
ПРАВИЛНИК 

за работата на Надзорния съвет на  

“ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ” АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО 

 

 

Раздел I 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 1 

Тези Правила определят правомощията и начина на работа на Надзорния съвет (НС) на 

“Индустриален Холдинг България” АД, град София, наричано по-долу “Дружеството”. 

 

     Член 2  

Правилата имат за цел да обезпечат ефективната работа на НС, осигуряваща представителството на 

Дружеството в отношенията му с Управителния съвет /УС/, с оглед изискванията на закона, Устава 

и интересите на акционерите. 

 

Раздел II 

СЪСТАВ И ЧЛЕНОВЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 

 

Член 3 

(1) НС е колективен орган на Дружествата, състоящ се от дееспособни физически и/или юридически 

лица, отговарящи на изискванията на закона, устава на Дружествата, които са избрани от Общото 

събрание на акционерите /ОСА/. 

(2) Броят и съставът на членовете на Надзорния съвет се определят от ОСА. 

(3) Членовете на НС се избират и освобождават от Общото събрание на акционерите при условия и 

ред, определени от Търговския закон /ТЗ/, Закона за публичното предлагане на ценни книжа/ЗППЦК/ и 

Устава на Дружеството. 

(4) ) Освобождаването и избирането на нови членове на Надзорния съвет следва да се извършва по 

начин, осигуряващ приемственост в работата на съвета. За членове на НС следва да се избират лица 

с подходящи знания и опит с оглед изпълнение на надзорните им функции. 

(5) Едно лице не може да бъде едновременно член на НС и на УС на Дружеството. 

(6)  Членовете на НС: 

1. имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между 

тях; 

2. са длъжни да осъществяват правата си и да изпълняват задълженията си в най-благоприятен 

интерес за Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 116б от ЗППЦК .; 

3. отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството; 

(7) Мандатът на НС е определен от Устава на Дружеството и в съответното решение на ОСА за 

избирането на НС, като членовете му могат да бъдат преизбирани без ограничение. 

(8) Най-малко 1/3 /една трета/ от членовете на Надзорния съвет на Дружеството са независими лица 

по смисъла на чл.116а, ал.2 от ЗППЦК. 

 

Раздел III 

КОМПЕТЕНТНОСТ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 

 

Член 4 

(1) НС, в съответствие с ТЗ, Устава и решенията на ОСА на Дружеството, колективно представлява 

Дружеството в отношенията с Управителния съвет. 

(2) НС избира членовете на УС, определя тяхното възнаграждение и може да ги заменя по всяко 

време. 

(3) НС одобрява изпълнителните членове, избрани от УС, които представляват Дружеството пред 

трети лица. 

(4) НС одобрява Правилника за работа на УС, както и  одобрява изменения, допълнения и тълкуване 

на Правилника за работа на УС. 

(5) НС приема: 

1. Правила за работата си; 
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2. Протоколи, отчети, доклади за дейността си. 

(6) НС решава въпроси, свързани дейността на Дружеството, които не са регламентирани в 

изброените по-горе вътрешнонормативни актове на Дружеството, в съответствие с действуващото 

законодателство, Устава и решенията на ОСА. 

(7) НС в изпълнение на компетентностите си, дадени от Закона и Устава на Дружеството, дава 

предварително съгласието си на УС за: 

1. закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях; 

2. съществена промяна на дейността на дружеството; 

3. съществени организационни промени; 

4. дългосрочно сътрудничество от съществено значение за дружеството или прекратяване на такова 

сътрудничество; 

5. създаване на клон. 

(8) Ежегодно НС проверява предоставените му от УС Годишен счетоводен отчет, Доклада за 

дейността на Управителния съвет и Доклада на експерт-счетоводителя или специализираното 

одиторско предприятие, както и предложението на УС за разпределение на печалбата на 

Дружеството и след одобрението им приема решение за свикване на ОСА. 

(9) НС има право по всяко време да поиска от УС да представи сведения или доклад по всеки 

въпрос, който засяга Дружеството. 

 

Член 5 

(1) Всеки един от членовете на НС в 7-дневен срок от избирането си внася гаранция за управлението 

си. 

(2) Размерът на гаранцията се определя от общото събрание на акционерите и не може да бъде по-

малък от 3-месечното брутно възнаграждение на лицата. Гаранцията се внася за целия мандат, 

независимо от времето, в което съответното лице е било член на НС. Гаранцията се внася в левове. 

(3) Гаранцията се освобождава в следните два случая: 

1. в полза на внеслия я член, в срок до един месец след датата на решението на общото събрание за 

освобождаването му от отговорност и след освобождаването му от длъжност; 

2. в полза на Дружеството, в случай че съответният член не е освободен от отговорност и Общото 

събрание на акционерите е взело решение за това. 

  

Член 6 

Членовете на НС отговарят солидарно за вредите, които са причинили виновно на Дружеството, 

като по предложение на НС или по искане на който и да е негов член, ОСА  може да освободи даден 

член от НС от отговорност за вреди, причинени на Дружеството, когато с оглед на конкретните 

обстоятелства може да се прецени, че този член на НС няма вина за настъпване на вредите. 

 

Раздел IV 

ПРЕДСЕДАТЕЛ И ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ  

 

Член 7 

НС избира Председател и Заместник-председател, в съответствие с изискванията на закона.  

 

Член 8 

(1) Председателят на НС: 

1. организира провеждането на заседанията на НС, съгласно тези Правила; 

2. ръководи заседанията на НС; 

3. осъществява връзката между НС и акционерите и между НС и УС; 

4. осъществява контрол върху своевременното изготвяне на материалите за заседанията на НС;  

5. контролира воденето на протоколите и съхраняването на материалите от заседанията на НС, 

съгласно тези Правила; 

6. следи за изпълнението на решенията на НС и докладва за това пред същия; 

7. сключва договорите за управление с изпълнителните директори от името на НС. 

8. запознава по подходящ начин новоизбани членове на НС с основните правни и финансови 

въпроси свързани с дейността на дружеството. 
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(2) В отсъствие на Председателя на НС, функциите му по предходната алинея се изпълняват от 

Заместник - председателя на НС. 

 

Раздел V 

ПОМОЩНИ ОРГАНИ КЪМ НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 

 

Член 9 

НС и неговият Председател се подпомагат оперативно от Директора за връзка с инвеститорите на 

Дружеството, който: 

1. своевременно съобщава и напомня на членовете на НС за провежданите заседания, като изпраща 

покани до всички членове, по пощата, телефон, е-мейл или друг комуникационен канал. При 

провеждане на онлайн заседания изпраща електронни покани и оторизация за участие в заседанията 

до всички поканени; 

2. осигурява материалите за заседанията на НС за обсъждане в предвидените в този Правилник 

срокове; 

3. присъства на заседанията на НС и участва в онлайн заседанията без право на глас, като води и 

съхранява верни и пълни протоколи от заседанията, съгласно Устава на Дружеството и тези 

Правила. 

 

Раздел VI 

ЗАСЕДАНИЯ, РЕШЕНИЯ, ПРОТОКОЛИ 

 

Член 10 

(1) Заседанията на НС са редовни и извънредни. НС може да провежда редовни и извънредни 

заседания присъствено и онлайн чрез аудио и видеоконферентни разговори през съответни 

комуникационни платформи, които позволяват идентификация на участниците. 

(2) Редовните заседания се провеждат най-малко веднъж на три месеца. Заседанията на НС се 

свикват от Председателя на НС по негов почин, както и по искане на членовете на НС или на УС. 

(3) При определяне на дата и дневен ред за следващо заседание, присъствуващите членовете на НС 

се считат за редовно поканени.  

(4) Дневният ред на заседанията на НС се обявява от Председателя на НС към часа на откриването 

му, по предварително раздадените материали, като така предложения дневен ред подлежи на 

обсъждане и допълнения. НС преценява дали нови точки да бъдат включени в дневния ред, без 

материали по тях да са подготвени и представени, по реда на чл.10, ал.7 и ал.8 от тези Правила. 

(5) НС може да приема решения в случай, че всички членове са надлежно поканени и ако 

присъстват повече от половината от членовете на НС - лично или представени от друг член на НС. 

Пълномощните за представителство в заседанията на НС трябва да бъдат в писмена форма, като 

един член на НС не може да представлява повече от един отсъстващ член.  

(6) За редовно поканен се счита всеки член, когото Председателят, Заместник-председателят, или 

Директора за връзки с инвеститорите е уведомил включително и по телефона най-малко 5 /пет/ часа 

преди извънредно заседание на НС. В случаите на провеждане на редовно заседание на НС, за което 

съответен член не се счита за поканен по реда на чл.10, ал.3, същият следва да бъде редовно поканен 

по реда на предходното изречение най-малко 4 дни преди датата на заседанието. 

(7) Материалите от дневния ред се подготвят своевременно от съответните членове, отговарящи по 

тях, предоставят се на Председателя най-малко 4 /четири/ дни преди редовно и 5 /пет/ часа преди 

извънредно заседание и се осигуряват за всички членове. Изключение може да се направи, само 

когато решенията се вземат неприсъствено.  

(8) Материали за заседание на НС могат да се внасят за обсъждане и от членовете на УС, като в този 

случай вносителите присъстват на заседанието на НС. 

(9) Когато разглежданите материали съдържат корпоративна тайна, членовете на НС следва да 

бъдат информирани. 

 

Член 11 
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НС може да покани в работата на заседанията си всички или някои от членовете на УС, служители 

на Дружеството или външни лица, без право на глас, които да имат отношение към разглежданите 

на заседанието въпроси. 

 

Член 12 

(1) Решенията на НС се взимат с мнозинство повече от половината от гласовете на присъстващите 

членове на НС, ако заседанието е редовно свикано и присъстват повече от половината от всички 

членове, лично или чрез пълномощник. 

(2) При липса на кворум за вземане на решение началото на заседанието се отлага до набиране на 

необходимия кворум, но за не повече от 1 /един/ час. Ако и след изтичането на този срок липсва 

кворум, заседанието се отлага, като се изпраща уведомление за ново заседание. 

 

Член 13 

Гласуванията в заседанията на НС са явни. 

 

Член 14 

НС може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили писмено съгласието си 

за решението. 

 

Член 15 

(1) За решенията на НС се водят протоколи, които се подписват от всички присъстващи членове.  

(2) В протокола от заседанията на НС се посочват: 

- дата и място на заседанието; 

- присъствието на членовете на НС и други лица; 

- дневен ред, включващ разглежданите въпроси и съществените предложения и възражения по тях; 

- резултатите от гласуванията; 

- взетите решения, техните срокове и изпълнители. 

(3) Преписи на протоколите на НС за решения, с които се извършва последващо одобрение или 

предварително съгласие за решения на УС се представят на Председателя на УС.  

 

Член 16 

(1) Протоколите от заседанията на НС се датират и се класират в архив. 

(2) Протоколите и приложенията към тях се съхраняват докато съществува Дружеството. 

(3) Материалите от заседанията на НС са на разположение по всяко време за всички членове на НС. 

  

Раздел VII 

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ 

 

Член 17 

(1) Възнаграждение на членовете на НС се определя от ОСА, в съответствие с приетата от ОСА 

„Политика за възнагражденията на членовете на Надзорния и Управителния съвет на „Индустриален 

холдинг България“ АД“. 

(2) На всеки член на Надзорния съвет Дружеството изплаща оправданите пътни, хотелски и други 

разходи за участие в заседания на Съвета или на Общи събрания, както и всички разходи, 

основателно направени от него при или по повод извършване на работа на Дружеството или 

изпълнение на задълженията му. 

 

Раздел VІІІ 

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ 

 

Член 18 

. Членовете на НС се задължават да не разпространяват сведения и факти, които са им станали 

известни при или по повод изпълнение на функциите им, освен в предвидените от закона случаи. 

Това задължение те са длъжни да изпълняват и след като престанат да бъда членове на НС. 

 



Правилник за работата на Надзорния съвет на                                                                                 страница 

“Индустриален Холдинг България” АД 

 

 

5 

 

Раздел Х 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Член 19 

Изменения, допълнения и тълкуване на Правилата за работа на НС се правят само с решения на НС. 

 

 

Член 20 

За неуредените в тези Правила въпроси, за които съществуват императивни разпоредби в Устава на 

Дружеството, се прилагат последните, както и всички действащи нормативни актове, които уреждат 

съответната материя. 

 

Член 21 

Този Правилник е приет от Надзорния съвет на 13 октомври 2016 г., на основание чл.242, ал.3 от ТЗ 

и чл.30, ал.7 от Устава на “Индустриален Холдинг България” АД, град София и отменя действащият 

до момента Правилник за работата на Надзорния съвет. Този Правилник е изменен и допълнен с 

решение на НС от 21.12.2020 г. 

 

 

Членове на Надзорния съвет: 

 

 

 

“ДЗХ” АД, представлявано от  

Елена Кирчева:                           ……………….………………… 

 

 

Константин Кузмов Зографов:  …………………………………. 

 

 

 

Снежана Илиева Христова:       …………………………………. 

 


