към Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 48 от 2013 г. за изискванията към 

възнагражденията; преразгледана и допълнена от Съвета на директорите на 22.04. 2021 

г. 

Чл. 16. Промените в политиката са свързани с отстраняване на технически 

неточности и пропуски, както и за привеждане на съдържанието й в съответствие с 

изискванията на Наредба № 48, изменена, допълнена и обнародвана в държавен 

вестник брой 61 от 10.07.2020 г.  

Съвет на директорите:  

....................................................... 

(Константин Димитров Шаламанов) 

                                                                                       

.......................................................  ....................................................... 

 

(Стела Кръстева Йорданова)   (Радостина Ангелова Манахова) 


