
 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ  ПО ЧЛ. 73, Т. 6, Б. „Г“ ОТ НАРЕДБА №44  от 20.10.2011 г. ЗА 

ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, 

НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, 

УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ  

 

ПРИЛОЖИМА КЪМ ОДИТИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2019 Г.  

НА ДОГОВОРЕН ФОНД „СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ“ 

 

Резултати от Прегледите по чл. 108, ал. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ, включително 

евентуално констатирани нередности: 

Преглед по чл. 108, ал. 7 ЗДКИСДПКИ 

Периодичният независим преглед към 2019 г. на Политиката за възнаграждения на УД „Селект 

Асет Мениджмънт“ ЕАД (Политиката) на основание чл. 108, ал. 7 ЗДКИСДПКИ е извършен от 

лицата с надзорни функции – неизпълнителните членове на Съвета на директорите и 

притежаващи опит в управлението на риска и възнагражденията, като е установено, че са спазени 

изискванията на чл. 108, ал. 4 от ЗДКИСДПКИ и не са констатирани нередности, общата система 

за възнаграждения функционира по предназначение, изплащанията на възнагражденията са 

подходящи и рисковият профил, дългосрочните цели и задачи на Дружеството са адекватно 

отразени и в съответствие с националните и международните разпоредби, принципи и стандарти. 

Дружеството не съставя Комисия по възнагражденията, вземайки под внимание  факторите за 

пропорционалност на компанията по отношение на различните характеристики и критериите за 

размер, вътрешна организация, естество, обхват и сложност на дейностите. 

Преглед по чл. 108, ал. 8 ЗДКИСДПКИ 

На основание чл. 108, ал. 8 ЗДКИСДПКИ Звено „Нормативно съответствие“ към УД „Селект 

Асет Мениджмънт“ ЕАД извърши централен и независим вътрешен преглед на изпълнението на 

Политиката за възнагражденията на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, както и представи 

резултати от анализ на всичките изплатени възнаграждения на идентифицирания персонал към 

2019 г., съдържащ данни относно изпълнението на Политиката. 

ДФ „Селект Регионал“ няма собствен персонал. От активите на ДФ „Селект Регионал“ не 

се изплащат под никаква форма възнаграждения, стимули, бонуси или други облаги на 

членовете на Съвета на директорите и служителите на УД „Селект Асет Мениджмънт“ 

ЕАД. 

 



 

  

През 2019 г. Дружеството е начислило и изплатило 278,050.56 лв. разходи за възнаграждения. 

След анализ на изплатените възнаграждения, Звеното констатира, че постоянното 

възнаграждение на идентифицирания персонал за 2019 г. възлиза на 217,277.28 лв. През същата 

година на идентифицирания персонал е изплатено допълнително възнаграждение с непостоянен 

характер, което не е свързано с постигнати резултати на управляваните КИС, в размер на 

28,128.67 лв.  

Прегледът установи, че през 2019 г. идентифицираният персонал се състои от 11 броя души. За 

целите на анализа на възнагражденията и изпълнението на Политиката, идентифицираният 

персонал е категоризиран по следния начин – 2 броя души с надзорни функции, 2 броя души 

висше ръководство, 4 броя души с контролни функции, 2 броя души, поемащи риск и отговарящи 

за ръководството на управлението на инвестициите, и 1 брой друг служител, поемащ риск. 

След извършените преглед и анализ, Звено „Нормативно съответствие“ констатира, че не 

са налице непълноти, несъответствия и пропуски при спазването изискванията на 

Политиката за възнагражденията на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД през 2019 г. 

Политиката за възнагражденията на УД „Селект Асет Мениджмънт“ ЕАД, Годишен преглед по 

чл. 108, ал. 8 ЗДКИСДПКИ на нейното изпълнение от звено „Нормативно съответствие“, както 

и Протокол от заседание на Съвета на директорите относно Периодичен преглед по чл. 108, ал. 

7 ЗДКИСДПКИ от членовете на Съвета на директорите на Политиката са достъпни на интернет 

страницата на УД - www.selectam.bg 

Информацията по чл. 73, т. 6, б. „г“ от Наредба №44  от 20.10.2011 г. за изискванията към 

дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 

инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, както и 

Прегледите по чл. 108, ал. 7 и 8 ЗДКИСДПКИ към 2019 г., са публикувани на интернет 

страницата на Дружеството – раздел Фондове, подраздел – Селект Регионал, секция – Финансови 

отчети, подсекция – Одитирани годишни финансови отчети. 

 

http://www.selectam.bg/

