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Политика за възнагражденията  

на ИП „МК Брокерс” АД 
 

 

Глава 1 

Общи положения. Договаряне на работната заплата по индивидуален 

трудов договор. 

 

 

Чл. 1 (1) (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Настоящата политика е приета на 

основание чл. 27 от Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 за допълване на Директива 

2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните 

изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за 

даването на определения за целите на посочената директива и раздел ІV от Глава 

Трета „Изисквания към организацията на дейността на инвестиционния 

посредник във връзка със спазване на пруденциалните изисквания“ от Наредба 50 

на КФН от дата 19 юни 2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидност и 

осъществяването на надзор за спазването им (изменено с решение на СД от дата 

16.10.2015г.) 

 (2) Настоящата политика включва заплати и други финансови и материални 

стимули, включително облаги, свързани с пенсиониране, за следните категории 

персонал: 

1. Висшия ръководен персонал; 

2. Служители, чиято дейност е свързана с поемане на рискове; 

3. Служители, изпълняващи контролни функции, и 

4. Всички служители, чийто възнаграждения са съразмерни с възнагражденията на 

служители по т. 1 и 2 и чийто дейности оказват съществено влияние върху рисковия 

профил на инвестиционния посредник. 

(3) Инвестиционният посредник следва следните принципи при прилагане 

политиката за възнагражденията, като се вземат предвид естеството, мащабът и 

комплексността на неговата дейност, структурата на вътрешната му организация и 

обхватът на извършваните от него инвестиционни услуги и дейности: 

1. осигуряване на надеждно и ефективно управление на риска и ненасърчаване на 

поемането на риск, който надвишава допуснатото от инвестиционния посредник ниво; 

2. съответствие със стратегията, целите, ценностите и дългосрочните интереси на 

инвестиционния посредник, както и прилагане на мерки за избягване на конфликти на 

интереси. 

Чл. 2 (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) ИП „МК Брокерс” АД определя постоянно 

трудово възнаграждение за служителите на дружеството, което се определя и договаря 

в индивидуален трудов договор като се спазват повелителните разпоредби на Кодекса 

на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, както и всеки 

един закон, указ, устав или друг нормативен акт, имащ отношение към проблематиката. 
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(1) Договарянето на работната заплата се извършва на основата на: 

1. Количеството, качеството и ефективността на труда; 

2. Условията, при които се полага трудът; 

3. Необходимите средства за възпроизводство на работната сила; 

4. Икономически съображения, включително изискванията за икономическо 

развитие, производителност на труда и поддържането на желаната заетост. 

      (2) (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) В индивидуалните трудови договори на 

служителите на  ИП „МК Брокерс” АД не се определят допълнителни плаващи 

възнаграждения. 

 (3) Служителите, изпълняващи контролни функции, са независими от служителите 

на инвестиционния посредник, върху които упражняват контрол, разполагат с 

подходящи правомощия и получават постоянно трудово възнаграждение, независимо 

от резултатите от дейностите, постигнати от структурните звена, които контролират. 

 (4) Върху възнагражденията на всички служители по чл. 1, ал. 2, се осъществява 

надзор пряко от управителния орган на дружеството. 

 (5) Всички обезщетения, произтичащи от договорните отношения между служител и 

работодател са определени съгласно Кодекса за труда.  

      (6) Инвестиционният посредник не предвижда допълнителни облаги, свързани с 

пенсиониране, различни от законоустановените съгласно нормативната уредба на 

Република България. 

  (7) Иинвестиционният посредник не се е възползвал от извънредна държавна 

помощ. 

Чл. 3. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Тази политика се прилага на равнище 

група, предприятие майка и дъщерни дружества, включително по отношение на тези от 

тях, установени в офшорни финансови центрове. Към дата на изготвяне и приемане на 

настоящата политика структурата на ИП „МК Брокерс” АД се състои от един офис – 

централа.. 

Чл. 4. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.)  От гледна точка на естеството, обхвата и 

комплексността на дейността, както и вътрешната организация, ИП „МК Брокерс” АД 

счита, че не се налага създаването на комитет по възнагражденията, както и комитет 

за подбор на кандидати  (изменено с решение на СД на дата 16.10.2015г.) 

(1) Управителният орган отговаря за изготвянето на решения относно 

възнагражденията, включително такива, които оказват влияние върху риска и 

управлението на риска на инвестиционния посредник. 

(2) При вземането на решения по ал. 1 управителният орган отчита дългосрочните 

интереси на акционерите, инвеститорите и други заинтересовани страни в 

инвестиционния посредник. 

 

Глава 2 

Структура и организация на работната заплата в дружеството. 

Изчисляване на полагащите се трудови възнаграждения. 

 

Раздел 1 

Брутна и основна работна заплата в дружеството 
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Чл. 5.  Брутната работна заплата се състои от: 

1. Основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и 

прилаганата система на заплащане на труда; 

2. Допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в 

Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, в друг 

нормативен акт или в колективен трудов договор; 

3. Други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в 

индивидуалния трудов договор и невключвани в т.1 и т.2. 

Чл. 6 (1) Основната работна заплата е възнаграждение за изпълнението на 

определените трудови задачи, задължения и отговорности, присъщи за съответното 

работно място или длъжност, в съответствие с приетите стандарти за количество и 

качество на труда и времетраенето на извършваната работа. При прилагането на 

сделни форми и системи на заплащане на труда тя следва да съответства  на 100 – 

процентно изпълнение на утвърдените трудови норми. 

(2) С колективен или индивидуален трудов договор не може да се заменя основната 

работна заплата или части от нея с допълнителни или други възнаграждения и 

плащания. 

(3) Основната работна заплата се определя на основата на оценка и степенуване на 

работните места и длъжностите и се договаря в трудовия договор между 

страните по трудовото правоотношение. 

(4) При оценка на работното място се отчитат: 

1. Сложността на труда; 

2. Отговорността на труда; 

3. Тежестта на труда; 

4. Параметрите на работната среда. 

 

Раздел 2 

Допълнителни трудови възнаграждения 

 

Чл. 7  (1) Допълнителните трудови възнаграждения са: 

1. Определените с Наредбата за структурата и организацията на работната 

заплата или с друг нормативен акт възнаграждения, които се изплащат 

задължително; 

2. Договорените с индивидуалния и/или с колективен трудов договор 

възнаграждения, които се изплащат според договорените условия. 

(2) Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов 

стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален 

опит нe по-малък от една година, ако лицето е придобило трудовият си стаж на 

същата или сходна длъжност. 

 

(3) Допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит 

се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна 

продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, 
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а при непълно работно време – по всеки отделен трудов договор, до допълването им 

до съответната месечна продължителност на работното време. 

Чл. 8  (1) На работниците и служителите на дружеството се изплащат допълнителни 

трудови възнаграждения в размерите посочени в нормативния акт, в който са 

предвидени или договорени. 

(2) При определяне на продължителността на трудовия стаж и 

професионалния опит на работниците и служителите на дружеството, за 

които се изплаща допълнително трудово възнаграждение, трудовия им 

стаж придобит в друго предприятие по трудово правоотношение и/или на 

държавна служба се зачита както следва: 

1. За всяка от длъжностите – „юрисконсулт”, „главен юрисконсулт” се зачита 

трудовия стаж, придобит в друго предприятие на всяка от следните 

длъжности: „юрисконсулт”, „главен юрисконсулт”, „съдебен кандидат” 

(стажант), „експерт юрист”, „началник отдел „правен””, „ръководител – 

правна служба” и стажът, придобит на всяка друга длъжност или професия, 

за която се изисква висше юридическо образование; 

2. За всяка от длъжноститe – „инвестиционен консултант”, „бек офис”, 

„дистрибутор”, се зачита трудовия стаж придобит в друго предприятие на 

всяка от четирите длъжности и стажът, придобит на всяка друга длъжност 

или професия, за която се изисква висше икономическо образование; 

3. За всяка от длъжностите – „оперативен счетоводител”, „счетоводител”, 

„главен счетоводител” се зачита трудовия стаж придобит в друго 

предприятие на всяка от трите длъжности и стажът, придобит на всяка друга 

длъжност или професия, за която се изисква висше икономическо 

образование; 

4. За длъжността „ръководител на отдел „вътрешен контрол”” се зачита 

трудовия стаж придобит в друго предприятие на длъжност „ръководител на 

отдел „вътрешен контрол””, „данъчен асистент” и стажът, придобит на всяка 

друга длъжност или професия, за която се изисква висше икономическо 

образование; 

5. За длъжността „административен секретар” се зачита трудовия стаж 

придобит в друго предприятие на всяка от следните длъжности: 

„административен секретар”, „администратор”, „секретарка”, „офис 

мениджър”. 

Чл. 9 Допълнителните трудови възнаграждения на работниците и служителите на 

дружеството се предоставят в пари. 

 

Раздел 3 

Изчисляване на полагащите се трудови възнаграждения на 

работниците и служителите в дружеството.  

Определяне и разпределяне на средствата за работна заплата в 

дружеството. 
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Чл. 10. Трудовите възнаграждения на работниците и служителите на дружеството 

се изчисляват по реда на глава четвърта от Наредбата за структурата и 

организацията на работната заплата. 

Чл. 11 Средствата за работна заплата в дружеството се определят и разпределят от 

лицата представляващи дружеството. 

 Чл. 12 (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Информация относно връзката между 

заплащането и резултатите от дейността – Работната заплата в ИП „МК Брокерс” АД не 

е обвързана с финасовия резултат на дружеството, нито с конкретни договорености за 

постигнати параметри в работата. 

Чл. 13 (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Обобщена количествена информация 

относно възнагражденията, поотделно по видове дейност: 

Основна дейност на ИП „МК Брокерс” АД – към 31.12.2014 г. общо разходът за 

възнаграждения е възлизал на 160 447.28 лева. В това число са включени 

възнаграждения по Трудови договори, Договори за управление и контрол и Граждански 

договори. 

Към 31.12.2014 г. са изплатени на персонала 127 031.18 лева 

Всички лица, наети на Трудов договор, Договор за управление и контрол и 

граждански дотовор са заети в основната дейност. 

ИП „МК Брокерс” АД не упражнява допълнителна дейност. 

 

Чл. 14 Обобщена количествена информация относно възнагражденията, поотделно 

за висшия ръководен персонал и за служителите, чийто дейности оказват съществено 

въздействие върху рисковия профил на инвестиционния посредник: 

Брутния размер на възнагражденията за висшия ръководен персонал към 31.12.2014 

г. е 93 263,50 лева.  

Нетния размер на възнагражденията за висшия ръководен персонал към 31.12.2014 г. 

е 67 183,78 лева.  

Брутния размер на възнагражденията за служителите, чиито дейности оказват 

съществено влияние върху рисковия профил на инвестиционния посредник към 

31.12.2014 г. е 76 235,65 лева.  

Нетния размер на възнагражденията за служителите, чиито дейности оказват 

съществено влияние върху рисковия профил на инвестиционния посредник към 

31.12.2014 г. е 50 795,53 лева.  

1. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Размер на възнагражденията за финансовата 

година, разделени на постоянни и променливи възнаграждения, както и на брой на 

получателите:  

ИП „МК Брокерс” АД не изплаща на работници и служители променливи 

възнаграждения.  

Брутния размер на постоянните възнаграждения към 31.12.2014 г. за висшия 

ръководен персонал е 93 263,50 лева, съответстващ на 4 /четири/ броя получатели. 

Нетния размер на постоянните възнаграждения към 31.12.2014 г. за висшия 

ръководен персонал е 67 183,78 лева, съответстващ на 4 /четири/ броя получатели. 

Брутния размер на постоянните възнаграждения към 31.12.2014 г. за служителите, 

чийто дейности оказват съществено въздействие върху рисковия профил на 
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инвестиционния посредник е 56 786,02лева, съответстващ на 4 /четири/ броя 

получатели. 

Нетния размер на постоянните възнаграждения към 31.12.2014 г. за служителите, 

чийто дейности оказват съществено въздействие върху рисковия профил на 

инвестиционния посредник е 38 611,13 лева, съответстващ на 4 /четири/ броя 

получатели. 

Брутния размер на постоянните възнаграждения към 31.12.2014 г. общо персонална 

на инвестиционния посредник е 160 447.28 лева, съответстващ на 10 /десет/ броя 

получатели. 

Нетния размер на постоянните възнаграждения към 31.12.2014 г. общо персонална 

на инвестиционния посредник е 127 031.18 лева, съответстващ на 10 /десет/ броя 

получатели.  

 

2. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.)  Размер и форма на променливите 

възнаграждения, разделени на парични средства, акции, свързани с акции инструменти 

и др.: 

 ИП „МК Брокерс” АД не изплаща на работници и служители променливи 

възнаграждения. 

 

    3. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Размер на неизплатените разсрочени 

възнаграждения, разделени на безусловно и условно дължими части:  

ИП „МК Брокерс” АД няма разсрочени възнаграждения. 

 

4. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Размер на отложените възнаграждения, 

отпуснати през отчетната година, изплатени и намалени чрез корекции въз основа на 

постигнатите резултати: 

 ИП „МК Брокерс” АД не изплаща възнаграждения въз основа на постигнати 

резултати. 

 

5. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.) Плащания при сключване и прекратяване на 

договори, направени през отчетната година, и брой на получателите на такива 

плащания:  

ИП „МК Брокерс” АД не изплаща допълнителни възнаграждения, различни от 

месечната работна заплата, за сключване или прекратяване на индивидуален трудов 

или колективен договор. За отчетната година ИП „МК Брокерс” АД не е изплащал 

обезщетения по трудови договори, съгласно Кодекса на труда. 

 

6. (изм. с решение на СД от 15.06.2020 г.)  Размер на плащанията при прекратяване на 

договори, начислени през отчетната година, брой на получателите на такива плащания 

и най-високият размер на сумата на едно лице:  

ИП „МК Брокерс” АД не изплаща допълнителни възнаграждения, различни от 

месечната работна заплата, за сключване или прекратяване на индивидуален трудов 

или колективен договор. За отчетната година ИП „МК Брокерс” АД не е изплащал 

обезщетения по трудови договори, съгласно Кодекса на труда. 
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ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

 Чл. 15 „Висш ръководен персонал“ са: 

а) Членовете на съвета на директорите, които са изпълнителни членове, и членовете 

на управителния съвет или друго лице, което управлява дейността на инвестиционния 

посредник; 

б) Лицата, чиято длъжност според вътрешната структура на инвестиционния 

посредник включва изпълнение на функции по ръководство и контрол на структурни 

звена, които имат пряко отношение към осъществяване на основния предмет на дейност 

на инвестиционния посредник; 

 в) Ръководството на специализираната служба за вътрешен контрол. 

Чл. 16 „Облаги, свързани с пенсиониране“ са по-големи пенсионни обезщетения, 

предоставяни по преценка на инвестиционния посредник на служител като част от 

условията по променливото му възнаграждение, които не включват натрупаните 

обезщетения, предоставяни на служителя, съобразно условията на пенсионната схема, 

определени в политиката на инвестиционния посредник“. 

 

 


