
 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ВРЪЗКИ С 

ИНВЕСТИТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

ПО ПРОЕКТ 13/11/2015 

НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНОТО 

ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА 

 

 

1. По § 11, т. 5 във връзка с предложените промени в разпоредбите на чл. 100н 

относно съдържанието на Декларацията за корпоративно управление, определено 

в новата ал. 8: 

 

 

 1.1. По ал. 8, т.1 „информация дали емитента спазва по целесъобразност” 

 

Предложение за изменение: „информация въз основа на принципа на 

Националния кодекс за корпоративно управление „спазвай или обяснявай. 

Мотиви: 

Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България би искала да 

обърне внимание на факта, че в България има разработен и действащ Национален 

кодекс за корпоративно управление, създаден през октомври 2007 г. и утвърден от 

Националната Комисия по Корпоративно Управление (НККУ), изменен от февруари 

2012 г. с решение на НККУ, в който е заложен принципа „спазвай или обяснявай". 

Това означава, че дружествата спазват Кодекса, а в случай на отклонение техните 

ръководства следва да изяснят причините за това.  

Компаниите, които доброволно са се присъединили към Националния кодекс 

изготвят информация към годишните си отчети, в която оповестяват доколко 

дружеството прилага  принципите на поведение, които са залегнали в Националния 

кодекс за корпоративно управление и предоставят обяснение как проблемните 

ситуации ще бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по 

отношение на съответното дружество. 

В тази връзка с оглед консистентното прилагане на една вече утвърдена система 

от правила и добри практики на корпоративно управление, считаме, че препратката към 

Националния кодекс за корпоративно управление, представляваща предложение за 

изменение по т. 1.2. от настоящото становище, по необходимост води до извода, че 

принципът, въз основа на който ще се отчита съблюдаването на правилата и 

препоръките на кодекса следва да бъде този, който е заложен в самия кодекс, а именно: 

„спазвай или обяснявай". 

 

 1.2. По ал. 8, т. 1, б. а) „кодекса за корпоративно управление, определен от 

заместник-председателя на КФН”: 

 

 Предложение за изменение: „Националния кодекс за корпоративно управление, 

утвърден от Националната Комисия по Корпоративно Управление (НККУ)”. 

Мотиви: 



Асоциацията на директорите за връзка с инвеститорите в България би искала да 

обърне внимание на факта, че към настоящия момент 53 публични дружества са 

декларирали доброволното си присъединяване към Националния кодекс за 

корпоративно управление, създаден през октомври 2007 г. и утвърден от Националната 

Комисия по Корпоративно Управление (НККУ), изменен от февруари 2012 г. с решение 

на НККУ и последователно, в продължение на години са прилагали неговите 

препоръки, които съответно са отчитани въз основа на  принципа „спазвай или 

обяснявай". Това означава, че дружествата спазват Кодекса, а в случай на отклонение 

техните ръководства следва да изяснят причините за това.  

В допълнение, съгласно Правилника на БФБ-София АД емитентите, заявили 

желание за допускане до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент -Premium, са 

задължени да извършват дейността си в съответствие с Националния кодекс за 

корпоративно управление, одобрен от БФБ-София АД. Приемането и прилагането на 

Кодекса за дружествата, търгувани на останалите пазари и пазарни сегменти на БФБ-

София АД е препоръчително и е въпрос на избор от тяхна страна.  

Като основен инструмент в помощ на дружествата при прилагането на основния 

принцип на Кодекса -спазвай или обяснявай Националната комисия по корпоративно 

управление е одобрила и Карта за оценка на корпоративното управление, която дава 

възможност на компаниите да направят самооценка на степента, в която прилагат в 

своята дейност принципите и препоръките на Националния кодекс.  

С оглед гореизложеното считаме за не добра идеята да се въведе друг кодекс от 

КФН като система от препоръки и добри корпоративни практики в дейността на 

публичните дружества в България, т.к. това ще обезсмисли съществуването и дейността 

на НККУ, член на която е и КФН. 

 

1.3. По ал. 8, т. 2 „обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за 

корпоративно управление по т. 1, б„ „а” или б. „б” не спазва и какви са 

основанията за това, съответно когато емитентът е решил да не се позовава на 

никое от правилата на кодекс за корпоративно управление - основания за това” 

 

Предложение: да отпадне. 

Мотиви: Националният кодекс за корпоративно управление следва да се 

прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай". Това означава, че 

дружествата спазват Кодекса, а в случай на отклонение техните ръководства следва да 

изяснят причините за това. Информация за прилагането на Кодекса дружествата 

публикуват в годишните си отчети и на своите уеб страници. На това основание, 

компаниите, които вече са се присъединили към Националния кодекс изготвят 

информация към годишните си отчети, в която оповестяват доколко дружеството 

прилага  принципите на поведение, които са залегнали в Националния кодекс за 

корпоративно управление и предоставят обяснение как проблемните ситуации ще 

бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на 

съответното дружество. 

С оглед гореизложеното считаме, че не е необходимо да се дефинира и въвежда 

друг подход за отчитане прилагането на кодекса за корпоративно управление и 

неговите препоръки. 

 

1.4. По ал. 8, т. 3 и 6: 

3. описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и 

управление на риска на емитента във връзка с процеса на финансово отчитане; 

http://download.bse-sofia.bg/Corporate_governance/Scorecard_NCCG-2013.xls


6. състава и функционирането на административните, управителните и 

надзорните органи и техните комитети; 

 

Предложение: да отпаднат. 

Мотиви: Изискванията за оповестяване на информация относно системите за 

вътрешен контрол, както и относно състава и функциите на управителните и контролни 

органи на публичните дружества са регламентирани в Националния кодекс за 

корпоративно управление и следователно, въз основа на принципа „спазвай или 

обяснявай" такава информация следва да се представя в информация към годишните 

отчети на публичните дружества, в която те оповестяват доколко дружеството прилага  

принципите на поведение и препоръките, които са залегнали в Националния кодекс за 

корпоративно управление и предоставят обяснение как проблемните ситуации ще 

бъдат решавани, когато един или друг принцип не е приложим по отношение на 

съответното дружество. В тази връзка и с оглед консистентното прилагане на една вече 

утвърдена система от правила и добри практики на корпоративно управление, считаме, 

че не е необходимо да се дефинират допълнителни изисквания към съдържанието на 

документи към годишните отчети на дружествата при положение, че тези изисквания 

съществуват в Националният кодекс, който сам определя начина за отчитане на 

дейността на публичните дружества в съответните насоки. 

 

1.5. По ал. 8, т. 5: „описание на функционирането на събранието на 

акционерите и неговите основни правомощия и описание на правата на 

акционерите и как те могат да бъдат упражнявани“ 

Предложение: да отпадне 

Мотиви: и към настоящия момент съществува изискване за подробно описание 

на функционирането на събранието на акционерите и неговите основни правомощия и 

описание на правата на акционерите и как те могат да бъдат упражнявани в 

Националния кодекс за корпоративно управление, както и и в изискванията на ЗППЦК 

относно съдържанието на поканите за свикване на ОСА. Дружествата, които вече са се 

присъединили към кодекса представят тази информация и на електронните си 

страници. В тази връзка считаме, че не е необходимо въвеждането на нови, дублиращи 

вече съществуващите изисквания.  

 

 

1.6. По ал. 8, т. 7: „описание на политиката на многообразие, прилагана по 

отношение на административните, управителните и надзорните органи на 

емитента във връзка с аспекти като възраст, пол или образование и 

професионален опит, целите на тази политика на многообразие, как е била 

приложена и резултатите през отчетния период. Ако не се прилага такава 

политика, декларацията съдържа обяснение относно причините за това.” 

 

 Към настоящия момент нито ЗППЦК, нито подзаконов нормативен акт въвеждат 

задължение или препоръка по отношение на публичните дружества да изготвят 

подобна политика на многообразие. Респективно – дружествата не изготвят такава 

политика. Националният кодекс за корпоративно управление съдържа следните 

препоръки относно ефективността, която следва да гарантират съставът на Съвета на 

директорите при едностепенна система на управление и респективно – на 

Управителния съвет и Надзорния съвет при двустепенна система: 



„3.2. Съставът на избрания от Общото събрание Съвет на директорите трябва да е 

структуриран по начин, който да гарантира професионализма, безпристрастността и 

независимостта на решенията му във връзка с управлението на дружеството. 

3.5. Членовете на Съвета на директорите трябва да имат подходящи знания и опит, 

които изисква заеманата от тях позиция. След избирането им новите членове на Съвета 

на директорите следва да бъдат запознати с основните правни и финансови въпроси, 

свързани с дейността на дружеството. Повишаването квалификацията на членовете на 

Съвета на директорите следва да се насърчава. 

3.6. Членовете на Съвета на директорите трябва да разполагат с необходимото време за 

изпълнение на техните задачи и задължения. Препоръчително е устройствените актове 

на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Съвета на 

директорите могат да заемат ръководни позиции.” 

„8.1. Структурата и броят на членовете на Управителния съвет трябва да гарантират 

ефективната дейност на дружеството. 

13.1. Съставът на Надзорния съвет трябва да гарантира независимостта и 

безпристрастността на решенията и действията на неговите членове. 

13.3. Независимият член действа в най-добрия интерес на дружеството и акционерите 

безпристрастно и необвързано. 

13.4. Членовете на Надзорния съвет трябва да имат подходящи знания и опит, които 

изисква заеманата от тях позиция. Би следвало поне един от тях да има финансова 

компетентност. 

13.5. След избирането им новите членове на Надзорния съвет следва да бъдат запознати 

с основните правни и финансови въпроси, свързани с дейността на дружеството. 

13.7. Членовете на Надзорния съвет трябва да разполагат с необходимото време за 

изпълнение на техните задачи и задължения. Препоръчително е устройствените актове 

на дружеството да определят броя на дружествата, в които членовете на Надзорния 

съвет могат да заемат ръководни позиции.” 

 С оглед гореизложеното, считаме, че в голяма степен при отчитане прилагането 

на Националния кодекс за корпоративно управление, дружествата, които са се 

присъединили към него вече предоставят информация относно политиките си относно 

избор на членове на корпоративните ръководства, включително образование, опит и 

професионализъм. В този смисъл считаме, че не би следвало на дружествата да се 

вменява ново задължение за оповестяване на такава информация, т.к. такива 

изисквания вече съществуват в самия Национален кодекс за корпоративно управление. 

Предвид предвидения облекчен режим за МСП следва да се направи изрично 

уточнение, коя е прложимата дефиниция за МСП – съгласно националното 

законодателство или съгласно друга еврипейска регулация.  

 

2. В Законопроекта за ИДЗППЦК в новосъздадената разпоредба на чл. 221а са 

предвидени необосновано високи административни санкции – глоби и имуществени 

санкции за неизпълнение на задълженията за оповестяване на информация, вариращи 

от 2 000 000 евро  лв. до 10 000 000 EUR или до 5 % от общия годишен оборот в 

съответствие с последния изготвен годишен финансов отчет, приет от управителния 

орган, съответно приет по реда, предвиден в дружествения договор на 

неперсонифицираното дружество; или  до удвоения размер на получената печалба или 

избегнатата загуба в резултат на нарушението, когато размерът им може да бъде 

определен, като се прилага по-голямата стойност. 

Считаме, че подобни административни санкции, за които не е предвиден долен 

праг  са непосилни за българските емитенти и участници на капиталовия пазар, поради 

размерите  на техните приходи и печалби. Липсват и критерии, които да гарантират, че 



размерът на санкцията ще е съобразен с тежестта на нарушението и настъпилите 

вредни последици. 

От друга страна субуктивната преценка на КФН на конкретния размер на 

санкцията в границите определени от чл. 221а би могла да доведе до корупционни 

практики и избирателно третиране на поднадзорните лица. 

 

1.7. По ал. 212а, ал. 2, т. 2: „наложи временна или окончателна забрана за 

упражняването на право на глас от тези лица в общото събрание на публичното 

дружество“ 

Предложение: да се прецизира текста и да отпадне възможността за 

окончателна забрана 

Мотиви: Временно отнемане на правото на глас следва да се уточни, че е до 

отстраняване на нарушението или друг обективен срок. Окончателно отнемане на 

правото на глас на акционер е недопустимо ограничаване на правото на собственост. 

Още повече, че не са посочени в кои случаи неразкриването в рамките на 

законоустановения срок на дялово участие в съответствие с чл.145, чл. 146, чл. 148, чл. 

148а и чл. 148ж би нанесло вреди, които биха оправдали подобна репресия от страна на 

регулатора. 

 

1.7. По В чл 74, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс: 

„след думите „Сметната палата” се добавят думите „Комисията за финансов 

надзор и нейните органи” 

Предложение: да отпадне 

Мотиви: Достъпът до данъчна и осигурителна информация за физически и 

юридически лица не е необходима за изпълнение на надзорните функции на КФН. 

Достъпът до подобна чувствителна информация следва да става само при високи 

гаранции за доказана необходимост и строго регламентиране на достъпа, запазване на 

конфиденциалност. 

 

 

За Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България:  

 

/Д.Пеева – Председател на УС/  
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