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Глава първа  
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  
 
Чл. 1. (1) Настоящата политика за възнагражденията в „Херти” АД е разработена в 
съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, 
издадена от председателя на Комисията за финансов надзор, обн. ДВ, бр. 32 от 
02.04.2013 г., както и Закона за публичното предлагане на ценни книжа.  
(2) Настоящата политика има за цел да определи принципите и изискванията, които се 
прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите на „Херти” АД.  
 
Чл. 2. (1) Съветът на директорите на „Херти” АД разработва политиката, периодично 
подлага на преглед основните й принципи и е отговорен за нейното прилагане.  
(2) Предложенията за приемане на политиката и изменения в нея се включват като 
самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо събрание на 
публичното дружество, обявен в поканата по чл. 115, ал. 2 ЗППЦК, и се утвърждават от 
общото събрание на акционерите.  
(3)  „Херти” АД оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща 
промяна в нея по ясен и достъпен начин, без да разкрива информация, представляваща 
търговска тайна, посредством публикуването й на електронната страница на 
дружеството.  
 
Чл. 3. (1) „Херти” АД разкрива пред акционерите си начина, по който прилага 
политиката за възнагражденията, в доклад, който е самостоятелен документ към 
годишния финансов отчет на дружеството.  
(2) Докладът по ал. 1 следва задължително да включва съдържанието, утвърдено в чл. 
13 от Наредба № 48 на КФН.  
(3) Политиката по възнагражденията, приета от общото събрание на акционерите, и 
докладът по ал. 1 се публикуват на интернет страницата на дружеството    
 
 
Глава втора  
ВИДОВЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ  
 
Чл. 4. (1) „Херти” АД изплаща на членовете на Съвета на директорите само постоянно 
месечно възнаграждение. Право на променливо възнаграждение имат само 
изпълнителните членове на Съвета на директорите. 
(2)  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.  
 
Глава трета 
ПОСТОЯННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  
 
Чл. 5. (1) Постоянното възнаграждение представлява плащанията към член на Съвета 
на директорите, които не се формират на база постигнати резултати.  
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(2) Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите 
се определя с решение на общото събрание на акционерите, в съответствие с 
изискването на чл. 116в, ал. 1 от ЗППЦК.  
(3) Размерът на постоянното възнаграждение на всеки член на Съвета на директорите 
отчита задълженията, степента 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. 
 (4) Размерът на постоянното възнаграждение на Изпълнителния директор се определя в 
сключения с него договор за възлагане на управлението. Договорът за възлагане на 
управлението се сключва от Председателя на Съвета на директорите или от друг  
изпълнителен член на СД.  
(5) Размерът на постоянните възнаграждения на Изпълнителните членове следва да 
бъдат конкурентни и да отчитат индивидуалните задължения.  
 
 
Глава четвърта 
ПРОМЕНЛИВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ  
 
Чл. 6. (1) Променливото възнаграждение представлява плащанията към изпълнителен 
член на Съвета на директорите, които се формират на база постигнати резултати.  
(2) Във връзка с изплащането на променливото възнаграждение се използват 
финансови и нефинансови критерии за постигнати резултати, еднакви за цялата 
компания. 
 
Чл. 7. (1) Финансовите критерии за постигнати резултати могат да бъдат:  
1. Реализирането на приходи от обичайната дейност на „Херти” АД;  
2. Реализирането на положителен брутен финансов резултат.  
(2) Преценката относно изпълнението на финансовите критерии за постигнати 
резултати се извършва периодично, като това може да става на тримесечие, 
шестмесечие или на годишна база. 
(3) Критериите за постигнати резултати от дейността по предходната алинея 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. 
 
Чл. 8.  Изпълнителните членове на Съвета на директорите получават променливо 
възнаграждение в период и размер еднакъв за всички работещи по трудов договор в 
компанията. 
 
Глава пета 
ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА С ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 
ЧЛЕН НАСЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  
 
Чл.9 (1) При прекратяване на договора с Изпълнителен член на Съвета на директорите на 
„Херти” АД поради изтичане и неподновяванена мандата, за който е избран дружеството 
не дължи обезщетение.  
(2) Дължимото обезщетението при предсрочно прекратяване на договора с Изпълнителен 
член на Съвета на директорите на „Херти” АД е в размер на  едно месечно възнаграждение  
(3) При неспазване на срока на предизвестието при предсрочно прекратяване на договора с 
Изпълнителен член на Съвета на директорите на „Херти” АД дължимото обезщетение е в 
размер на едно месечно възнаграждение  



 4 

(4) При прекратяване на договор за управление поради пенсиониране на Изпълнителен 
член на СД  се изплащат обезщетения съгласно Кодекса на труда.  
 
 
Глава шеста 
Преглед и актуализация  
 
Чл.10. (1) Съветът на директорите най-малко веднъж в годината прави преглед на 
политиката по отношение на възнагражденията на членовете на СД. 
(2) Предложенията за приемане на политика за възнагражденията и измененията в нея 
се включват като самостоятелна точка в дневния ред на редовното годишно общо 
събрание, обявен в поканата по чл.115, ал.2 от ЗППЦК и се утвърждава от Общото 
събрание на акционерите.  
(3) Политиката се допълва чрез изменения на съдържащите се в нея текстове и/или чрез 
приемането на анекси уреждащи специфични въпроси в нейния обхват.  
(4) Промените в политиката се свеждат до знанието на лицата, за които се отнасят 
писмено или по друг подходящ начин.  
 
 
 
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 
§1. Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на „Херти” АД.  
§2. Настоящата политика влиза в сила от датата, на която е взето решение за нейното 
утвърждаване от Общото събрание на акционерите на дружеството.  
§3. Настоящата политика е утвърдена с решение на Общото събрание на акционерите 
на дружеството, проведено на 23.10. 2013 г. 
 
 
 
 


