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ДОКЛАД ПО ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА В 
„ХИДРОПНЕВМОТЕХНИКА“ АД ЗА 2014 ГОДИНА 

 
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 
повъзнагражденията, имената на външните консултанти, чиито услуги са били 
използвани при определянето на политиката завъзнагражденията; 

Съветът на директорите най-малко веднъж в годината прави 
преглед на политиката по отношение на възнагражденията на членовете 
на СД, съответно на изпълнителните директори. 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. 

Няма комитет по възнагражденията и външни консултанти. 
 
2. информация относно относителната тежест на променливото и 

постоянното възнаграждение на членовете на управителните и контролните 
органи; 

Възнагражденията  на  лицата,  за  които  се  прилага политиката 
за възнагражденията, включват само постоянно 
възнаграждение.Постоянното възнаграждение включва месечно 
възнаграждение, определено в индивидуалните договори за възлагане на 
управлението. Постоянното възнаграждение представлява достатъчно 
голяма част от общия размер на възнаграждението, което позволява да не 
се изплаща променливо възнаграждение. 

 
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; 

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под 
формата на акции.Възнагражденията  на  лицата,  за  които  се  прилага 
политиката за възнагражденията, включват само постоянно 
възнаграждение. 

 
4. пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени 

критериите за постигнатите резултати; 
Възнагражденията  на  лицата,  за  които  се  прилага политиката 

за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение. 
 
5. пояснение относно зависимостта между възнаграждението и 

постигнатите резултати; 
Възнагражденията  на  лицата,  за  които  се  прилага политиката 

за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение. 
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6. основните плащания и обосновка на годишната схема за 
изплащане на бонуси и/или на всички други непарични допълнителни 
възнаграждения; 

На членовете на СД на дружеството може да се изплаща част от 
печалбата на Дружеството за постигнати годишни резултати-тантиеми, 
след гласуване от Общото събрание на акционерите. 

 
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 директора за 
съответната финансова година, когато е приложимо; 

Върху начислените възнаграждения Дружеството превежда 
задължителните осигурителни и здравни вноски. 

За 2014 г. са платени 9133.00 лв осигуровки на СД, в т.ч. 5213.00 
лв на Изпълнителния директор. 

 
8. информация за периодите на отлагане на изплащането на 

променливите възнаграждения; 
Възнагражденията  на  лицата,  за  които  се  прилага политиката 

за възнагражденията, включват само постоянно възнаграждение. 
 
9. информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на 

договорите; 
На членовете на СД не се изплащат обезщетения при 

прекратяване на договорите им за управление, включително при 
предсрочно прекратяване, или свързани със срока на предизвестието. На 
членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на 
договорите им за управление поради пенсиониране. 

 
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; 

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под 
формата на акции. Възнагражденията  на  лицата,  за  които  се  прилага 
политиката за възнагражденията, включват само постоянно 
възнаграждение. 

 
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; 

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под 
формата на акции. 

 
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; 

Членовете на СД са определени с решение на редовното ОСА от 
22.06.2012 г. Към настоящия момент възнагражденията на всеки от 
членовете на СД са определени в съответствие  с решенията на Общото 
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събрание на акционерите от 22.06.2012 г., а именно: месечното 
възнаграждение на членовете на СД е в размер на две средни брутни 
работни заплати на дружеството. Възнаграждението на Изпълнителния 
директор е определено със сключения между него и Председателя на СД 
договор за управление и е в размер на четири средни брутни работни 
заплати на дружеството. Договорът с Изпълнителния директор е от 
29.06.2012 г. със срок до 30.06.2017 г. Изпълнителният директор може да 
прекрати договора с тримесечно предизвестие. За всички неуредени в 
договора въпроси се прилагат разпоредбите на ТЗ, ЗЗД и действащото 
законодателство. 

На членовете на СД не се изплащат обезщетения при 
прекратяване на договорите им за управление, включително при 
предсрочно прекратяване, или свързани със срока на предизвестието. На 
членовете на СД не се изплащат обезщетения при прекратяване на 
договорите им за управление поради пенсиониране. 

 
13. пълния размер на възнаграждението и на другите материални 

стимули на членовете на управителните и контролните органи за съответната 
финансова година;    

За 2014 г. на членовете на Съвета на директорите са изплатени 
106824.11 лева. 

 
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: 

а) пълния размер на изплатеното и/или начислено възнаграждение 
на лицето за съответната финансова година; 

Стойо Димов Иванов                 -  63507.91 лева 
Петко Стойнов Пехливанов      -  21658.10 лева 
Милена Колева Кацарова         -   21658.10 лева 
 
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 
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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; 

1 хил. лева 
 
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; 

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под 
формата на акции. 

 
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; 

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под 
формата на акции. 

 
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; 

Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под 
формата на акции. 

 
г) всякакви промени в сроковете и условията на съществуващи опции 

върху акции, приети през финансовата година. 
Дружеството не предоставя променливи възнаграждения под 

формата на акции. 













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 19.06.2015 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 2014 г.; Годишен 
счетоводен  отчет и баланс  за 2014 г.; Доклад по политиката за възнагражденията 
през 2014 г.; Доклад на Одитния комитет за 2014 г.; Доклад на експерт-
счетоводителя по годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.; Отчет за дейността 
на директора за връзки с инвеститорите през 2014 г. Проект за решение: ОС 
приема доклада за дейността на дружеството през 2014 г.; годишния счетоводен 
отчет и баланс за 2014 г.; доклада по политиката за възнагражденията през 2014 г.; 
доклада на Одитния комитет за 2014 г.; доклада на експерт - счетоводителя по 
годишния счетоводен отчет и баланс за 2014 г.; oтчетa за дейността на директора за 
връзки с инвеститорите през 2014 г. ОС приема решение печалбата за 2014 г. да 
остане неразпределена и да не се изплащат дивиденти. 
2. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността 
им през 2014 година  и утвърждаване на полученото от тях възнаграждение за 2014 
г. Проект за решение: ОС освобождава от отговорност членовете на Съвета на 
директорите за дейността им през 2014 година и  утвърждава  полученото от тях  
възнаграждение за 2014 г. 
3. Избор на експерт-счетоводител за 2015 г. Проект за решение: ОС приема 
предложения от Съвета на директорите и Одитния комитет експерт-счетоводител за 
2015 г. 
4. Утвърждаване на задачата за счетоводна печалба от дейността на дружеството и 
средномесечната брутна работна заплата през 2016 г. Проект за решение: ОС 
утвърждава предложената от СД задача за счетоводна печалба от дейността на 
дружеството и средномесечната брутна работна заплата през 2016 г. 
5. 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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