
ДОКЛАД ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВЕЛБЪЖД АД ЗА 2021 г.  

 

       1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Правно основание на Доклада 

• В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 1 и 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г. за 

изискванията към възнагражденията, издадена от Комисията за финансов надзор и в 

съответствие с последните изменения и допълнения - ДВ, бр. 61 от 2020 г. , на  

28.09.2020 г. общото събрание на акционерите на Велбъжд АД одобри Политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството. 

• Решението на Общото Събрание за одобряване на Политиката влиза в сила незабавно. 

• В изпълнение на изискването на чл. 11, ал. 7 от Наредба № 48, Дружеството е 

оповестило Политиката чрез своя интернет-сайт www.velbazhd.com. 

•  В изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48, Съвета на директорите 

на Дружеството е изготвил настоящия доклад за прилагането на Политиката за 

финансовата 2021 година..  

• Докладът съставлява самостоятелен документ към годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2021 година. 

• Докладът се представя на вниманието на акционерите на Дружеството и може да бъде 

обсъждан с членовете на СД на заседанието на Общото Събрание, на което е 

предвидено приемането на годишния финансов отчет на Дружеството за 2021 година. 

 

1.2. Предмет и обхват на Доклада 

• Съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 48, Докладът съдържа: програма за прилагане на 

Политиката за финансовата година 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г. 

• В Доклада са включени всички реквизити, които са задължителни, съгласно чл. 13 от 

Наредба № 48. 

• Докладът съдържа обобщена информация относно съществени изменения и 

допълнения на Политиката през отчетния период. 

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОЛИТИКАТА ПРЕЗ 

ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

 

 2.1. Информация относно процеса на вземане на решения при определяне на 

политиката за възнагражденията, включително, ако е приложимо, информация за 

мандата и състава на комитета по възнагражденията, имената на външните 

консултанти, чиито услуги са били използвани при определянето на политиката за 

възнагражденията 

 

 

• Политиката за възнагражденията на Велбъжд АД е разработена от Съвета на директорите 

на дружеството в съответствие с приетите нормативни актове и е приета от ОСА с 

последните изменения на 28.09.2020 г.  

• През отчетният период дружеството няма Комитет по възнагражденията. 

• При разработването на политиката за възнагражденията на членовете на СД не са 

ползвани външни консултанти. 

• Вземането на решения относно възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 

става от съответния задължително компетентен орган на Дружеството - ОСА.  

• Определянето на размера на възнаграждението на Съвета на директорите е правомощие 

на Общото Събрание.  



• В изпълнение на това свое правомощие, през отчетният период ОСА е определяло размера 

на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на основание приети от 

дружеството принципи и правила, които са в съответствие с бизнес стратегията, целите, 

ценностите и дългосрочните интереси на дружеството. 

 
 2.2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното 

възнаграждение на членовете на управителните и контролните органи 

 

• През отчетният период членовете на Съвета на директорите на Велбъжд АД са получили 

само постоянно възнаграждение.  

• През отчетният период не е вземано решение относно изплащането на допълнителни 

възнаграждения, материално или нематериално стимулиране и други придобивки. 

 
 2.3. Информация относно критериите за постигнати резултати, въз основа на които 

се предоставят опции върху акции, акции на дружеството или друг вид променливо 

възнаграждение и обяснение как критериите по чл. 14, ал. 2 и 3 допринасят за 

дългосрочните интереси на дружеството 

 

• В действащата политика за възнагражденията не се предвижда предоставяне на 

възнаграждение на членовете на Съвета на директорите 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. 

• През отчетния Период не са начислявани или изплащани променливи възнаграждения на 

членовете на Съвета на директорите. По тази причина не са разработвани критерии за 

постигнати резултати, въз основа на които да се предоставят такива възнаграждения, и не 

са прилагани методи за преценка на изпълнението на критериите и на зависимостта 

между постигнатите резултати и такива възнаграждения.  

 

 2.4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за 

постигнатите резултати  

 

• Приетото до момента текущо месечно възнаграждение на членовете на Съвета на 

директорите и изпълнителния директор е обвързано със средното възнаграждение на 

персонала. По този начин се стимулира към повишаване на средното възнаграждение в 

зависимост от възможностите на дружеството. От друга страна променливото 

възнаграждение на същите лица е в възможно при положителен финансов резултат и е в 

тясна връзка с постигнатите резултати.  

 
 2.5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите 

резултати  

 

• Постоянното възнаграждение е пряко свързано със средното възнаграждение на персонала 

на дружеството: 

- за членовете на Съвета на директорите - 2.5 пъти средното брутно възнаграждение на персонала 

- за изпълнителния директор и член на Съвета на директорите – 6 пъти средното брутно 

възнаграждение на персонала 

 

• Размера на променливото възнаграждение се предлага в зависимост от резултатите на 

дружеството и се решава от ОСА. 

 
 2.6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси 

и/или на всички други непарични допълнителни възнаграждения 

 



• Дружеството не прилага схема за изплащане на бонуси и/или на други непарични 

допълнителни възнаграждения. На членовете на Съвета на директорите и на 

Изпълнителният директор през 2021 г. не са изплащани допълнителни възнаграждения. 

 
 2.7. Описание на основните характеристики на схемата за допълнително доброволно 

пенсионно осигуряване и информация относно платените и/или дължимите вноски от 

дружеството в полза на съответния член на управителен или контролен орган за 

съответната финансова година, когато е приложимо  

 

• Не е предвидено допълнително пенсионно осигуряване на членовете на Съвета на 

директорите и изпълнителния директор. 

 
 2.8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите 

възнаграждения 

 

• Съгласно чл.15 ал.2 от Политиката за възнагражденията на Велбъжд АД половината от 

определеното променливо възнаграждение се разсрочва за изплащане пропорционално за 

срок от 3 години. Променливото възнаграждение подлежи на връщане по решение на ОСА 

в случаите, посочени в чл.15 ал.3. 

 

2.9.Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите 

 

• При предсрочно освобождаване от ОСА на член на Съвета на директорите, общият размер 

на обезщетенията, дължими на лицето във връзка с предсрочното прекратяване не могат 

да надвишават сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за 

една година (чл.15 ал.6 от Политиката). За целта е необходимо тримесечно предизвестие. 

 
 2.10. Информация за периода, в който акциите не могат да бъдат прехвърляни и 

опциите върху акции не могат да бъдат упражнявани, при променливи възнаграждения, 

основани на акции 

 

• В приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са 

заложени такъв тип възнаграждения. 

 
 2.11. Информация за политиката за запазване на определен брой акции до края на 

мандата на членовете на управителните и контролните органи след изтичане на периода по 

т. 10 

 

• В приетата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите не са 

заложени такъв тип възнаграждения. 

 
 2.12. Информация относно договорите на членовете на управителните и контролните 

органи, включително срока на всеки договор, срока на предизвестието за прекратяване и 

детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

 
 За отчетния период членове на Съвета на директорите са : 

 
1. Биляна Валериева Стоянова – председател на СД за цялата отчетна година 

2. Станислав Антонов Милушев – зам.председател на СД за цялата отчетна година 

3. Камелио Богданов Пуров – член на СД и изпълнителен директор за цялата отчетна година 

 

• Договорите с членовете на СД са сключени за срок от две години, като мандата им започва 



от ОСА, проведено на 07.07.2020 г.  

• При предсрочно освобождаване от ОСА на член на СД обезщетението не може да 

надвишава сумата от изплатените годишни постоянни възнаграждения на лицето за една 

година. (чл.15 ал.6) 

• За предсрочно освобождаване е необходимо тримесечно предизвестие. 

• Обезщетения не се дължат при незадоволителни резултати и/или виновно поведение. 

(чл.15 ал.7) 

 
 2.13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на 

членовете на управителните и контролните органи за съответната финансова година 

  

• За отчетната 2021 г. пълният размер на начисленото възнаграждение на членовете на 

съвета на директорите, в това число и на изпълнителния директор е 144 767,56 лв. Извън 

посочените възнаграждения лицата не са получавали други парични и/или непарични 

стимули и компенсации под каквато и да било форма. 

 
 2.14. Информация за възнаграждението на всяко лице, което е било член на 

управителен или контролен орган в публично дружество за определен период през 

съответната финансова година: 

 

 
2.14.1. Биляна Валериева Стоянова 

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за 

съответната финансова година; 

32901,72 лв като Председател на СД  

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето 

от дружества от същата група; 

Няма такива. 

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата 

и/или бонуси и основанията за предоставянето им; 

Няма такива. 

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните 

му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него 

договор; 

Няма такива. 

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по 

време на последната финансова година; 

Няма такива. 

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън 

посочените в букви "а" – "д”; 

Няма такива. 

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови 

разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, 

включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; 
Няма такива. 

 
2.14.1. Станислав Антонов Милушев 

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за 

съответната финансова година; 

32901,72 лв като зам.председател на СД през отчетна 2021 година. 

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето 

от дружества от същата група; 



Няма такива. 

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата 

и/или бонуси и основанията за предоставянето им; 

Няма такива. 

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните 

му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него 

договор; 

Няма такива. 

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по 

време на последната финансова година; 

Няма такива. 

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън 

посочените в букви "а" – "д”; 

Няма такива. 

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови 

разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, 

включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; 
Няма такива. 

 
2.14.1. Камелио Богданов Пуров 

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение на лицето за 

съответната финансова година; 

78964,12 лв като член на СД и изпълнителен директор през отчетната година. 

б) възнаграждението и други материални и нематериални стимули, получени от лицето 

от дружества от същата група; 

18300,00 лв като член на СД на Велбъжд стил АД 

в) възнаграждение, получено от лицето под формата на разпределение на печалбата 

и/или бонуси и основанията за предоставянето им; 

Няма такива. 

г) всички допълнителни плащания за услуги, предоставени от лицето извън обичайните 

му функции, когато подобни плащания са допустими съгласно сключения с него 

договор; 

Няма такива. 

д) платеното и/или начислено обезщетение по повод прекратяване на функциите му по 

време на последната финансова година; 

Няма такива. 

е) обща оценка на всички непарични облаги, приравнени на възнаграждения, извън 

посочените в букви "а" – "д”; 

Няма такива. 

ж) информация относно всички предоставени заеми, плащания на социално-битови 

разходи и гаранции от дружеството или от негови дъщерни дружества или други 

дружества, които са предмет на консолидация в годишния му финансов отчет, 

включително данни за оставащата неизплатена част и лихвите; 
Няма такива. 

 
 2.15. Информация по отношение на акциите и/или опциите върху акции и/или други 

схеми за стимулиране въз основа на акции : 

а) брой на предложените опции върху акции или предоставените акции от дружеството 

през съответната финансова година и условията, при които са предложени, съответно 

предоставени; 

Няма такива. 

б) брой на упражнените опции върху акции през съответната финансова година и за 



всяка от тях, брой на акциите и цената на упражняване на опцията или стойността на 

лихвата по схемата за стимулиране на база акции към края на финансовата година; 

Няма такива. 

в) брой на неупражнените опции върху акции към края на финансовата година, 

включително данни относно тяхната цена и дата на упражняване и съществени условия 

за упражняване на правата; 

Няма такива. 

г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции върху акции, 

приети през финансовата година; 

Няма такива. 

 
 2.16. Годишно изменение на възнаграждението, резултатите на дружеството и на 

средния размер на възнагражденията на основа пълно работно време на служителите в 

дружеството, които не са директори, през предходните поне пет финансови години, 

представени заедно по начин, който да позволява съпоставяне 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Средна годишна 

заплата на един 

нает (лв) 

8478,76 8698,5 8430,22 7384,52 7624,63 

Годишна печалба 

на дружеството 

(лв) 

30000 3000 19000 -220000 84000 

 

 

 
 2.17. Информация за упражняване на възможността да се изиска връщане на 

променливото възнаграждение 

 

• Променливото възнаграждение на членовете на СД и изпълнителния директор по решение 

на общото събрание подлежи на връщане в случаите, когато те са получени въз основа на 

данни, които в последствие са се оказали неверни. 

 

 
 2.18. Информация за всички отклонения от процедурата за прилагането на 

политиката за възнагражденията във връзка с извънредни обстоятелства по чл. 11, ал. 13, 

включително разяснение на естеството на извънредните обстоятелства и посочване на 

конкретните компоненти, които не са приложени  

 

• В политиката за възнагражденията не са заложени отклонения от процедурата за 

прилагането и. 

 
3. ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА  

1 ЯНУАРИ 2022 г. – 31 ДЕКЕМВРИ 2022 г. 

 

За периода 1 януари 2022 г. – 31 декември 2022 г. дружеството възнамерява да се придържа към 

приетата Политиката за възнаграждения на дружеството. Съветът на директорите счита, че 

залегналите в Политиката принципи за определяне на възнагражденията към този момент са 

ефективни. Обвързаните постоянни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите със 

средното възнаграждение на персонала стимулира към повишаване на средната брутна заплата за 

дружеството и подобряване на финансовото състояние като цяло. Не се предвижда изплащане на 

променливо възнаграждение, освен в случай, че Общото Събрание вземе решение за въвеждане 

на променлива компонента на възнагражденията, при спазване на съответните изисквания за 



въвеждане на критерии за постигнатите резултати и разсрочване изплащането на определена част 

от променливото възнаграждение.  

 

През отчетната 2021 г. не са правени допълнения и изменения в Политиката за възнагражденията.  
 

 

 

дата:                                                            Председател и независим член на СД: 

23.03.2022 г.                                               (Биляна Стоянова) 
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