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Д О К Л А Д 

ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА 

ДИРЕКТОРИТЕ НА”КОСТЕНЕЦ-ХХИ”АД за 2016 г. 

 
 

 

Изготвен на основание чл. 12 от Наредба № 48 на Комисията за финансов надзор от 20 март 2013 

г. за изискванията към възнагражденията. Настоящият доклад включва и програма за прилагане на 

Политиката за възнагражденията, утвърдена от Общото събрание на акционерите на 18 юни 2013 г.  

 

Настоящият доклад отразява начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за 

отчетната 2016 година. Отразява фактическото прилагане на критериите за формиране на 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството, залегнали в приетата Наредба 

№ 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията, издадена от Председателя на КФН. Целта е 

да привлече и задържи квалифицирани и лоялни членове на съвета и мотивирането им да работят в 

интерес на дружеството и акционерите, като избягват потенциален и реален конфликт на интереси.  

 

 

Информация за начина, по който политиката за възнагражденията е прилагана за периода от 

01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. 

 

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 „Костенец-ХХИ” АД е разработена от членовете на 

контролния орган, в съответствие с приетите нормативни актове и Устава на дружеството. Всяко нейно 

изменение и допълнение се разработва от съответния контролен или управителен орган и се утвърждава 

от Общото събрание на акционерите. 

През отчетният период на 2016 година дружеството няма Комитет по възнагражденията. При 

разработването на Политиката за възнагражденията на членовете на съвети не са ползвани външни 

консултанти. 

 

2. Информация относно относителната тежест на променливото и постоянното 

възнаграждение на членовете на управителния орган; 

Членовете на Съвета на директорите на „Костенец-ХХИ” АД получават само постоянно 

възнаграждение. Като основа за определяне на месечните им възнаграждения се приема средната работна 

заплата за дружеството. 

На този етап променливо възнаграждение не се предвижда. 

 

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 от Наредбата допринасят за дългосрочните интереси 

на дружеството; 

На този етап „Костенец-ХХИ” АД не предвижда допълнително възнаграждение на членовете на 

Съвета на директорите като акции на дружеството, опции върху акции и други подходящи финансови 

инструменти.  
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4. Пояснение на прилаганите методи за преценка дали са изпълнени критериите за 

постигнатите резултати; 

Към момента Дружеството не прилага методи за преценка с оглед изпълнение на критериите за 

постигнатите резултати. 

 

5. Пояснение относно зависимостта между възнаграждението и постигнатите резултати; 

Към момента решението за получаваните възнаграждения е прието от Общото събрание, 

определено на основа средната работна заплата за дружеството. 

 

6. Основните плащания и обосновка на годишната схема за изплащане на бонуси и/или на 

всички други непарични допълнителни възнаграждения; 

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

възнаграждения.  

 

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; 

Дружеството не заплаща за своя сметка вноски за допълнително доброволно пенсионно 

осигуряване на членовете на Съвета на директорите. 

 

8. Информация за периодите на отлагане на изплащането на променливите възнаграждения; 

Дружеството не предвижда изплащане на променливи възнаграждения, поради това няма такава 

информация. 

 

9. Информация за политиката на обезщетенията при прекратяване на договорите; 

При прекратяване на договорите с членовете на Съвета на директорите обезщетения не се 

предвиждат. 

 

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 предвижда такъв вид възнаграждения. 

 

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 следва такава политика, тъй като не предвижда такъв вид възнаграждения. 

 

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; 

 

от 01.01.2016 г. до 13.03.2016 г. 

 

Костенец-ХХИ АД се управлява от СД в следния петчленен състав: 

 

1. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството (с 

физически представител Йордан Цветанов Радев). 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 
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Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно 

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

 

1.1. Йордан Цветанов Радев – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.  

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

 

2. Джовани Писторези –член на СД, гражданин на Р Италия.  

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

3. „Тайрекс България“ ООД – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството (с 

физически представител Светослав Димитров Костадинов). 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

3.1. Светослав Костадинов – Изпълнителен директор на дружеството, осъществяващ 

оперативното управление на дружеството.  

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

 

4. “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД – член на СД, с физически представител Иван 

Апостолов Апостолов 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

4.1. Иван Апостолов Апостолов 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 
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Детайли относно обезщетенията и/или други дължими плащания в случай на предсрочно 

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

 

5. “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД – член на СД, с физически представител Христо Петров 

Христов 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

5.1.  Христо Петров Христов 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

   14.03.2016 г. – 12.04.2016 г. 

 
С вписване № 20160314162312 от 14.03.2016 г. по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в 

Търговски регистър бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството на 

Дружеството, а именно: 

 Бе заличен Светослав Димитров Костадинов, като лице представляващо „Тайрекс България“ ООД, в 

качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД. 

 Бе вписана Ваня Димитрова Гуленова, като лице представляващо „Тайрекс България“ ООД, в 

качеството му на Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД. 

Ваня Гуленова– Изпълнителен директор на дружеството 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 
   13.04.2016 г. – 07.07.2016 г. 

С вписване № 20160413135425 от 13.04.2016 г. по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в 

Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на представителството 

на Дружеството, а именно: 

 Бе заличен Йордан Цветанов Радев, като лице представляващо „Телпром“ ЕООД, в качеството му на 

Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД. 

 Бе вписан Костадин Иванов Косев, като лице представляващо „Телпром“ ЕООД, в качеството му на 

Изпълнителен член на Костенец-ХХИ АД. 

 Костадин Косев– Член на СД и Изпълнителен директор на дружеството 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 
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Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на 

предсрочно прекратяване. 

 

    08.07.2016 г. – 31.12.2016 г. 

 
С вписване № 20160708073516 от 08.07.2016 г. по партидата на „Костенец-ХХИ” АД - гр. Костенец в 

Търговски регистър, бяха отразени следните промени в обстоятелствата по отношение на състава на Съвета на 

директорите и представителството на Дружеството, а именно: 

 Бе заличен „Тайрекс България“ ООД, в качеството му на член на СД и Изпълнителен директор на 

Костенец-ХХИ АД. 

 Бе вписан .“ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД, в качеството му на Изпълнителен член на Костенец-

ХХИ АД. 

Към 31.12.2016г. дружеството се управлява и представлява от СД в следния четиричленен състав: 

 

1. „ТЕЛПРОМ“ ЕООД – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството (с 

физически представител Костадин Иванов Косев). 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

 

1.1. Костадин Иванов Косев – член на СД и Изпълнителен Директор на дружеството 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие.  

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

 

2. Джовани Писторези –член на СД, гражданин на Р Италия.  

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване. 

 

3. “ДЕЛИАС ХОЛДИНГ” ЛИМИТЕД – Член на СД и Изпълнителен директор, с физически 

представител Иван Апостолов Апостолов. 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 
прекратяване 
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3.1. Иван Апостолов Апостолов 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

 

4. “ААРОН ГРУП“ ЛИМИТЕД – член на СД, с физически представител Христо Петров 

Христов 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

4.1.  Христо Петров Христов 

Срок на договора-до изтичане на мандата и вписване на промяната в Търговския регистър по 

партидата на дружеството. 

Срок на предизвестие за прекратяване - без предизвестие. 

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

прекратяване – не се предвиждат други дължими обезщетения и/или плащания в случай на предсрочно 

прекратяване 

 

13. Пълния размер на възнаграждението и на другите материални стимули на членовете на 

управителните и контролните органи за съответната финансова година; 

 
Членовете на Съвета на директорите юридически лица, с изключение на Изпълнителния директор, 

не получават възнаграждения. 

Членовете на Съвета на директорите физически лица, с изключение на Изпълнителния директор, 

не получават възнаграждения. 

За периода 01.01-28.02.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството, осъществяващ 

оперативното управление е изплатено възнаграждение в размер на 14 968 хил.лв. 

Други материални стимули не се предвиждат и не са изплащани. 

 

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; 

Членовете на Съвета на директорите юридически лица, с изключение на Изпълнителния директор, 

не получават възнаграждения. 

Членовете на Съвета на директорите физически лица, с изключение на Изпълнителния директор, 

не получават възнаграждения. 

За периода 01.01-28.02.2017 г. на Изпълнителния директор на дружеството, осъществяващ 

оперативното управление е изплатено възнаграждение в размер на 14 968 хил.лв. Не са изплатени и/или 

начислени други възнаграждения на членовете на СД. 

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

дружества от същата група; 

Не са получавани такива. 
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K)KccrEnEu - xxn''tt
B) B'b3uo2pnr(OeHuc, no.1ltetn om tuqemo noO 4np.rurmo no pnnpede,Te ue nu nequ,z1tmo u/u.tu

6ottltgv u ocHoaoHunmo 3u npedocmtanuemo u:tt;
tl,teHoeere Ha Cbsera Ha ArrpeKropxrc He ca no:lylaBan Br3HarpaxneH r no,t rfopvara ua

pa3npeaeneHUe Ha ne,rLrr6ara u/u,rr 6oHyol.
?) BcullKu donzutumetuu n,llula ut 3(t .llc.t-l'.'u , npedocmoqe u om.|u4emo u3s'btt o()u,ttitum( .v)'

0!tuquu, xozamo nodoSttu n)xauloHun ca donycmuuu crzr'racHo ctLtrtoqettut c uezo 0ozoeopl
llrlla rarrea.
O) n.lunleltomo u/u,Iu ttLluL:.1etto |iictt4tmutut nt, noBod npeKpamtButre tn (t.yttx4uume .V.1 tto

6p e.ve I tu n oc,tedH u mu 4)u tro I I c o B tr rodu r t ( ;
llpe3 nocre/lHara $uuaucoaa fojlrHa HtN4a nralero u/rr,rr.r HarrucreHo o6ettlereHre tro troBoa Ha

npcKparfllaHe lra q)yHKufirre Ha LI"qeH Ha cbBera Ha IxpeKTopIJTC.
e) o6ulo o4eHKe tro lcuttKu Henuputruu o1luzu, npupusHeHu Htt B'b3Ha?pfl)rcde utr, u)6Trl

nocoIetume c 6yKau tt(tt - "dtt'
H'MA TAK}IBA,

,Ht) ultq)op,nLt4utr omHocHo Bcu,rAu npadocnloBct t lre.vu, turoulattufl tttt cotlu tt.t t ttt-Ou mogu pu3.\o)u
u ?upoHlluu om ()pl)rcetmaomo u,1u (rn1 trc?oau (h'ulcp u ()p.DtrccmBu u.,tu 4p.f?u ()p.l:,tecmqu, Noum0 cu
npeo-rlem tIII KOltco.Tu()uqun a ?oouu rufl .r.t.l' 4)ufluucoo omqcmt aKltuqume.1Ho OoHtru itt ocmuaau$rm(

eu3n.7(meHo tt(rcm u .lux0ume ;
Hrlra rar ea

15. mt4)op.vuqun no omHoueHue rrt ux4uume u/utu on4uume sbpx.l (KUuu u/u.tu dp.l'tu cxe u io
Cmutvl.lup[IIte 67,J OCtIOBtI IUI UK4UU:

t) 6poi a nped.rotrterrume on1uu s1,px1eKquu u.'tu npeOocmoaeHume oK4uu om Op.l,Jrcecmtomo
npe3 cbomaemHama (tuttatrcoau zodutt( u lc.Iosunmu, npu Koumo ca npednurceHu, cbomqem\o
npedocmacenu;

flg Ma raxHea.
(t) 6prtit rm.ynputrtrcHume onquu stpx.tt oR4uu npe3 n'omaemtromt (rurrurrctutu zodutru u Ju tcnKo

om mtLri, ()po, tru uKquume u qeHoma tn .r'npa)tntaoHe lto onqunmo u,u cmouttocmm Hu.luxaumu no
cxe,Mumo 3o cmuMliupatrc uo 6na aKquu Kb.u xpan ut ltuaaucosoma ?oduHa;

IirNra raxusa.
s) 6poi Ha He.tt,tpo)turcrrume on4uu 6Tpx.t'(KUuu Kz,.:n xpta no (ruuuttcorflma |oOuHu, aK,Ttoqume:rHo

duHttu omHocno mflxHom( qeqa u dumo ts .ltnpo)tuuaoue u a"4ecmaetru .lc.]oaufl Ju .l'npo)ttttcotrc uo
npu6smu;

Hrl'ra raxuea.
z) actrKoKau npo.Metru 8 cpoKoqeme u.|c,Tonuflmo H( c"trrqecm6.y6orqu on4uu (JI,px!uK+uu, npuemu

n peL tpu t tttttcooumu ?oiu tt u.

f lr\ra TaK Ba.

llporparra la npuJ'raraHe Ha ltoJIttttKitt'it ]l B], ]H a f pa ]fiaeH Irqra 'Ja cJrertBauara $uHancona
I OAulla HjlII la IIO-AI'JII'I llepnOrI.

flpyxecreolo np eMa !t cJc.rlBa 3alterHa,rlrrc B Irpr.ierara Ilorurrra 3a Bb3ratpal{,rlefrItra Ha

trrerroBere ua Cbgera Ha .qupextopure npaBUJra orHocro i.r 3 rlllarlaHero Ha B.t'3 Hafpa)K.qeH tl tra 3a cre.!.Baula'fa

QrrHaHcoBa foAUHa r{ 3a ro-!bnbr fiepuoA.
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