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Член 9а

Право на глас по политиката за 
възнагражденията

1. Държавите членки гарантират, че 
акционерите имат право да гласуват 
по политиката за възнагражденията по 
отношение на директорите. 
Дружествата плащат възнаграждение на 
своите директори само в съответствие с 
одобрена от акционерите политика за 
възнагражденията. Политиката за 
възнагражденията се представя за 
одобрение от акционерите най-малко 
веднъж на всеки три години.

1. Държавите членки гарантират, че 
дружествата изготвят политиката за 
възнагражденията по отношение на 
директорите и я внасят в общото 
събрание на акционерите за гласуване 
със задължителен характер. 
Дружествата плащат възнаграждение на 
своите директори само в съответствие с 
гласуваната от общото събрание на 
акционерите политика за 
възнагражденията. Всяко изменение на 
политиката за възнагражденията се 
гласува от общото събрание на 
акционерите и политиката се 
представя във всеки случай за 
одобрение от общото събрание най-
малко веднъж на всеки три години.

При назначаване на нови членове на 
съвета дружествата могат да 
вземат решение за плащане на 
възнаграждение на отделен директор 
извън одобрената политика за 
възнагражденията, когато общото 
възнаграждение на директора е било 
предварително одобрено от 

Въпреки това държавите членки 
могат да предвидят, че гласуването 
от общото събрание на политиката 
за възнагражденията има 
съвещателен характер. 



AM\1068077BG.doc PE555.221v01-00

BG Единство в многообразието BG

акционерите въз основа на 
информацията по въпросите по 
параграф 3. Възнаграждението може 
да бъде предоставено временно, 
докато бъде одобрено от 
акционерите.

В случаите, когато на предишен етап 
не е била прилагана политика за 
възнагражденията и акционерите 
отхвърлят проекта за политика, 
който им е бил представен, 
дружеството може, докато 
преработва проекта и за срок от не 
повече от една година преди 
приемането му, да плаща 
възнаграждения на своите директори 
в съответствие със съществуващите 
практики.
В случаите, когато е налице 
политика за възнагражденията и 
акционерите отхвърлят проекта за 
политика, който им е представен, в 
съответствие с първата алинея, 
дружеството може, докато 
преработва проекта и за срок от не 
повече от една година до приемането 
на проекта, да плаща възнаграждения 
на своите директори в съответствие 
със съществуващата политика.

2. Държавите членки гарантират, че 
политиката за възнагражденията е ясна, 
разбираема, съгласувана с финансово-
икономическата стратегия, целите, 
ценностите и дългосрочните интереси 
на дружеството и включва мерки за 
предотвратяване на конфликти на 
интереси.

2. Политиката за възнагражденията е 
ясна и разбираема, съгласувана е с 
финансово-икономическата стратегия, 
целите, ценностите и дългосрочните 
интереси на дружеството и включва 
мерки за предотвратяване на конфликти 
на интереси.

3. В политиката се разяснява как тя 
допринася за дългосрочните интереси и 
дългосрочната устойчивост на 
дружеството. Чрез нея се определят 
ясни критерии за предоставянето на 
постоянно и променливо 
възнаграждение, включващо всички 
доходи под всякаква форма.

3. В политиката се разяснява как тя 
допринася за дългосрочните интереси и 
дългосрочната устойчивост на 
дружеството. Чрез нея се определят 
ясни критерии за предоставянето на 
постоянно и променливо 
възнаграждение, включващо всички 
бонуси и всички доходи под всякаква 
форма.



AM\1068077BG.doc PE555.221v01-00

BG Единство в многообразието BG

В политиката се посочват 
максималните размери на общото 
възнаграждение, което може да бъде 
предоставено, и съответния 
относителен дял на различните 
елементи на постоянното и 
променливото възнаграждение. В нея се 
разяснява как заплащането и трудовите 
условия на служителите в дружеството 
са отчетени при определянето на 
политиката или възнагражденията на 
директорите, като се разяснява 
съотношението между средния 
размер на възнагражденията на 
директорите и средния размер на 
възнагражденията на служителите 
на пълно работно време, които не са 
директори, и защо това съотношение 
се смята за подходящо. В 
политиката може по изключение да 
не се посочва това съотношение при 
извънредни обстоятелства. В такъв 
случай в нея се разяснява защо 
съотношението не е посочено и какви 
мерки със същия ефект са били 
предприети.

В политиката се посочва подходящият 
относителен дял на различните 
елементи на постоянното и 
променливото възнаграждение. В нея се 
разяснява как заплащането и трудовите 
условия на служителите в дружеството 
са отчетени при определянето на 
политиката или възнагражденията на 
директорите.

По отношение на променливите 
възнаграждения в политиката се 
посочват свързаните с финансовите и 
нефинансовите резултати критерии, 
които трябва да се прилагат, и се 
разяснява как те допринасят за 
дългосрочните интереси и 
дългосрочната устойчивост на 
дружеството, както и методите, които 
трябва да се прилагат, за да се определи 
степента на изпълнение на критериите 
за резултатите; посочват се сроковете на 
отлагане, сроковете за придобиване на 
правата при възнаграждение въз основа 
на акции и запазване на акциите след 
придобиването на правата за тях и се 
представя информация за възможността, 
дружеството да поиска връщането на 
променливото възнаграждение.

По отношение на променливите 
възнаграждения в политиката се 
посочват свързаните с финансовите и 
нефинансовите резултати критерии, 
включително, където е подходящо, 
съображения относно програмите и 
резултатите, свързани с 
корпоративната социална 
отговорност, които трябва да се 
прилагат, и се разяснява как те 
допринасят за дългосрочните интереси и 
дългосрочната устойчивост на 
дружеството, както и методите, които 
трябва да се прилагат, за да се определи 
степента на изпълнение на критериите 
за резултатите; посочват се сроковете на 
отлагане, сроковете за придобиване на 
правата при възнаграждение въз основа 
на акции и запазване на акциите след 
придобиването на правата за тях и се 
представя информация за възможността, 
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дружеството да поиска връщането на 
променливото възнаграждение.

Държавите членки гарантират, че 
стойността на акциите няма водеща 
роля в критериите за финансови 
резултати.
Държавите членки гарантират, че 
възнагражденията въз основа на 
акции не представляват най-
важната част от променливите 
възнаграждения на директорите. 
Държавите членки могат да 
предвидят изключения от 
разпоредбите на настоящата алинея, 
при условие че политиката за 
възнагражденията включва ясно и 
обосновано разяснение как това 
изключение допринася за 
дългосрочните интереси и 
устойчивостта на дружеството.

В политиката се посочват главните 
условия по договорите на директорите, 
в т.ч. срока на действието им, 
приложимите срокове за предизвестие 
при прекратяване и свързаните с 
прекратяването плащания.

В политиката се посочват главните 
условия по договорите на директорите, 
в т.ч. срока на действието им, 
приложимите срокове за предизвестие и 
условията за прекратяване и 
свързаните с прекратяването плащания, 
както и характеристиките на схеми 
за допълнителни пенсии или ранно 
пенсиониране. Когато националното 
право позволява на дружествата да 
имат споразумения с директори без 
договор, в политиката в този случай 
посочва главните условия по 
споразуменията с директорите, в т.ч. 
срока на действието им, 
приложимите срокове за 
предизвестие и условията за 
прекратяване и свързаните с 
прекратяването плащания, както и 
характеристиките на схеми за 
допълнителни пенсии или ранно 
пенсиониране.
Политиката уточнява процедурите 
на дружеството за определяне на 
възнагражденията на директорите, 
включително ролята и 
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функционирането на комитета по 
възнагражденията.

В политиката се разяснява процесът на 
вземане на решения, въз основа на 
който тя бива определяна. При 
преработване на политиката в нея се 
включва разяснение за всички 
съществени промени и за начина, по 
който се отчитат становищата на 
акционерите за политиката и доклада за 
възнагражденията през предходни 
години.

В политиката се разяснява 
специфичният процес на вземане на 
решения, въз основа на който тя бива 
определяна. При преработване на 
политиката в нея се включва разяснение 
за всички съществени промени и за 
начина, по който се отчитат 
гласуванията и становищата на 
акционерите за политиката и доклада за 
възнагражденията най-малко през 
предходните три последователни 
години. 

4. Държавите членки гарантират, че 
след одобряването ѝ от акционерите 
политиката за възнагражденията се 
оповестява незабавно пред 
обществеността и е представена на 
интернет страницата на дружеството, 
докато е в сила.

4. Държавите членки гарантират, че 
след одобряването ѝ от акционерите 
политиката за възнагражденията се 
оповестява незабавно пред 
обществеността и е представена 
безплатно на уебсайта на дружеството, 
докато е в сила.

Or. en


