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ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА 

НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА 

„ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ 

 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Член 1 

 

(1) Настоящата политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите 

(„СД“) на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е разработена и изготвена съгласно 

изискванията на чл. 116в от ЗППЦК и чл.11 и сл. от Наредба No 48 от 20.03.2013 г. 

за изискванията към възнагражденията, издадена от председателя на Комисията за 

финансов надзор, обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г., изм. и доп., бр. 41 от 21.05.2019 г.; 

изм., бр. 66 от 20.08.2019 г.; изм. и доп., бр. 61 от 10.07.2020 г. 

 

(2) Настоящата Политика за възнагражденията цели установяването на ясни и 

обективни критерии при формиране на възнагражденията на членовете на СД на 

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ, като предвиди принципите и изискванията, които 

се прилагат при определяне и изплащане на възнагражденията на членовете на 

Съвета на директорите на Дружеството. 

 

 

Член 2 

 

(1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на  

дружеството. 

(2)   Предложенията за приемане на политика за възнагражденията, за изменения и/или 

допълнения в нея или за преразглеждането ѝ се включват като самостоятелна точка 

в дневния ред на общото събрание на дружеството, обявен в поканата по чл. 115, 

ал. 2 ЗППЦК, и се приемат от общото събрание на акционерите.  

(3) 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 от Наредба No 48. 

(4)  Когато съществува приета политика за възнагражденията и общото събрание не 

приема предложените изменения и/или допълнения в нея, съответно предложената 
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нова политика,  дружеството продължава да изплаща възнаграждения на членовете 

на СД в съответствие с приетата политика. В тези случаи СД на дружеството е 

длъжен на следващото общо събрание да представи за приемане преработени 

изменения и/или допълнения в нея, съответно преработена нова политика.  

(5)  Дружеството оповестява политиката си за възнагражденията и всяка последваща 

промяна в нея, без да разкрива чувствителна търговска информация или друга 

информация, представляваща защитена от закона тайна. Приетата политика за 

възнагражденията с посочени в нея дата на приемането и дата на влизането ѝ в сила 

и резултатите от гласуването на общото събрание се публикува на интернет 

страницата на дружеството www.varvaravillage.com и е достъпна безплатно най-

малко докато е в сила. 

 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

 

                                                            Член 3 

 

  При определяне възнагражденията на членовете на СД се прилагат следните принципи: 

 Съответствие на възнаграждението с реализирането на бизнес целите и 

стратегията на дружеството, защитата на ценностите и интересите му, както 

и прилагане на мерки за избягване на конфликти на интереси. 

 Недопускане на дискриминация, конфликт на интереси, неравностойно 

третиране, при определяне на възнаграждението на отдените членове на СД. 

 Осигуряване на прозрачност чрез оповестяване на приетата Политика, 

съгласно изискванията на Наредба No 48 и ЗППЦК. 

 При констатирани съществени отклонения в прилагането на настоящата 

Политика, водещи до неблагоприятни последици, СД незабавно предприема 

необходимите промени. 

 

 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ГАРАНЦИИ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

 

                                                            Член 4 

 

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се определят от Общото 

събрание на акционерите, съгласно закона и Устава. Към настоящия момент 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите са определени от Учредителното 

събрание, проведено на 9 юни 2020 г., като е спазена разпоредбата на чл. 50 от Устава, а 
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именно: месечните възнаграждения на всички членове на Съвета на директорите, взети 

заедно, не могат да надхвърлят 0,5 % от средната годишна стойност на активите по баланса 

на дружеството, изчислена като средната аритметична величина от сумата на актива в края 

на текущата година и от сумата на актива в края на предходната. Членовете на Съвета на 

директорите са се отказали от правото да получават възнаграждения и такива не им се 

начисляват. 

 

Член 5 

 

(1) Към момента е предвидено от Учредителното събрание, Дружеството да 

изплаща на членовете на СД само постоянно възнаграждение.  

(2) Променливо възнаграждение не се изплаща. Общото събрание  може да  определи 

да се изплаща и променливо възнаграждение на членовете на Съвета на 

директорите. В този случай настоящата политика следва да бъде изменена и 

допълнена, съгласно ЗППЦК и в Наредба No 48. 

(3) Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под формата на акции, 

опции върху акции или други права за придобиване на акции. Не се предвиждат и 

възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, основаващи се на 

промени в цената на акциите на Дружеството. 

 

 

Член 6 

 

Отношенията с дружеството и възнаграждението на членовете на Съвета на 

директорите се уреждат в договори за възлагане на управлението, съгласно нормативните 

изисквания. Разпоредбите на сключените договори за управление, следва да съответстват 

на тази Политика, на разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 48, като в случай на 

необходимост, договорите могат да се изменят с цел привеждането им в съответствие със 

законовите изисквания. 

 

Член 7 

 

(1)  Членовете на СД са длъжни в 7-дневен срок от избирането им да внесат гаранция 

за управлението си. Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на 

акционерите и не може да бъде по-малък от 3-месечното брутно възнаграждение 

на лицата по изр. първо. 

(2) Гаранцията се блокира в полза на дружеството в банка на територията на 

страната. Лихвите от блокираните в банка гаранции са свободни и могат да се 

теглят при поискване от вносителя на гаранцията. 

(3) В случай на невнасяне на гаранцията в определения срок съответното лице не 

получава възнаграждение като член на СД до внасяне на пълния размер на 

гаранцията. При промяна на размера на възнаграждението на членовете на СД 

гаранцията се актуализира, като ал. 1-3 се прилагат съответно. 
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(4)  Гаранцията се освобождава:  

1. в полза на внеслото я лице - след датата на решението на общото събрание за 

освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност; 

2. в полза на дружеството - в случай че общото събрание е взело решение за това 

при констатиране на нанесени вреди на дружеството. 

 

 

Член 8 

 

Не е предвидено изплащане на компенсации от дружеството на членовете на Съвета 

на директорите при прекратяване на договорите им за управление. Не е предвидено 

изплащане на обезщетения от дружеството при прекратяване на договора с член на СД  при 

предсрочно прекратяване на договора.  

 

 

ПРЕГЛЕД И ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА 

 

 

Член 9 

 

Дружеството няма създаден Комитет по възнагражденията и към настоящия момент не 

се предвижда обособяване на такъв Комитет.  

 

 

Член 10 

 

Най-малко веднъж в годината СД осъщестява преглед на политиката по отношение на 

възнагражденията. СД е длъжен да упражнява функциите си независимо и добросъвестно, 

като следи възнаграждението на всеки член от съвета на директорите да е справедливо 

определено спрямо възнаграждението на другите членове на съвета на директорите и други 

служители на ръководни длъжности, ако има такива. 

 

Член 11 

 

Съгласно изискванията на Наредбата за възнагражденията, Дружеството ще разкрива 

пред акционерите си начина, по който прилага настоящата политика за възнагражденията, 

в доклад, съдържащи програма за прилагане на политиката за възнагражденията за 

следващата финансова година, преглед на начина, по който политиката за 

възнагражденията е прилагана през настоящата година, с акцент върху съществените 
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изменения, приети в нея, спрямо предходната финансова година. Докладът следва да 

съдържа най-малко данните по чл. 13 от Наредба No 48. 

 

Настоящата политика е разработена от Съвета на директорите на Дружеството и е 

утвърдена от Общото събрание на акционерите на Дружеството, проведено на 5 август 2021 

г. – с мнозинство 100 % от от присъстващите, и влиза в сила на датата на одобрение от 

Общото събрание на акционерите на Дружеството. 

 

 

Кирил Иванов Асенов –  

Изпълнителен директор  

на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ ………………………………. 

 


