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ТОЧКА 3 
 

Вземане на решение за определяне на възнаграждението  
на членовете на Одитния комитет на Дружеството 

 

На 28.02.2020 г. в Държавен вестник, бр. 18 беше обнародван Закон за изменение и 
допълнение на Закона за независимия финансов одит („ЗНФО)“. В резултат на приетите 
изменения и допълнения в ЗНФО функциите на одитния комитет и на председателите на 
одитните комитети в предприятията от обществен интерес бяха разширени с допълнителни 
правомощия. Измененията и допълненията в ЗНФО бяха отразени в проекта на Статута на 
Одитния комитет на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД („Дружеството“). На основание чл. 107, 
ал. 7 от ЗНФО и във връзка с пар. 8, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗНФО 
одобряването на Статута на Одитния комитет на Дружеството беше включено като отделна 
точка – т. 2, в дневния ред на Общото събрание на Дружеството, насрочено за 04.11.2020 г. 
Разпоредбата на член 6, алинея 2 от предложения Статут на Одитния комитет на Дружеството 
предвижда отношенията между Дружеството и всеки от членовете на Одитния комитет да се 
уреждат с договор в писмена форма. 

 

В съответствие с разпоредбата на чл. 107, ал. 2, изречение първо от ЗНФО, членовете на 
одитния комитет на предприятията от обществен интерес, се избират от общото събрание на 
акционерите, по предложение на председателя на управителния съвет или на председателя на 
надзорния съвет. 

 

Предвид изложеното и отчитайки функциите на Общото събрание на Дружеството, действащо 
като орган по назначаване на членовете на Одитния комитет, в правомощията на Общото 
събрание на Дружеството е да вземе решение в този смисъл, като определи размера на 
дължимото възнаграждение на членовете на Одитния комитет за изпълняваните от тях 
функции, начина на плащане и началната дата, считано от която е дължимо възнаграждението.    

 

Проект на решение:  

 

„Общото събрание, на основание чл. 107, ал. 2 от Закона за независимия финансов одит и 
чл. 48, т. 13 от Устава на Дружеството, определя брутното годишно възнаграждение на 
всеки един от членовете на Одитния комитет на Дружеството за дейността му като 
такъв в размер на 4 800 (четири хиляди и осемстотин) лева. Възнаграждението се дължи на 
месечни плащания, всяко от които е в размер на 1/12 (една дванадесета) от годишното 
възнаграждение. Плащанията се извършват не по-късно от последния ден на месеца, 
следващ месеца, за който е дължимо съответното плащане. Решението влиза в сила от 
първо число на месеца, следващ датата на вземане на решение от Общото събрание, т.е. 
от 01 декември 2020г.” 

 

Приложения: няма 
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