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ДО 
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА  
АКЦИОНЕРИТЕ НА ФАЗЕРЛЕС АД 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я  
НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА РЕШЕНИЯ  

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 
   

1. По т. 1 от Дневния ред – Приемане на Годишния доклад на Съвета на 

директорите за дейността на Дружеството през 2019 год. и изслушване на Отчета на 

Директора за връзки с инвеститорите на  Дружеството през 2019 г. 

На основание чл.15, ал. 2, т. 6 и чл. 16, ал. 7, т. 2 от  Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД 

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ 

да одобри и приеме предложения ГОДИШЕН ДОКЛАД НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 год.  

2. По т. 2 от Дневния ред – Приемане на Годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2019 год., заверен от регистрирания одитор, Изслушване на Доклада на 

регистрирания одитор за извършена проверка на годишния финансов отчет на 

Дружеството за 2019 год. и  Изслушване на Доклада на Одитния комитет за 2019 год.   

След изслушване на Годишния финансов отчет на дружеството, доклада на 

регистрирания одитор, доклада на Одитния комитет и на основание чл. 15, ал. 2, т. 6 и 

чл. 16, ал. 7, т. 2 от  Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ 

предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ да приеме ЗАВЕРЕН 

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА “ФАЗЕРЛЕС" АД  ЗА 2019 ГОД.    

3. По т. 3 от Дневния ред – Разглеждане на предложение за разпределение на 

финансовия резултат на  “ФАЗЕРЛЕС" АД  за 2019 год. 

Съгласно чл. 15, ал. 2, т. 6, и чл. 18, ал. 2 от Устава на дружеството, в 
компетенциите на Общото събрание на акционерите е разпределението на 
печалбата за изминалата година. Във връзка с това и на основание чл. 16, ал. 7, т. 
2 от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО  
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ да утвърди следното разпределение на 
финансовия резултат на “ФАЗЕРЛЕС” АД за 2019 год. 

РАЗМЕР НА СЧЕТОВОДНАТА ЗАГУБА  /общо приходи-общо разходи/              145 462 лв. 

РАЗХОДИ ЗА ДАНЪЦИ  /корекция на данъка от временни разлики/                   5 137 лв. 

ЗАГУБА /след облагане с данъци/               150 599 лв. 

НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА               877 823 лв. 

ПОКРИВАНЕ НА ЗАГУБА          150 599 лв. 

НЕРАЗПРЕДЕЛЕНА ПЕЧАЛБА          727 224 лв. 
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Съветът на директорите предлага сумата 727 224 лв. да остане като 

неразпределена печалба. Икономическата ситуация и епидемиологичната обстановка 
във връзка с разпространението на COVID 19, в която работим е твърде сложна и 
непредвидима. През последните години преминахме през много периоди на приливи и 
отливи. Промените в цените на основната суровина и електроенергията оказват 
сериозно влияние върху себестойността на нашия продукт, затова считаме, че при 
такава ситуация е разумно, да запазим резерви, които можем да ползваме при нужда.  

4.  По т. 4 от Дневния ред – Приемане на решение за освобождаване от 

отговорност членовете на Съвета на директорите на за дейността им през 2019 г. 

На основание чл. 15, ал. 2, т. 9 от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД, СЪВЕТЪТ НА 

ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ да даде 

положителна оценка на работата им и да ОСВОБОДИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЧЛЕНОВЕТЕ 

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “ФАЗЕРЛЕС" АД ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ И ЗА 

ДЕЙНОСТТА ИМ СВЪРЗАНА С УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕЗ 2019 год. 

5. По т. 5 от Дневния ред – Приемане на Доклада  за Политиката за 

възнагражденията на “ФАЗЕРЛЕС" АД  за 2019 г. и определяне възнаграждението на 

членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2020 год. 

На основание чл. 15, ал. 2, т. 10 от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД, СЪВЕТЪТ НА 

ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ да приеме 

ДОКЛАДА ЗА „ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА  “ФАЗЕРЛЕС" АД за 2019 г. 

и да определи възнагражданието на членовете на Съвета на директорите за 2020 г. 

съгласно  политиката за възнагражденията на „ФАЗЕРЛЕС“ АД.  

6. По т. 6 от Дневния ред – Освобождаване на регистрирания одитор поради 

изтичане на мандата му и избиране на регистриран одитор за извършване на одит на  

финансовия отчет на Дружеството за 2020 год. 

На основание чл. 15, ал. 2, т. 5 и чл. 18, ал. 1 от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД, 

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО  СЪБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИТЕ 

ДА ОСВОБОДИ регистрирания одитор Анка Тодорова Стоянова – рег. № 542, 

извършила одит на финансовия отчет за 2019 година.  

След разглеждане на предложените оферти, Одитния комитет на “ФАЗЕРЛЕС“ АД 

предлага на Съвета на директорите да назначи регистрирания одитор Анка Тодорова 

Стоянова – рег. № 542 за извършване на одит на финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС“ АД 

за 2020 г.  

На основание чл. 15, ал. 2, т. 5 и чл. 18, ал. 1  от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД, 

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИТЕ 

ДА НАЗНАЧИ Анка Тодорова Стоянова за извършване на одиторска проверка на 

финансовия отчет на “ФАЗЕРЛЕС“ АД за 2020 год.  

7. По т. 7 от Дневния ред – Избор на нов състав на Одитния комитет.   

На основание чл.40e, ал.ал. 1 и 2 от Закона за независимия финасов одит през 
2008 год. във „ФАЗЕРЛЕС” АД беше създаден Одитен комитет. Мандатът на Одитния 
комитет е 3 години. Тази година изтича четвъртият мандат на Одитния комитет. Състава 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ на СД – ОСА ФАЗЕРЛЕС – 2020 

 

на настоящия Одитен комитет е - Йорданка Димитрова, Иван Радулов и Марияна 
Митева. 

На заседанието на Общото събрание на акционерите на „ФАЗЕРИНВЕСТ“ АД – 
Дружеството – майка на 30.05.2019 г. при избор на нов състав на Съвета на директорите, 
беше избран съпруга на единия от членовете на Одитния комитет – г-жа Марияна 
Митева, което наложи освобождаването й и избирането на Стефка Атанасова от Общото 
събрание на акционерите на „ФАЗЕРЛЕС“ АД на 14.06.2019 г. 

На основание чл. 15, ал. 2, т. 10 и чл. 18, ал. 1  от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД и 
чл.107 от ЗНФО, СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на  ОБЩОТО  СЪБРАНИЕ  
НА  АКЦИОНЕРИТЕ да освободи стария Одитен комитет на “ФАЗЕРЛЕС“ АД и да 
избере нов състав на Одитния комитет на “ФАЗЕРЛЕС“ АД. Съгласно чл.107, ал.4 от 
ЗНФО мнозинството от членовете на Одитния комитет трябва да бъдат независими 
лица. СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага за мандат 2020 - 2023 год. да бъдат 
преизбрани членовете на стария Одитен комитет, както следва: 

Йорданка Нейкова Димитрова - акционер на ФАЗЕРЛЕС и ФАЗЕРИНВЕСТ, 

отговаря на условията за независимост 

Стефка Минчева Атанасова – акционер на ФАЗЕРЛЕС и ФАЗЕРИНВЕСТ, 

отговаря на условията за независимост 

Иван Йорданов Радулов – юрист, акционер на ФАЗЕРЛЕС и ФАЗЕРИНВЕСТ, не 

отговаря на условията за независимост, тъй като е в трайни търговски отношения с 

ФАЗЕРЛЕС. В изпълнение на ЗНФО г-н Радулов представи на Председателя на Съвета 

на директорите Декларация за зависимост. Г-н Радулов е юридически консултант на 

ФАЗЕРЛЕС. Като такъв той не оказва влияние върху търговската и финансовата дейност 

на дружеството, но е полезен с опита си като юрист за Одитния комитет, при честите 

промени на законодателството и завишаващите се изисквания.     

С предложението е спазено изискването на чл.107, ал.4 от ЗНФО - мнозинството 

от членовете на Одитния комитет да бъдат независими лица. 

На членовете на одитния комитет се заплаща ежегодно еднократно 
възнаграждение по 1 /една/ средна месечна заплата за ФАЗЕРЛЕС за месец Март. 

8. По т. 8 от Дневния ред – Приемане на актуализиран Статут на Одитния комитет.  

Във връзка с промените в Закона за независимия финансов одит и завишаване на 
изискванията към одиторите извършващи одит на публичните дружества и одитните 
комитети на тези дружества от Съвета на директорите е изготвен актуализиран Статут 
на Одитния комитет. Председателят на Съвета на директорите запозна акционерите с 
актуализирания Статут на Одитния комитет. 

На основание чл. 15, ал. 6, т. 3 от Устава на “ФАЗЕРЛЕС“ АД и чл.108 от ЗНФО, 

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО  СЪБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИТЕ 

да одобри актуализирания СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ  на “ФАЗЕРЛЕС“ АД: 

Чл.1. (1) Настоящият Статут на Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД е изготвен от 
Съвета на директорите на дружеството и влиза в сила след одобряване от Общото 
събрание на акционерите. 

(2) Със Статута на Одитния комитет се определят неговите функции, права и 
отговорности по отношение на финансовия одит, вътрешния контрол и вътрешния одит, 
както и взаимоотношенията му с органите за управление. 
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(3) Статутът на Одитния комитет може да бъде променен от Общото събрание на 
акционерите, по предложение на Съвета на директорите. 

 (4) При промяна на императивни норми от действуващото законодателство в 
Република България, включени в настоящия Статут, се счита, че същите са променени 
и в Статута. 

Чл.2. Одитния комитет се избира от Общото събрание на акционерите по 
предложение на Съвета на директорите. 

Чл.3. Мандатът на Одитния комитет е 3 години. 
Чл.4. Одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД се състои от трима души.  
Чл.5. (1) /изм. и доп. От ……….2020г./ За членове на Одитния комитет се избират 

лица, които притежават образователно-квалификационна степен "бакалавър", познания 
в областта, в която работи предприятието, като поне един от членовете трябва да има 
не по-малко от 5 години професионален стаж в областта на счетоводството или одита. 

(2) Мнозинството от членовете на одитния комитет са външни и независими от 
дружеството. Независим член на одитен комитет не може да бъде: 

1. /изм. и доп. от ……….2020г./ Изпълнителен член на орган на управлението или 
контрол или служител на „ФАЗЕРЛЕС“ АД  ; 

2. лице, което е в трайни търговски отношения с ФАЗЕРЛЕС АД; 
3. /изм. и доп. от ……….2020г./  член на орган на управление или контрол, 

прокурист или служител  по т. 2; 
4. /изм. и доп. от ……….2020г./  свързано лице с друг член на орган на управление 

или контрол или с член на одитния комитет на „ФАЗЕРЛЕС“ АД  
(3) Липсата на обстоятелствата по ал. 2 се установява с писмена декларация, 

подадена преди датата на избора до Общото събрание от всяко номинирано лице за 
член на одитен комитет.  

(4) Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора, 
съответният член на Одитния комитет незабавно уведомява писмено Председателя на 
Съвета на директорите и прекратява изпълняването на функциите си, като на негово 
място на следващото Общо събрание се избира нов член. 

Чл.6. (1) Членовете на Одитния комитет избират Председател на Одитния комитет. 
(2) Председателят трябва да отговаря на изискванията по чл.5, ал.2. 
Чл.7. /изм. и доп. от ……….2020г./ Членовете на Одитния комитет имат право на 

еднократно възнаграждение в края на І-во тримесечие  в размер на 1 /една/ средна 
месечна работна заплата за дружеството, a председателят – на 120 /сто и двадесет/ % 
от средната месечна работна заплата за дружеството за месец Март на текущата 
година.  

Чл.8. (1) Одитният комитет има следните права и задължения, съгласно чл. 108 от 
Закона за независимия финансов одит. 

1. информира Съвета на директорите на дружеството за резултатите от 
задължителния одит и пояснява по какъв начин задължителният одит е допринесъл за 
достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на Одитния комитет в този 
процес. 

2. наблюдава процеса на финансово отчитане и представя препоръки и 
предложения, за да се гарантира неговата ефективност. 

3. наблюдава ефективността на вътрешната контролна система, на системата за 
управление на риска и на дейността по вътрешен одит по отношение на финансовото 
отчитане в дружеството. 
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4. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети, включително 
неговото извършване, като взема предвид констатациите и заключенията на Комисията 
за публичен надзор над регистрираните одитори по прилагането на чл. 26, параграф 6 
от Регламент (ЕС) № 537/2014. 

5. проверява и наблюдава независимостта на регистрираните одитори в 
съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за независимия 
финансов одит, както и с чл. 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014, включително 
целесъобразността на предоставянето на услуги извън одита на дружеството по чл. 5 от 
същия регламент; 

6. /изм. и доп. от ………2020г/ отговаря за процедурата за подбор на 
регистрирания одитор и препоръчва назначаването му с изключение на случаите, когато 
одитираното предприятие разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор; 
когато предприятието разполага с комисия за провеждане на процедура за подбор, 
одитният комитет наблюдава нейната работа, като въз основа на резултатите от нея 
предлага на общото събрание на акционерите или съдружниците възлагане на 
одиторския ангажимент в съответствие с изискванията на чл. 16 от Регламент (ЕС) № 
537/2014; 

7. /изм. и доп. от ……2020г./  уведомява чрез своя председател Комисията, както 
и органите на управление или контрол на предприятието за всяко дадено одобрение по 
чл. 64, ал. 3 и чл. 66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на решението; 

8. отчита дейността си пред Общото събрание на акционерите. 
9. /изм. и доп. от ……2020г./  изготвя и чрез своя председател предоставя на 

Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в срок до 31 май годишен 
доклад за дейността си: докладът се изготвя по форма и със съдържание съгласно 
приета от Комисията наредба. 

10.  /нова. от ……2020г./ В съответствие с регламентите за създадения и 
поддържан от Комисията Регистър на одитните комитети председателят на Одитния 
комитет уведомява писмено Комисията в 14-дневен срок от настъпването или промяната 
в обстоятелството, подлежащо на вписване в регистъра  по чл. 109, ал. 3 от Закона за 
независимия финансов одит. 

(2) Дружеството осигурява достатъчни ресурси на Одитния комитет за ефективно 
изпълнение на задълженията му. 

(3) Членовете на Съвета на директорите и служителите на дружеството са длъжни 
да оказват съдействие на Одитния комитет при изпълнение на дейността му, 
включително да предоставят в разумни срокове поисканата от него информация. 

Чл.9. Съветът на директорите на дружеството има право да поиска съвместно 
заседание с Одитния Комитет по всички въпроси на финансовия одит.  

Чл.10. По обсъжданите проблеми Одитният Комитет приема решения при 
наличието на мнозинство. 

Чл.11. На заседанията на Одитния комитет се води протокол, който се подписва  
от  всички  участници. 

9. По т. 9 от Дневния ред – Избор на нов оправомощено лице за сключване на 

договор за уреждане на отношенията с членовете на Съвета на директорите на 

“ФАЗЕРЛЕС" АД.  

На основание чл. 244, ал. 7, изречение второ от Търговския закон, СЪВЕТЪТ НА 

ДИРЕКТОРИТЕ предлага на ОБЩОТО  СЪБРАНИЕ  НА  АКЦИОНЕРИТЕ да 
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оправомощи председателя на Съвета на директорите да сключи договорите между 

Дружеството и членовете на Съвета на директорите за 2020 год. 

10. По т. 10 от Дневния ред – Други въпроси.  

 
СЪВЕТ  НА  ДИРЕКТОРИТЕ: 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: .......................                                            
                          /инж. М. Тодоров/ 
 
ЧЛЕНОВЕ: 
1. ............................                                             3. ............................ 
   /инж. М. Кесаровски/                                           /инж. А. Тулев / 
 
 
2. ............................                                              4. ............................                                       

         /инж. В. Борисова/                                                  /инж. М. Пенев/                                                                                      


