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ПРАВИЛНИК  

ЗА РАБОТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ  

НА „ХИДРОИЗОМАТ“ АД 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. (1) Настоящите правила за работа имат за цел да конкретизират правата и 

задълженията на членовете на Съвета на директорите на “ХИДРОИЗОМАТ” АД, както и 

да осигурят ефективна организация на неговата работата. 

(2) За краткост по-нататък тези правила се наричат  "ПРАВИЛАТА", “ХИДРОИЗОМАТ” АД-  

"ДРУЖЕСТВОТО", а Съветът на директорите – СД. 

Чл.2. СД е постоянно действащ колективен орган на управление и представителство на 

дружеството. 

Чл. 3. СД осъществява правата и задълженията си, предвидени в нормативните актове,  

устава на дружеството,  настоящия правилник, другите вътрешни правила и решенията 

на общото събрание на акционериет (ОС). 

 

II. СЪСТАВ 

Чл. 4. (1) СД се състои от 3 до 5 членове, които се избират от ОС. 

(2) С цел по-добра организация на работата си, членовете на Съвета на директорите 

избират помежду си председател и изпълнителен директор. 

(2) Членовете на СД следва да отговарят на изискванията на българското 

законодателство и на устава на дружеството. 

 

Чл.5. (1) Не може да бъде член на СД лице, което:  

1. е било член на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен  

съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали  

неудовлетворени кредитори;  

2. е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което 

е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на 

задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона 

за запасите от нефт и нефтопродукти;  

3. е съпруг или роднина до трета степен по права или съребрена линия вкл. по 

сватовство на друг член на СД;  



2 

 

4. е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;  

5. е лишено от право да заема материално-отговорна длъжност.  

(2) За членове на СД не могат да бъдат избирани и лица, които са осъдени с влязла в 

сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против 

финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България 

или в чужбина, освен ако са реабилитирани. 

Чл.6. Най-малко една трета от състава на СД трябва да бъде независим. Независимият 

член на съвета не може да бъде: 

1. служител в дружество; 

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от 

гласовете в общото събрание или е свързано с дружеството лице; 

3. лице, което е в трайни търговски отношения с дружеството; 

4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско 

дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3; 

5. свързано лице с друг член на СД на дружеството съгласно изискванията на ЗППЦК. 

 

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА 

ДИРЕКТОРИТЕ 

 

Чл. 7. (1) Членовете на СД имат равни права и задължения, независимо от вътрешното 

разпределение на функциите между тях, както и от допълнително предоставените 

управителни и представителни права и задължения на изпълнителния директор (член). 

(2) Членовете на СД са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на 

дружеството, както и да опазват всички негови тайни по време на мандата си. 

 

Чл.8. Членовете на СД имат право: 

 
1.  да вземат участие в работата на ОС на акционерите без право на глас, освен ако 

са акционери;  
 

2.  да поискат свикване на заседание на СД;  

3. да вземат участие в заседанията на  СД;  

4. да предлагат разглеждането на точки от дневния ред и да правят предложения 

за решения; 

5. да гласуват „ЗА“, „ПРОТИВ“ и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ 

6. да получават еднакво възнаграждение, определено от ОС. 
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Чл.9. Членовете на СД са длъжни да:  

1. да участват редовно в заседанията на СД;  

2. да пазят търговската тайна на дружеството и да не разпространяват сведенията 
и фактите, които са им станали известни при изпълнение на функциите им, както и 
да не ги използват за свое лично или чуждо облагодетелстване. Тези задължения те 
са длъжни да изпълняват и след като престанат да бъдат членове на СД;  

3. да упражняват правомощията си с дължимата грижа в интерес на дружеството;  

4. да дават гаранция за срока на своето управление в размер на 3(три) месечното 
им първоначално брутно възнаграждение. 

 

Чл.10. (1)Членовете на СД отговарят солидарно за вредите, които са причинили 

виновно на дружеството.  

(2) Всеки от членовете на СД може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, 

че няма вина за настъпилите вреди. При освобождаването на член на СД в това му 

качество и след като е освободен от отговорност от ОС на акционерите сумата на 

гаранциятя се връща.  

 

IV. КОМПЕТЕНТНОСТ И ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ 

Чл. 11. (1) Съветът на директорите организира, ръководи, контролира дейността на 

дружеството и решава всички въпроси свързани с нея, освен тези, които са включени в 

изключителната компетентност на общото събрание на акционерите и на 

изпълнителния директор. 

(2) Съветът на директорите: 

1.управлява и стопанисва имуществото на дружеството с грижата на добър търговец;;  

2.приема вътрешни правила на дружеството;  

3.установява реда за представляване на дружеството пред трети лица;  

4.осигурява изпълнение на решенията на ОС на акционерите; 

5. разработва и приема планове и отчети за дейността на дружеството; 

6. подготвя и представя на редовното годишно общото събрание на акционерите 

годишен финансов отчет за дейността през изтеклата финансова година и го обявява 

в Търговския регистър след приемането му; 

7. определя и утвърждава в съответствие с действащата нормативна уредба 

организационна и управленска структура на дружеството, бюджета, щатното 

разписание, приема форми и системи на заплащане; 

8.създава, при необходимост, специализирани колективни органи, на които може да 

делегира някои от правомощията си, освен когато по закон се изисква решенията да 

се вземат от СД; 

9. взема решения за назначаването и освобождаването на главния счетоводител на 

дружеството, директор връзки с инвеститорите, както и ръководителите на основните 

отдели; 

10. избира и освобождава изпълнителния директор; 
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11. възлага на изпълнителния директор с договор за управление дейността по 

непосредствената организация на управлението и представителството на 

дружеството; 

12. определя възнаграждението на изпълнителния директор на дружеството; 

13. разпорежда се с материалните активи на дружеството; 

14. взема решения за сключване на договори за предоставяне на кредити на 

дружеството, както и за учредяване на ипотека, залог или други обезпечения; 

15. взема решения за образуване на парични фондове и определя реда за 

набирането им и за изразходването им; 

16. организира и подготвя заседанията на общото събрание на акционерите на 

дружеството, прави предложения за техния дневен ред; 

17. взема решения за участие или разпореждане с участие в други юридически лица; 

18. взема решения за даване на обезпечения в полза на трети лица; 

19. взема решения за сключване на договори за кредитиране на трети лица; 

20. взема решения за откриване на представителства на дружеството; 

21. взема решения по всички други въпроси съобразно правата и задълженията си, 

произтичащи от действуващото законодателство и устава на дружеството. 

 

Чл. 12. СД няма право да извършва разпоредителни сделки и други действия, за които 

съгласно устава и закона е необходимо предварително решение от общото събрание 

на акционерите на дружеството. 

 

V. ЗАСЕДАНИЯ, КВОРУМ, МНОЗИНСТВО  

 

Чл.13. (1) Съветът на директорите провежда редовни, свикани от председателя на СД 

или при негово отсъствие от друг член на съвета. 

(2) СД заседава поне два пъти в месеца, освен ако самият той не реши друго. 

(3) Извънредни заседания могат да се свикват по искане на всеки член на СД. 

(4) Заседанията се провеждат в сградата, в която се намира адресът на управление на 

дружеството. СД може да проведе заседание и на друго място, ако реши това. 

(5) Заседанията са закрити, освен ако СД не реши друго. 

Чл.14. За заседанията на СД всички членове следва да бъдат поканени със съобщение 

за дневен ред на заседанието, час и място на провеждането му най-малко два дни 

преди насрочената дата.  

 

Чл. 15. (1) Заседанието е редовно, ако присъстват поне двама от членовете при 

тричленен състав на СД или 50%+1 при по-голям състав. 

(2) При липса на кворум се насрочва ново заседание в срок до 1 (една) седмица.  

(3) Присъствалите на заседанието членове на СД се посочват в протокола от 

заседанието. 
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Чл. 16. (1) Всеки член на СД може да бъде представляван в заседанието от упълномощен 

за това друг негов член или от друго лице, което не е член на Съвета на директорите. 

(2) Упълномощаването трябва да бъде писмено. Заверено от упълномощения копие от 

него се прилага към протокола от заседанието. В протокола от заседанието изрично се 

отбелязва кой член на съвета кого представлява. 

 

Чл. 17. (1) Съветът на директорите взема своите решения с мнозинство 2/3 (две трети).  

(2) Съветът на директорите взема единодушно своите решения в случаите, когато това 

е посочено в закон или в устава на дружеството. 

(3) Член на СД не може да гласува лично или чрез представител при вземане на 

решение за: 

а) предявяване на иск срещу него; 

б) предприемане на действия за осъществяване на отговорността му към дружеството. 

 

Чл. 18. (1) СД може да взема решения по даден въпрос и неприсъствено, ако всичките 

му членове писмено са заявили съгласието си за решението. 

(2) Решението се счита за взето след като протоколът за неприсъственото вземане на 

решението се подпише от толкова членове на СД, колкото е необходимо за вземането 

на решението. 

(3) Организацията по неприсъственото вземане на решения се осъществява от 

председателя на съвета. 

 

Чл. 19. Решенията на СД влизат в сила незабавно при приемането им, освен ако 

действието им не е отложено изрично. 

 

 

Чл. 20. (1) На заседанията на СД се води протокол, в който се посочват: 

а) мястото и времето на провеждане на заседанието; 

б) имената на присъстващите членове на СД, на представените членове и на техните 

представители; 

в) присъствалите външни лица; 

г) дневния ред; 

д) направените предложения за решения; 

е) проведените гласувания и резултатите от тях, като се посочва как е гласувал всеки от 

членовете на съвета; 

ж) взетите решения. 

(2) Протоколите се изготвят в 7 (седем) дневен срок от провеждането на заседанието и 

се подписват от всички присъствали на заседанието членове на СД. 

(3) Писмените материали, които се внасят за обсъждане, пълномощните за 

представляване на членовете и евентуалните им писмени становища по точките от 

дневния ред се прилагат към протокола. 
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(4) Оригиналите от протоколите с всички приложения към тях се съхраняват при 

Председателя на СД или при лице, определено от СД. 

(5) Копия от протоколите се предоставят на членовете след изготвянето им при 

поискване. 

(6) Готовите протоколи се подреждат в протоколен регистър (книга). Протоколите и 

приложенията към тях се пазят 10 (десет) години от датата на провеждането на 

заседанието. 

 

Чл. 21. (1) Съветът на директорите може да избира протоколчик, който да води 

протоколите от заседанията и изготвя преписи и извлечения от тях. 

(2) Протоколчикът отговаря за съставянето на протокола, на необходимите извлечения 

на решенията от него, както и за връчването на тези решения на лицата, за които се 

отнасят. 

(3) Разходите за изготвяне, разпечатване и копиране на протоколите и препис-

извлеченията от тях са за сметка на дружеството. 

 

Чл. 22. (1) Всеки член на СД може да се запознава с всички решения на съвета. 

(2) Препис-извлечения от протоколите, съдържащи решенията на СД, могат да се 

предоставят на всеки акционер за безплатно ползване в централното управление на 

дружеството въз основа на разпореждане на председателя на съвета. 

VI. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ 

Чл. 23. (1) Дружеството се управлява и представлява от Съвета на директорите. 

(2) СД разпределя функциите между отделните му членове, взема решения и възлага 

изпълнението им на своите членове. 

(3) Пред трети лица дружеството се представлява от своя изпълнителен директор. 

Чл.24. Председателят на СД, а в негово отсъствие писмено упълномощен от него член 

на СД има следните правомощия:  

1. ръководи подготовката и работата на заседанията на СД;  

2. свиква заседания на СД;  

3. утвърждава дневния ред на заседанията на СД и го представя на останалите членове 

на СД заедно с материалите по него;  

4. води на отчет взетите решения на заседания на СД, координира и контролира  

изпълнението им. 

5.командирова в страната и чужбина изпълнителния член; 

6. осъществява други функции, предвидени в закона или устава. 

 

Чл. 25. (1) Изпълнителният член (директор) представлява пред трети лица дружеството 

и организира непосредственото негово управление. 

(2) Той следва да отговарят на изискванията на Търговския закон и на устава на 

дружеството. 
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Чл.26. (1) Изпълнителният директор осъществява своята дейност въз основа на 

договор за управление, подписан между него и дружеството, представлявано от 

председателя на Съвета на директорите или упълномощен член на СД. 

(2) Договорът за управление съдържа: 

а) задачите на изпълнителния директор; 

б) правата и задълженията на изпълнителния директор; 

в) възнаграждението и отговорността на изпълнителния член; 

г) възможностите за и последиците от прекратяване на договора за управление. 

 

Чл.27. Изпълнителният директор: 

а) организира, ръководи и контролира цялостната дейност на дружеството в 

съответствие с действащото законодателство, решенията на СД, устава на дружеството 

и тези правила; 

б) осигурява стопанисването и опазването на имуществото на дружеството; 

в) упражнява правата на работодател с работещите по трудово правоотношение с 

дружеството лица; 

г) сключва сделки от името на дружеството, за което информира СД; 

д) представлява дружеството пред държавните и общински органи, както и пред 

всички други физически и юридически лица; 

е) незабавно докладва на председателя на СД за всяко настъпило обстоятелство, което 

е от съществено значение за дружеството, като в случай на необходимост предлага 

свикване на СД; 

ж) решава всички други задачи, произтичащи от закона, устава и решенията СД. 

(2) При невъзможност на изпълнителния директор да осъществява правата и 

задълженията си, те се поемат от председателя на СД. 

 

VII. ИМУЩЕСТВЕНИ ПРАВА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА 

Чл. 26. (1) Членовете на СД се командироват в страната от изпълнителния директор, а 

той - от председателя на съвета. 

(2) Членовете на СД се командироват в чужбина въз основа на решение на СД за всеки 

отделен случай. 

(3) Разходите за командировка на членовете на СД са за сметка на дружеството. 

Чл. 28. (1) Членовете на СД могат при изпълнение на своите функции да ползват 

имуществото на дружеството. 

(2) За осъществяване на дейността си СД има право на финансови разходи в рамките 

на утвърдените от него разходи за управление на дружеството. 
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VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Всички изменения и допълнения на тези правила влизат в сила на другия ден след 

заседанието на Съвета на директорите, на което са направени, освен ако СД не реши 

друго. 

§ 2. Тълкуването на тези правила се извършва от самия Съвет на директорите. 

§ 3. За неуредените в тези правила въпроси се прилагат съответните разпоредби на 

българското законодателство и на устава на дружеството. 

§ 4. Настоящите правила са приети на основание чл. 244, ал. 2 от Търговския закон с 

решение на Съвета на директорите на дружеството от 10.01.2018г. 

 


