


















































ПРОЕКТ! 

Предложение от СД за приемане на политика за възнагражденията на 
членовете на Съвета на директорите на дружеството 

 

1. На редовното ОСА 2012 г. е взето решение с което се определя месечното 
възнаграждение на членовете на Съвета на директорите – по две средни 
брутни работни заплати на дружеството. 

2. СД предлага това възнаграждение да се запази до следващото ОСА през 
2017 г., когато ще се избират нови членове на Съвета на директорите. 

3. СД предлага възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, без 
това на Изпълнителния директор, да бъде постоянно и да не съдържа 
променлива съставна част. 

4. СД предлага възнаграждението на Изпълнителния директор да съдържа 
постоянна и променлива съставни части. Да се промени съдържанието и се 
сключи нов договор с Изпълнителния директор на дружеството. В договора да 
се предвиди постоянна и променива съставна част на възнаграждението, да се 
определят измеримите нефинансови критерии, които ще определят величината 
на променливата част. Договорът да се изготви съобразно изискванията на 
НАРЕДБА № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията и 
приложимите нормативни документи. 

5. СД предлага с цел постигането на стабилни финансови резултати 
изплащането на 40 % от променливото възнаграждение на Изпълнителния 
директор да се разсрочва за срок от 3 години. 

6. СД предлага в договора с Изпълнителния директор да се уреждат условията 
и максималния размер на всякакви обезщетения при прекратяване на договора, 
във връзка с предсрочно му прекратяване, както и плащания, свързани със 
срока на предизвестието или предвидени в клаузата, забраняваща 
извършването на конкурентна дейност. 

7. СД предлага при прекратяване на договора с Изпълнителния директор да не 
се дължат обезщетения, в случай че прекратяването на договора се дължи на 
незадоволителни резултати и/или виновно поведение на Изпълнителния 
директор. 

 



П Ъ Л Н О М О Щ Н О 
Долуподписаният/а/....................................................................................................... 
от гр............................., с ЛК № ............................,издадена на................................... 
от МВР гр..............................,с ЕГН................................., в качеството си  на акционер, 
притежаващ/а/............................................................................................... 
.............................................броя акции от капитала на дружество 
”Хидропневмотехника “АД, гр. Казанлък, всяка с право на един глас в общото 
събрание на акционерите на дружеството, на основание на чл.226 от Търговския 
закон, във връзка с чл. 116 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа 
/ЗППЦК/ 
 

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М 
 
....................................................................................ЕГН............................................. 
живущ/а/ в гр...............................ул.............................................................................. 
с ЛК № ........................................, издадена  на .......................... от МВР гр............... 
.............................., да ме представлява на редовното общо събрание на акционерите, 
което ще се проведе на 21.06.2013 г. от 14 ч. в седалището на дружеството гр. 
Казанлък и да гласува с всички притежавани от  
мен...................................................................................... броя акции по въпросите на 
дневния ред, както следва: 
1. Приемане на: Доклад за дейността на дружеството през 2012 г.; Годишен 
счетоводен  отчет и баланс  за 2012 г.; Доклад на експерт-счетоводителя по 
годишния счетоводен отчет и баланс за 2012 г.; Отчет за дейността на директора за 
връзки с инвеститорите през 2012 г. Проект за решение: ОС приема доклада за 
дейността на дружеството през 2012 г.; годишния счетоводен отчет и баланс за 2012 
г. ; доклада на експерт -счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 
2012 г.; отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2012 г. ОС 
приема решение печалбата за 2012 г. да остане неразпределена и да не се дават 
дивиденти. 
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността 
им през 2012 година  и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2012 
г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за дейността им през 2012 година и  утвърждава  полученото от тях  
възнаграждение за 2012 г. 
3. Избор на експерт-счетоводител за 2013 г. Проект за решение: ОС приема 
предложения от Съвета на директорите експерт-счетоводител за 2013 г. 
4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и 
средномесечната брутна работна заплата през 2014 г. Проект за решение: ОС 
утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на 
дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2014 г. 
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите на дружеството. Проект за решение: ОС приема предложената от 
Съвета на директорите политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 
директорите на дружеството. 
6. Разни. 
Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува по 
отделните точки от дневния ред. 



/Ако пълномощникът няма това право – да се укаже начина на гласуване за 
всяка точка от дневния ред./ 
 
ДАТА:      УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: /подпис/ 
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