
 

 

 

 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ  

НА БИЛБОРД АД 

КЪМ ГОДИШЕН ИНДИВИДУАЛЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2020 Г. 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 100Н, АЛ. 8 ОТ ЗППЦК 

 

1. Информация дали емитентът спазва по целесъобразност кодекса за 

корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за 

корпоративно управление 

 

БИЛБОРД АД придобива статут на публично дружество с вписване на самото 

дружество и на емисия ценни книжа в размер на 7 500 000 лева, издадена от БИЛБОРД 

АД и представляваща съдебно регистрирания капитал на дружеството в Регистъра на 

публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисията за 

финансов надзор с Решение на Комисията № 153-ПД от 30.01.2008 г.  

С решение на СД на БИЛБОРД АД от 06.03.2008 г. дружеството се присъединява 

към Националния Кодекс за корпоративно управление, официално приет през месец 

октомври 2007 г. като корпоративното ръководство заявява, че в цялостната си дейност 

ще се съобразява и ще прилага принципите на корпоративно управление и 

препоръките, регламентирани в Кодекса и ще полага усилия тези принципи да стоят в 

основата на цялостната дейност на БИЛБОРД АД и дружествата от икономическата 

група.  

 

2.  Информация относно практиките на корпоративно управление, които се 

прилагат от емитента в допълнение на кодекса за корпоративно управление, 

одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно управление 

 

БИЛБОРД АД не прилага практики на корпоративно управление в допълнение 

на Националния кодекс за корпоартивно управление.  

 

3. Обяснение от страна на емитента кои части на кодекса за корпоративно 

управление, одобрен от заместник-председателя, или друг кодекс за корпоративно 

управление не спазва и какви са основанията за това, съответно когато емитентът 

е решил да не се позовава на никое от правилата на кодекса за корпоративно 

управление – основания за това  

 

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД счита, че прилага всички принципи на 

поведение, които са залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление. 

Националният кодекс за корпоративно управление се прилага на основата на 

принципа „спазвай или обяснявай”. Това означава, че дружеството спазва Кодекса, а 

в случай на отклонение неговото ръководство следва да изясни причините за това.  

БИЛБОРД АД представя настоящата информация относно спазването на 

Кодекса, като същата представлява неразделна част от годишния доклад за дейността 

към 31.12.2020 г. и ще бъде публикувана на електронната страница на дружеството.  

 

 



 

І. ГЛАВА ПЪРВА – КОРПОРАТИВНИ РЪКОВОДСТВА 

 

Към 31.12.2020 г. Съветът на директорите на БИЛБОРД АД е в следния състав: 

 

1. Калин Василев Генчев – Председател на Съвета на директорите 

2. Стефан Василев Генчев – Изпълнителен директор 

3. Борислав Христов Борисов – независим член на Съвета на директорите 

4. Асен Георгиев Костадинов – независим член на Съвета на директорите 

 Дружеството се представлява от изпълнителния член на СД. През 2020 г. не е 

извършвана промяна в състава и разпределението на функциите между членовете на 

Съвета на директорите, в начина на представляване на дружеството и не е назначаван 

или освобождаван прокурист. 

 

Функции и задължения 

 

Съветът на директорите насочва и контролира независимо и отговорно 

дейността на дружеството съобразно установените визия, цели, стратегии на 

дружеството и интересите на акционерите. 

Съветът на директорите следи за резултатите от дейността на дружеството на 

тримесечна и годишна база и при необходимост инициира промени в управлението на 

дейността. 

Съветът на директорите третира равнопоставено всички акционери, действа в 

техен интерес и с грижата на добър търговец.  

Членовете на Съвета на директорите се ръководят в своята дейност от 

общоприетите принципи за почтеност и управленска и професионална компетентност. 

Съветът на директорите има приет Етичен кодекс. 

Дружеството има разработена и функционираща система за управление на риска 

и вътрешен одит, както и финансово-информационна система. 

Съветът на директорите е осигурил и контролира интегрираното функциониране 

на системите за счетоводство и финансова отчетност. 

Съветът на директорите дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на 

бизнес плана на дружеството, сделките от съществен характер, както и други дейности, 

установени в устройствените му актове. 

Съгласно изискванията на ЗППЦК Съветът на директорите следи за всички 

сделки от съществен характер, като ги одобрява. При наличие на сделки, които 

самостоятелно или съвкупно надминават посочените в чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК прагове 

Съветът на директорите изготвя мотивиран доклад и приема решение за свикване на 

Общо събрание на акционерите, на което да бъде овластен от акционерите за 

извършване на тези сделки.  

Съветът на директорите се отчита за своята дейност пред Общото събрание на 

акционерите, като представя за приемане от акционерите годишния доклад за 

дейността, доклада относно изпълнение на политиката за възнагражденията, както и 

всички други приложения и документи, изискуеми съгласно действащото 

законодателство.  

 

Избор и освобождаване на членове на Съвета на директорите 

 

Общото събрание на акционерите избира и освобождава членовете на Съвета на 

директорите съобразно закона и Устава на  дружеството, както и в съответствие с 

принципите за непрекъснатост и устойчивост на работата на Съвета на директорите.  



При предложения за избор на нови членове на Съвета на директорите се спазват 

принципите за съответствие на компетентност на кандидатите с естеството на 

дейността на дружеството съгласно Националния кодекс за корпоративно управление. 

Всички членове на Съвета на директорите отговарят на законовите изисквания 

за заемане на длъжността им. Функциите и задълженията на корпоративното 

ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с 

изискванията на Кодекса. 

В договорите за възлагане на управлението, сключвани с членовете на Съвета на 

директорите, се определят техните задължения и задачи, критериите за размера на 

тяхното възнаграждение, задълженията им за лоялност към дружеството и основанията 

за освобождаване. 

През отчетната финансова година БИЛБОРД АД е прилагало Политиката за 

възнагражденията на членовете на Съвета на Директорите в съответствие с 

нормативните изисквания за публичните дружества, целите, дългосрочните интереси и 

стратегията за бъдещо развитие на дружеството, както и финансово-икономическото му 

положение в контекста на националната и европейска икономическа конюнктура, при 

отчитане препоръките на Националния Кодекс за корпоративно управление. 

Съгласно действащата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите на БИЛБОРД АД през отчетната финансова година дружеството е 

изплащало на членовете на Съвета на директорите само постоянно възнаграждение, 

чийто размер е отчитал: 

1.1. Задълженията, степента на натовареност, ангажираност и съпричастност на 

членовете в управлението на дружеството, както и приноса на всеки един член на 

Съвета  на директорите в дейността и резултатите на дружеството; 

1.2. Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни членове 

на Съвета на директорите;  

1.3. Наличието на съответствие на интересите на членовете на Съвета на 

директорите и дългосрочните интереси на дружеството.  

Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и информация  

относно техния размер се оповестява ежегодно в доклада на СД за дейността през 

съответната отчетна година. Дружеството изготвя и доклад относно изпълнение на 

Политиката за възнагражденията като част от годишния финансов отчет за дейността и 

го представя за одобрение от Общото събрание на акционерите.  

 

Структура и компетентност 

 

Броят на членовете и структурата на Съвета на директорите се определят в 

Устава на дружеството.  

Съставът на Съвет на директорите е структуриран по начин, който да гарантира 

професионализма, безпристрастността и независимостта на решенията му във връзка с 

управлението на дружеството. Функциите и задълженията на корпоративното 

ръководство, както и структурата и компетентността му са в съответствие с 

изискванията на Кодекса. 

Съветът на директорите осигурява надлежно разделение на задачите и 

задълженията между своите членове. Към 31.12.2020 г. Съветът на директорите се 

състои от:  

• Изпълнителен член на СД - ангажиран с текущото представителство на 

дружеството и ежедневното управление на бизнес процесите; 

• Председател на Съвета на директорите; 

• Двама независими членове на Съвета на директорите. 

Независимите членове на СД на БИЛБОРД АД контролират действията на 

изпълнителното ръководство и участват ефективно в работата на дружеството в 

съответствие с интересите и правата на акционерите.  



Компетенциите, правата и задълженията на членовете на Съвета на директорите 

следват изискванията на закона, устройствените актове и стандартите на добрата 

професионална и управленска практика. 

Членовете на Съвета на директорите имат подходящи знания и опит, които 

изисква заеманата от тях позиция. Информация за професионалната квалификация и 

опит се оповестява в писмените материали към поканата за общото събрание на 

акционерите, на което съответните членове на СД са избрани. Тази информация е 

публикувана и на електронната страница на дружеството. 

След избор на нови членове на се запознават с основните правни и финансови 

въпроси, свързани с дейността на дружеството.  

Повишаването на квалификацията на членовете на Съвета на директорите е 

техен постоянен ангажимент.  

Членовете на Съвета на директорите разполагат с необходимото време за 

изпълнение на техните задачи и задължения, въпреки че устройствените актове на 

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

директорите могат да заемат ръководни позиции. Това обстоятелство се съблюдава при 

предложенията и избора на нови членове на Съвета на директорите.  

Изборът на членовете на Съвета на директорите на дружеството става 

посредством прозрачна процедура, която осигурява навременна и достатъчна 

информация относно личните и професионалните качества на кандидатите за членове. 

Като част от материалите за общото събрание, на което се предлага избор на нов член 

на Съвета на директорите се представят всички изискуеми от ЗППЦК и Търговския 

закон декларации, свидетелство за съдимост и професионална биография на кандидата 

за изборна длъжност.  

При избора на членове на Съвета на директорите кандидатите потвърждават с 

декларация или лично пред акционерите верността на представените данни и 

информация. Процедурата по избор се провежда при явно гласуване и отчитане на 

гласовете „За“, „Против“ и „Въздържал се“.  

Резултатите от гласуването се оповестяват чрез протокола от Общото събрание 

на акционерите.  

Броят на последователните мандати на членовете на Съвета на директорите 

осигурява ефективна работа на дружеството и спазването на законовите изисквания. В 

устройствените актове на дружеството не е предвидено ограничение относно броя на 

последователните мандати на независимите членове, но това обстоятелство се 

съблюдава при предложението за избор на независими членове. 

Съветът на директорите е приел подробни ПРАВИЛА за работа на Съвета на 

директорите на БИЛБОРД АД, изцяло съобразени с препоръките на Националния 

Кодекс за корпоративно управление. Правилата регламентират подробно изискванията 

относно състава, процедурата за избор и освобождаването на членове на съвета; 

техните права, задължения и отговорност; изискванията, с които следва да бъдат 

съобразени размерът и структурата на възнагражденията  на членовете на съвета; 

функциите, компетентността и правомощията на СД; правилата за разкриване на 

конфликт на интереси; редът за провеждане на заседания и вземане на решения от  СД, 

както и изискванията към изпълнителни членове на съвета и отношенията им с 

дружеството.  

Възнаграждение 

Съветът на директорите разработва ясна и конкретна политика за 

възнагражденията на членовете на СД, която се одобрява от общото събрание на 

акционерите на дружеството. Политиката определя принципите за формиране на 

размера и структурата на възнагражденията.  

В Политиката, като основа за определяне на месечните възнаграждения на 

членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД е приета минималната работна 

заплата, установена за страната. През отчетната финансова година всички членове на 



Съвета на директорите на БИЛБОРД АД са получавали само постоянни 

възнаграждения, чийто конкретен размер е одобрен от Общото събрание  на 

акционерите на Дружеството. ОСА от 27.06.2014 г. определи следните възнаграждения 

на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД.  

• брутното месечното възнаграждение на изпълнителния член и 

председателя на Съвета на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 7 

минимални работни заплати, установени за страната,  

• брутното месечното възнаграждение на независимите членове на Съвета 

на Директорите на БИЛБОРД АД в размер на 5 минимална работна 

заплата, установена за страната. 

На проведеното през 2020 г. редовно годишно ОСА е приета Нова Политика, 

която запазва размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите и е 

в съответствие с новите нормативни изисквания.  

В съответствие със законовите изисквания и добрата практика на корпоративно 

управление размерът и структурата на възнагражденията отчитат: Задълженията и 

приноса на всеки един член на Съвета на директорите в дейността и резултатите на 

дружеството; Възможността за подбор и задържане на квалифицирани и лоялни 

членове на Съвета на директорите; Необходимостта от съответствие на интересите на 

членовете на Съвета на директорите и дългосрочните интереси на дружеството.  

Възнаграждението на всички членове на Съвета на директорите на БИЛБОРД 

АД се състои от основно възнаграждение. В действащата Политика за 

възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД  не е 

предвидена възможност за изплащане на бонуси и/или на други непарични 

допълнителни възнаграждения на членовете на корпоративното ръководство на 

дружеството и не е предвидена възможност за предоставяне на опции върху акции, 

акции на дружеството или друг вид променливо възнаграждение на членовете на 

корпоративното ръководство. 

Разкриването на информация за възнагражденията на членовете на Съвета на 

директорите се извършва в съответствие със законовите норми и устройствените актове 

на дружеството – чрез оповестяване на Доклада по изпълнение на политиката за 

възнагражденията и Годишния доклад за дейността на СД.  

Акционерите имат лесен достъп до приетата дружествена политика за 

определяне на възнагражденията на членовете съвета, както и до информация относно 

получените от тях годишни възнаграждения и допълнителни стимули чрез избраните 

медии за оповестяване на информация и електронната страница на дружеството.  

 

Конфликт на интереси  

 

Членовете не Съвета на директорите на БИЛБОРД АД избягват и не допускат 

реален или потенциален конфликт на интереси. През отчетната 2020 г. не са сключвани 

сделки между дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с тях 

лица. 

Процедурите за избягване и разкриване на конфликти на интереси са 

регламентирани в устройствените актове на дружеството.  

Членовете на Съвета на директорите незабавно разкриват конфликти на 

интереси и осигуряват на акционерите достъп до информация за сделки между 

дружеството и членове на Съвета на директорите или свързани с него лица чрез 

представяне на декларацията по чл. 114б от ЗППЦК.  

В Правилата за работа на СД на БИЛБОРД АД е разписана процедура за 

избягване на конфликти на интереси при сделки със заинтересовани лица и разкриване 

на информация при възникване на такива сделки.  

 

 



 

Комитети 

 

В дружеството функционира одитен комитет съгласно изискванията на закона за 

независимия финансов одит.  

Одитният комитет на дружеството в състав Златка Тодорова Капинкова - 

Председател, Надя Русева Будинова и Зарина Василева Генчева - членове. 

Одитният комитет е създаден въз основа на писмено определена структура, 

обхват от задачи, начин на функциониране и процедури за отчитане, описани подробно 

в Статута на одитния комитет, който е приет от Общото събрание на акционерите, 

проведено на 29.06.2017 г. и изменен и допълнен с решение на Общото събрание на 

акционерите, проведено на 28.06.2019 г. 

 

ІІ. ГЛАВА ВТОРА - ОДИТ И ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ 

 

Съветът на директорите е подпомаган  от одитен комитет.  

Съгласно разпоредбата на чл. 8 от Статута, Одитният комитет на БИЛБОРД АД: 

1. наблюдава извършването на независимия одит на годишните финансови 

отчети от страна на избрания от дружеството регистриран одитор като взема предвид 

констатациите и заключенията на Комисията  за публичен надзор върху регистрираните 

одитори (КПНРО) по прилагането на чл. 26, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 537/2014; 

2. проверява и наблюдава независимостта на регистрирания одитор/одиторско 

предприятие в съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за 

независимия финансов одит /ЗНФО/, 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; 

3. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания 

одитор/одиторското предприятие за всички обстоятелства, които са или биха 

накърнили неговата независимост при изпълнение на поетия одиторски ангажимент, 

съгласно изискванието на чл. 31, ал. 2, т. 1 от ЗНФО; 

4. изисква незабавно да бъде писмено информиран от регистрирания 

одитор/одиторското предприятие за установени и възможни съществени нарушения на 

действащото законодателство, на учредителни и други вътрешни актове на БИЛБОРД 

АД, доколкото такива са станали известни на регистрирания одитор/одиторско 

предприятие при изпълнение на одиторския ангажимент; 

5. изисква разяснение от регистрирания одитор/одиторско предприятие за 

характера и основанията за модифициране на одиторското мнение в одиторския доклад, 

както на параграфите за обръщане на внимание и по други въпроси, с които не е 

модифицирано одиторското мнение; 

6. изисква копие от сключената задължителна застраховка «Професионална 

отговорност» на регистрирания одитор/одиторско предприятие; 

7. получава допълнителен доклад към одиторския доклад, съгласно чл. 59 и чл. 

60 от ЗНФО;  

8. следи за спазване на законовите и регулаторни изисквания при избора и 

назначаването на регистриран одитор, като извършва необходимите проверки за 

независимост, квалификация и репутация на същия, както и за качеството на 

одиторските услуги и дава препоръка до общото събрание на акционерите на 

дружеството за избор на регистриран одитор; 

9. отговаря за процедурата за подбор на регистрирания одитор/одиторско 

предприятие въз основа на критерии, изготвени и одобрени от одитния комитет; 

10. преглежда предложените обхват и подход на одита от страна на 

регистрирания одитор; 



11. следи за спазване на изискванията към възнаграждението на регистрирания 

одитор, съгласно чл. 66 от Закона за независимия финансов одит и уведомява 

Комисията за публичен надзор върху регистрираните одитори(КПНРО), както и Съвета 

на директорите за всяко конкретно решение по чл.66, ал. 3 в 7-дневен срок от датата на 

решението; 

12. следи за прилагане на принципа на ротация по отношение на  регистрирания 

одитор; 

13. проверява и следи дали регистрираният одитор предоставя на дружеството  

„забранени услуги“ по смисъла на Закона за независимия финансов одит и Регламент 

(ЕС) № 537/2014; 

14. дава одобрение за извършване на услуги извън одита от задължителния 

одитор на  БИЛБОРД АД, в съответствие с изискванията на чл.64 ЗНФО и чл.5 от 

Регламент (ЕС) № 537/2014 и информира Съвета на директорите и КПНРО в 7-дневен 

срок от датата на одобрението; 

15. разглежда и обсъжда всяка съществена писмена комуникация между 

корпоративното ръководство на дружеството и регистрирания одитор, вкл. 

представителното писмо на ръководството, списъка с всички съществени и 

несъществени некоригирани отклонения, констатирани по време на одита и т.н.; 

16. периодично обсъжда с регистрирания одитор всички съществени счетоводни 

политики и практики, както и всички възможни алтернативни третирания на 

финансовата информация в съответствие с утвърдените и приложими счетоводни 

стандарти; 

17. провежда самостоятелни срещи с регистрирания одитор, за обсъждане на 

въпроси, които комитетът или регистрираният одитор считат, че са от конфиденциално 

естество; 

18. задължително трябва да бъде информиран от регистрирания одитор за 

всички пречки, които корпоративното ръководство му е създало при извършване на 

независимия финансов одит, включително ограничение на обхвата на работата му; 

19. осъществява всички други функции и права, регламентирани в действащите 

разпоредби на националното и европейско законодателство. 

В дружеството е изградена и функционира система за вътрешен контрол, която 

включително да идентифицира рисковете, съпътстващи дейността на дружеството и да 

подпомага тяхното ефективно управление. Тя гарантира и ефективното функциониране 

на системите за отчетност и разкриване на информация. Описание на основните 

характеристики на системите за вътрешен контрол и управление на риска е представено 

в т. 4 от настоящата декларация за корпоративно управление.    

 

ІІІ. ГЛАВА ТРЕТА - ЗАЩИТА ПРАВАТА НА АКЦИОНЕРИТЕ 

 

Корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД гарантира равнопоставеното 

третиране на всички акционери на компанията, включително миноритарни и 

чуждестранни и защитава техните права посредством: 

• прилагане на ясни и детайлно регламентирани правила относно 

организиране и провеждане на редовни и извънредни общи събрания на акционерите, 

които включват и подробно регламентиране на правата на акционерите на БИЛБОРД 

АД. Правилата са публикувани на електронната страница на компанията 

www.bilbord.bg в раздел Инвеститори. 

• предоставяне на детайлна информация, включително и на електронната 

страница на дружеството, относно изискванията към пълномощните и правилата за 

упълномощаване на представители на акционерите в ОСА, както и предоставяне на 

образец на писмено пълномощно на разположение на акционерите на БИЛБОРД АД 

достатъчно време преди откриване на заседанието на ОСА, с което се улеснява 

участието и упражняването на правото на глас в ОСА; 
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• гарантиране на правото на всички акционери на дружеството да задава 

въпроси към корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД и да получава отговори 

посредством установената практика членове на СД да присъстват на заседанията на 

ОСА; 

• информиране на всички акционери относно приетите решения на всяко 

заседание на ОСА посредством изпращане на съобщение по реда, предвиден за 

разкриване на регулирана информация и публикуване на протокола от ОСА на 

електронната страница на дружеството във възможно най-кратък срок; 

• установяване на практика за своевременно оповестяване до максимално 

широк кръг от лица на информация относно важни корпоративни събития за БИЛБОРД 

АД и дружествата от икономическата група, включително и посредством електронната 

страница на дружеството; 

• провеждане на политика, насочена към подпомагане на всички акционери 

при упражняването на техните права. 

Поканата за общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД съдържа 

изискуемата съгласно Търговския закон и ЗППЦК информация, както и допълнителна 

информация относно упражняване правото на глас и възможността да бъдат добавяни 

нови точки в дневния ред по реда на чл. 223а от ТЗ.   

Съветът на директорите на дружеството осигурява информираност на всички 

акционери относно техните права чрез публикуваната на електронната страница на 

дружеството информация, оповестения устав на дружеството и поканата за всяко 

конкретно общо събрание на акционерите.  

 

Общо събрание на акционерите  

 

Всички акционери на дружеството са информирани за правилата, съгласно които 

се свикват и провеждат общите събрания на акционерите, включително процедурите за 

гласуване чрез Устава на дружеството и поканата за всяко конкретно общо събрание на 

акционерите.  

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД предоставя достатъчна и навременна 

информация относно датата и мястото на провеждане на общото събрание, както и 

пълна информация относно въпросите, които ще се разглеждат и решават на 

събранието. 

Поканата и материалите за общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД се 

оповестява чрез системата ЕКСТРИ НЮЗ – http://www.x3news.com до обществеността, 

Комисията за финансов надзор и регулирания пазар на ценни книжа.  След представяне 

на поканата и материалите за общото събрание на акционерите същите са достъпни и 

на електронната страница на дружеството. 

Видно от протоколите от общите събрания на дружеството Съветът на 

директорите и избрания председател на общото събрание на акционерите осигуряват 

правото на всички акционери да изразяват мнението си, както и да задават въпроси  по 

време на общото събрание.  

Акционерите с право на глас имат възможност да упражняват правото си на глас 

в Общото събрание на дружеството лично или чрез представители и чрез 

кореспонденция.  

Като част от материалите за общото събрание на акционерите Съветът на 

директорите представя образец на пълномощно, Правила за гласуване чрез 

пълномощник и Правила за гласуване чрез кореспонденция. 

Разпоредбата на чл. 23, ал. 8 от Устава на дружеството предвижда възможност 

общото събрание на акционерите на дружеството да се провежда и чрез използване на 

електронни средства, посредством една или повече от предвидените в ЗППЦК форми, 

както и посредством съчетаване на присъствено заседание с някоя от тези форми. 

Независимо от предвидените в Устава възможности, Съветът на директорите на 
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дружеството определя начина на провеждане на общото събрание на акционерите и 

начина на упражняване на правото на глас за всяко отделно заседание на общото 

събрание на акционерите, като съответната информация се представя в поканата за 

свикване на общото събрание на акционерите. 

Упражняването на правото на глас чрез използване на електронни средства би 

оскъпило изключително много процеса на свикване и провеждане на общо събрание и 

предвид малкия брой акционери, които взимат участие ежегодно в работата на 

заседанието е икономически необосновано неговото използване.   

Съветът на директорите осъществява ефективен контрол, като създават 

необходимата организация за гласуването на упълномощените лица в съответствие с 

инструкциите на акционерите и по разрешените от закона начини.  Мандатна комисия 

регистрира акционерите за всяко конкретно заседание на общото събрание на 

акционерите. Ръководството на общото събрание (Председател и Секретар) следи 

стриктно за законосъобразното провеждане на Общото събрание, включително и за 

начина на гласуване на упълномощените лица. При констатиране на разлики във волята 

на упълномощителя и вота на упълномощеното лице това обстоятелство се вписва в 

протокола и съответно се зачита волята на упълномощителя.  

Съветът на директорите е изготвил и приел набор от документи за 

организирането и провеждането на редовни и извънредни заседания на Общото 

събрание на акционерите на дружеството, които гарантират равнопоставено третиране 

на всички акционери и правото на всеки от акционерите да изрази мнението си по 

точките от дневния ред на Общото събрание.  

Съветът на директорите  организира процедурите и реда за провеждане на 

Общото събрание на акционерите по начин, който не затруднява или оскъпява ненужно 

гласуването.   

Съветът на директорите  насърчава участието на акционери в общото събрание 

на акционерите, но не е осигурил възможност за дистанционно присъствие чрез 

технически средства (вкл. интернет), поради икономическа необоснованост на подобен 

способ за участие в общото събрание. 

Изпълнителният член и Председателят на Съвета на директорите присъстват на 

заседанията на общото събрания на акционерите на дружеството.  

 

Материали за Общото събрание на акционерите  

 

Текстовете в писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание 

са конкретни и ясни и не въвеждат в заблуждение акционерите. Всички предложения 

относно основни корпоративни събития се представят като отделни точки в дневния 

ред на Общото събрание, в т.ч. предложението за разпределяне на печалба.  

Дружеството поддържа на електорнната си страницата www.bilbord.bg 

специална секция относно правата на акционерите и участието им в общото събрание 

на акционерите, в която се публикуват всички писмени материали по точките, 

включени в дневния ред, както и протоколите от съответно проведените заседания на 

общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД. 

Съветът на директорите съдейства на акционерите, имащи право съгласно 

действащото законодателство, да включват допълнителни въпроси и да предлагат 

решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание, като  извършват 

всички необходими правни и фактически действния за оповестяване на добавените 

допълнително въпроси в дневния ред на вече свикано общо събрание.   

Съветът на директорите  гарантира правото на акционерите да бъдат 

информирани относно взетите решения на общото събрание на акционерите чрез 

оповестяване на Протокола от общото събрание на акционерите чрез избраните 

медийни агенции и публикуването му на електронната страница на дружеството.  
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Еднакво третиране на акционери от един клас  

 

Съгласно Устава на БИЛБОРД АД, всички акции на дружеството са от един клас 

- обикновени, поименни, безналични акции с право на глас и всички акции дават 

еднакви права на акционерите на дружеството. Всяка акция дава право на един глас в 

Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на ликвидационна 

квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Всички акционери от един клас 

се третират еднакво.  

Съветът на директорите гарантира предоставянето на достатъчно информация на 

инвеститорите относно правата, които дават всички акции преди придобиването им 

чрез публикуваната информация на електронната страница на дружеството, както и 

чрез провеждане на разговори и персонални срещи с ръководството и/или директора за 

връзки с инвеститорите.  

 

Консултации между акционерите относно основни акционерни права  

 

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД не препятства акционерите, 

включително институционалните такива, да се консултират помежду си по въпроси, 

които се отнасят до техните основни акционерни права, по начин, който не допуска 

извършване на злоупотреби.  

 

Сделки на акционери с контролни права и сделки на злоупотреба  

 

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД не допуска осъществяването на сделки 

с акционери с контролни права, които нарушават правата и/или законните интереси на 

останалите акционери, включително при условията на договаряне сам със себе си. При 

извършването този вид сделки е необходимо изрично решение на Съвета на 

директорите, като заинтересуваните лица се изключват от гласуването. При индикации 

за преминаване на законоустановените прагове по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК Съветът на 

директорите изготвя мотивиран доклад и инициира свикването и провеждането на 

общо събрание на акционерите, на което да бъдат подложени на гласуване сделките.  

 

ІV. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Съветът на директорите е приел  политиката за разкриване на информация в 

съответствие със законовите изисквания и устройствените актове на дружеството. В 

съответствие с приетата политика корпоративното ръководство е създало и поддържа 

система за разкриване на информация.  

Системата за разкриване на информация гарантира равнопоставеност на 

адресатите на информацията (акционери, заинтересовани лица, инвестиционна 

общност) и не позволява злоупотреби с вътрешна информация.  

Вътрешната информация се оповестява в законоустановените форми, ред и 

срокове чрез избраните медийни агенции. Дружеството ползва единна точка за 

разкриване на информация по електронен път, като по този начин информацията 

достига едновременно и в некоригиран вид до обществеността, КФН и регулирания 

пазар на ценни книжа. Информация в некоригиран вид и в същия обем се публикува и 

на електронната страница на дружеството. По този начин изпълнителното ръководство 

на дружеството гарантира, че системата за разкриване на информация осигурява пълна, 

навременна, вярна и разбираема информация, която дава възможност за обективни и 

информирани решения и оценки. 

Изпълнителното ръководство и Съветът на директорите своевременно 

оповестяват структурата на капитала на дружеството и споразумения, които водят до 



упражняване на контрол съгласно неговите правила за разкриване на информация. 

Оповестяването се извършва чрез предвидените в ЗППЦК и актовете по прилагането му 

средства, както и в съответствие с приложимата европейска регулация.  

Съветът на директорите гарантира чрез упражнявания контрол по изпълнение на 

политиката за разкриване на информация, че правилата и процедурите, съгласно които 

се извършват придобиването на корпоративен контрол и извънредни сделки като 

сливания и продажба на съществени части от активите са ясно и своевременно 

оповестявани.  

Съветът на директорите  утвърждава и контролира заедно с независимия одитор 

вътрешни правила за изготвяне на годишните и междинните отчети и реда за 

разкриване на информация.  

Корпоративната електронна страница на БИЛБОРД АД www.bilbord.bg, която 

функционира на български и английски език, е съобразена по структура и обем на 

предоставяната информация с препоръките на Националния кодекс и утвърдените 

добри практики относно системите за разкриване на информация. В раздел 

Корпоративно управление са публикувани всички актуални корпоративни документи 

на дружеството и е представена информация относно регистрирания одитор на 

БИЛБОРД АД, състава и функциите на избрания одитен комитет.  

Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление.  

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД  счита, че с цялостната си дейност 

през 2020 г. e създал предпоставки за достатъчна прозрачност във взаимоотношенията 

си с настоящи акционери на дружеството, потенциални инвеститори, финансовите 

медии и анализатори на капиталовия пазар, както и с регулаторния орган – Комисия за 

финансов надзор.  

През 2020 г. дружеството е оповестявало всяка регулирана информация в 

сроковете и по реда, предвиден в ЗППЦК и актовете по прилагането му. 

 

V. ГЛАВА ПЕТА - ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

Корпоративното ръководство осигурява ефективно взаимодействие със 

заинтересованите лица. Към тази категория се отнасят определени групи лица, на които 

дружеството директно въздейства и които от своя страна могат да повлияят на 

дейността му.  

БИЛБОРД АД идентифицира като заинтересовани лица с отношение към 

неговата дейност всички лица, които не са акционери и които имат интерес от 

икономическото развитие и успех на дружеството: 

• работници и служители,  

• клиенти,  

• доставчици и други контрагенти,  

• банки - кредитори  

• собственици на облигации, ако бъдат издавани такива и  

• обществеността, като цяло.  

В своята политика спрямо заинтересованите лица, Дружеството се съобразява със 

законовите изисквания и принципите на прозрачност, отчетност и бизнес етика. На 

заинтересованите лица се предоставя необходимата информация за дейността на 

дружеството, актуални данни за финансовото състояние и  всичко, което би спомогнало 

за правилната им ориентация и вземане на информирано и обосновано решение. 

И през 2020 г. корпоративното ръководство на БИЛБОРД АД приложи 

диверсифициран подход спрямо клиентите, доставчиците и други контрагенти на 

дружеството с цел запазване на търговските и бизнес отношения с тези групи 

заинтересовани лица, разширяване на кръга от клиенти и постигане на оптимално 

добри, реалистични условия за осъществяване на плащанията и доставките. 

 

http://www.bilboard.bg/


4. Описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и 

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

 

При описание на основните характеристики на системите за вътрешен контрол и 

управление на риска следва да се има предвид, че нито ЗППЦК, нито Националния 

кодекс за корпоративно управление дефинират вътрешно-контролна рамка, която 

публичните дружества в България да следват. Ето защо  за целите на изпълнението на 

задълженията на дружеството по чл. 100н, ал. 8, т. 4 от ЗППЦК  при описанието на 

основните характеристика на системите са ползвани рамките на Международен 

одиторски стандарт 315.  

Подробна информация е представена в годишния доклад за дейността за 2020 г. 

 

5. Информация по член 10, параграф 1, букви "в", "г", "е", "з" и "и" от 

Директива 2004/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. 

относно предложенията за поглъщане   

 

5.1. Информация по член 10, параграф 1, буква "в" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане  

Значими преки или косвени акционерни участия (включително косвени 

акционерни участия чрез пирамидални структури и кръстосани акционерни 

участия) по смисъла на член 85 от Директива 2001/34/ЕО 

 

Към 31.12.2020 г. капиталът на БИЛБОРД АД е в размер на 15 000 000 лв., 

разпределен в  15 000 000 броя акции с номинална стойност 1.00 лев всяка една. Всички 

акции са от един клас - обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми и 

всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на 

дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.  

 През 2020 г. не е била извършвана промяна в акционерите на БИЛБОРД АД, 

които притежават 5 % или повече от правата на глас в общото събрание на акционерите 

на дружеството, нито промяна в тяхното участие в капитала на дружеството. 

 

5.2. Информация по член 10, параграф 1, буква "г" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане   

 

Притежателите на всички ценни книжа със специални права на контрол и 

описание на тези права 

 

БИЛБОРД АД няма акционери със специални контролни права. 

 

5.3. Информация по член 10, параграф 1, буква "е" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане   

 

Всички ограничения върху правата на глас, като например ограничения върху 

правата на глас на притежателите на определен процент или брой гласове, крайни 

срокове за упражняване на правата на глас или системи, посредством които чрез 

сътрудничество с дружеството финансовите права, предоставени на ценните 

книжа, са отделени от притежаването на ценните книжа 

 

Не съществуват ограничения върху правата на глас на никой от акционерите на 

БИЛБОРД АД.  



Съгласно разпоредбите на чл.10. от Устава на БИЛБОРД АД, всяка акция дава 

право на един глас в Общото събрание на акционерите, както и право на дивидент и на 

ликвидационна квота, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Правото на глас 

в общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка 

акция и след вписване на съответното увеличаване на капитала в търговския регистър. 

Дружеството не може да издава привилегировани акции, даващи право на повече от 

един глас или на допълнителен ликвидационен дял. Дружество разкрива, при условията 

и по реда, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, всички промени в 

правата по отделните класове акции, включително промени в правата по деривативни 

финансови инструменти, издадени от него, които дават право за придобиване на акции 

на дружеството. 

Правото на глас в Общото събрание на акционерите на БИЛБОРД АД се 

упражнява от лицата, придобили акции и вписани в книгата на акционерите на 

Дружеството, най-късно 14 дни преди датата на събранието. Съгласно разпоредбата на 

чл. 20, ал. 2 от Устава на Дружеството, акционерите участват в ОС лично или чрез 

представител, упълномощен писмено за конкретно ОС с изрично нотариално заверено 

пълномощно, съгласно изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. 

 

5.4. Информация по член 10, параграф 1, буква "з" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане   

 

Правилата, с които се регулира назначаването или смяната на членове на съвета 

и внасянето на изменения в учредителния договор 

 

Съгласно Устава на БИЛБОРД АД, Съветът на директорите се избира и 

освобождава от общото събрание на акционерите на дружеството и се състои от три до 

девет члена.   

Член на Съвета на директорите може да бъде дееспособно физическо лице или 

юридическо лице, чрез определен от него представител.  

За членове на съвета не могат да бъдат избрани лица, които: 

1. са били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, 

прекратени поради несъстоятелност през последните две години , предхождащи датата 

на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има  неудовлетворени кредитори; 

2. към момента на избора 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.  

Най-малко една трета от членовете на СД трябва да бъдат независими лица. 

Независимият член на СД не може да бъде: 

1. служител в Дружеството; 

2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25% 

(двадесет и пет процента) 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. или т.3 на тази алинея; 

5. свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на 

Дружеството. 

Съгласно Правилата за работа на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД, 

съставът на избрания от общото събрание Съвет на директорите трябва да гарантира 

независимостта и безпристрастността на оценките и действията на неговите членове по 



отношение функционирането на дружеството. Съветът на директорите трябва да 

осигури надлежно разделение на задачите и задълженията между своите членове, като 

сновна функция на независимите директори е да контролират действията на 

изпълнителното ръководство и да участват ефективно в работата на дружеството в 

съответствие с интересите и  правата  на  акционерите. 

Уставът на дружеството се изменя и допълва от общото събрание на 

акционерите. Решенията за изменения и допълнения в Устава се взимат с 

квалифицирано мнозинство от 2/3 от представените акции. 

 

5.5. Информация по член 10, параграф 1, буква "и" от Директива 2004/25/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно предложенията за 

поглъщане   

 

Правомощия на членовете на съвета, и по-специално правото да се емитират или 

изкупуват обратно акции 

 

Членовете на Съвета на директорите на БИЛБОРД АД организират и ръководят 

дейността на дружеството съобразно закона, Устава и решенията на общото събрание 

на акционерите. Съветът на директорите определя един изпълнителен член от състава 

си, който да представлява дружеството в отношенията му с трети лица. 

Съветът на директорите на БИЛБОРД АД, в съответствие с Устава на 

дружеството и решенията на общото събрание на акционерите: 

1. изпълнява решенията на общото събрание; 

2. предлага на общото събрание да измени Устава, да преобразува или прекрати 

дружеството; 

3. изготвя и предлага за одобрение от общото събрание на акционерите Годишния 

финансов отчет, отчета за управление и предложението за разпределение на печалбата; 

4. изготвя междинни финансови отчети на дружеството, междинни доклади за 

дейността и всички други необходими документи, касаещи периодичното разкриване 

на информация от дружеството; 

5. прави предложения пред общото събрание на акционерите за увеличаване или 

намаляване на капитала на дружеството; 

6. разработва и приема Бизнес Програма, Програма за корпоративно управление, 

Етичен Кодекс и други вътрешни актове на дружеството; 

7. приема отчета и ръководи дейността на клоновете и представителствата на 

дружеството; 

8. разрешава покриване и съответно отписване от баланса на дружеството на 

несъбираеми вземания, липси и загуби; 

9. приема Правилник за вътрешния трудов ред и трудова дисциплина, както и 

правила за организацията на труда и работната заплата; 

10. Приема решения за сключване на сделките по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон, 

освен в случаите, когато се изисква изрично овластяване от общото събрание на 

акционерите по силата на приложим специален закон. Решенията на Съвета на 

директорите по чл. 236, ал. 2 от Търговския закон се приемат с единодушие. 

11. решава всички въпроси, освен тези, които са от изключителната компетентност 

на общото събрание на акционерите. 

Решенията на Съвета на директорите се вземат с квалифицирано мнозинство от 

2/3 от членовете на СД. 

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Правилата за работа на СД на БИЛБОРД АД, Съветът 

на директорите на дружеството: 

1.  установява и контролира стратегическите насоки за развитие на дружеството; 



2. установява политиката на дружеството в областта на риска и контролира 

изграждането и функционирането на системата  за управление на риска и вътрешен 

одит; 

3. осигурява спазването на законовите, нормативните и договорните задължения на 

дружеството; 

4. отговаря за създаването и надеждното функциониране на финансово-

информационната система на дружеството; 

5. дава насоки, одобрява и контролира изпълнението на бизнес планa на 

дружеството, сделки от съществен характер, както и други дейности и установени в 

Устава на дружеството и другите му устройствени актове; 

6. определя политиката на дружеството по отношение на разкириването на 

информация и връзки с инвеститорите;    

7. предоставя на акционерите и заинтересуваните лица цялата необходима 

информация относно дружеството, съгласно нормативните актове и общоприетите 

добри практики на корпоративно управление.             

Уставът на БИЛБОРД АД предвижда възможност капиталът на дружеството да 

бъде увеличаван по решение на Съвета на директорите. Съгласно разпоредбата на 

чл.14, ал.11 от Устава на БИЛБОРД АД, приета с решение на ОСА от 30.06.2008 г. и 

изм. с реш. на ОСА от 27.06.2014 г., в срок до пет години от вписване на изменението 

на Устава в Търговския регистър Съветът на директорите има право да взема решения 

за увеличаване на капитала на дружеството до достигане на общ номинален размер от 

50 000 000 /петдесет милиона/ лева чрез издаване на нови обикновени и/или 

привилегировани акции. Увеличението на капитала от Съвета на директорите 

съобразно чл. 196, ал. 1 от ТЗ може да се извърши  без конкретна надлежна делегация 

за това от Общото събрание на акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на 

основание правомощията, предоставени му от настоящата разпоредба на Устава. В 

решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя размера и 

целите на всяко увеличение; броя и вида на новите акции, правата и привилегиите по 

тях; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на §1, т. 3 ЗППЦК, 

издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите 

акции; размера на емисионната стойност и срока, и условията за заплащането й; 

инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката, както 

и всички други параметри и обстоятелства, изискуеми съгласно разпоредби на 

действащото законодателство, необходими за осъществяване на съответното 

увеличаване на капитала. 

Съгласно разпоредбата на чл.16, ал. 2 от Устава на БИЛБОРД АД, приета с 

решение на ОСА от 30.06.2009 г., дружеството може да извършва обратно изкупуване 

на собствени акции до размера и при условията,  регламентирани в ТЗ и ЗППЦК, както 

по решение на общото събрание на акционерите, така и по решение на Съвета на 

директорите за срок не по-дълъг от 18 месеца от датата на решението на съответния 

орган. Обратното изкупуване на собствени акции по решение на Съвета на директорите 

може да се извърши без конкретна надлежна делегация за това от Общото събрание на 

акционерите за всеки конкретен случай, а изцяло на основание правомощията, 

предоставени му от настоящата разпоредба от устава до 2 години от вписване на 

настоящите изменения в Търговския регистър. В решението за обратното изкупуване на 

Съвета на директорите се посочват максималния брой акции, подлежащи на обратно 

изкупуване; условията и реда, при които Съветът на директорите извършва 

изкупуването в определен срок не по-дълъг от 18 месеца; минималния и максималния 

размер на цената на изкупуване, както и инвестиционния посредник, чрез който ще се 

извърши обратното изкупуване. 

Към 31.12.2020 г. дружеството не е осъществявало увеличаване на капитала и 

процедура по обратно изкупуване на акции въз основа на решение на Съвета на 

директорите. 



 

6. Състав и функциониране на административните, управителните и надзорните 

органи и техните комитети  

 

БИЛБОРД АД има едностепенна система на управление. Дружеството се 

управлява и представлява от Съвет на директорите.  

Съгласно Устава на БИЛБОРД АД, Съветът на директорите се състои от три до 

девет члена и се избира и освобождава от общото събрание на акционерите на 

дружеството. Съветът на директорите провежда заседания най-малко веднъж месечно 

или според разпоредбите на правилника му за работа. СД може да приема решения, ако 

присъствуват най-малко половината от членовете му лично или представяни от друг. 

Никой присъстващ член не може да представя повече от един отсъстващ. 

СД може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са заявили 

писмено съгласието си за решението. 

За решенията на СД се водят протоколи, които се подписват от всички 

присъстващи членове на СД. В тях задължително се отбелязва как е гласувал всеки от 

присъстващите.  

 

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, начинът на приложението й и резултатите през 

отчетния период; когато не се прилага такава политика, декларацията съдържа 

обяснение относно причините за това 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК, изискванията на чл. 100н, 

ал. 8, т. 6 относно описание на политиката на многообразие, прилагана по отношение 

на административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка 

с аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, целите на тази 

политика на многообразие, начинът на приложението й и резултатите през отчетния 

период не се прилагат за малките и средните предприятия.  

Дружеството не е разработило политика на многообразие по отношение на 

административните, управителните и надзорните органи на дружеството във връзка с 

аспекти, като възраст, пол или образование и професионален опит, тъй като попада в 

изключенията на чл. 100н, ал. 12 от ЗППЦК.  

 

 

Дата на подписване  

и одобрение за издаване: 

31.03.2021 г.                                                              За БИЛБОРД АД ……………………. 

гр. София                Стефан Генчев 

                         /Изпълнителен член на СД/ 
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