
МАТЕРИАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ  

ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД  

НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ  

НА „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ” АД, 

насрочено за 26.08.2015 г. 

 

 

І. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЯ: 

 

Точка 1 от дневния ред: “Определяне на възнаграждението и параметрите на 

гаранцията за управление на Петър Веселинов Аврамов, в качеството му на новоизбран 

член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на Дружеството.” 

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” 

АД, на основание чл. 116в, ал.1, изр. 2 от ЗППЦК, определя брутно месечно възнаграждение 
на Петър Веселинов Аврамов в размер на 10 687.00 лв. (десет хиляди шестстотин осемдесет и 

седем лева), дължимо считано от датата на решението на Надзорния съвет за избор на Петър 

Веселинов Аврамов за член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на 
дружеството. 

На основание чл. 116в, ал. 3 и 4 от ЗППЦК и чл. 63 от Устава Общото събрание на 

акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД определя Петър Веселинов Аврамов, в качеството 

му на новоизбран член на Управителния съвет и Главен изпълнителен директор на 

Дружеството, да внесе гаранция за управлението си в размер на 3 брутни месечни 

възнаграждения, а именно 32061.00 лв. (тридесет и две хиляди и шестдесет и един лева), 

по сметка в банка “ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД, която да бъде блокирана в полза на „ЗД 

ЕВРОИНС” АД.“ 

Точка 2 от дневния ред: “Освобождаване на Боян Домбалов от длъжността член на 

Одитния комитет на Дружеството.” 

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” 

АД освобождава Боян Домбалов от длъжността член на Одитния комитет на Дружеството.“ 

Точка 3 от дневния ред: „Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.“ 

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” 

АД избира Иван Мънков за член на Одитния комитет на Дружеството.“ 

Точка 4 от дневния ред: “Приемане на промени в Политиката за 

възнагражденията на “ЗД ЕВРОИНС” АД.” 

Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” 

АД, на основание чл. 11, ал. 3 от Наредба № 48 от 20 март 2013 г., отменя чл. 4, ал. 3 от 
Политиката за възнагражденията на “ЗД ЕВРОИНС” АД.” 

Точка 5 от дневния ред: “Приемане на решение за преизбиране на Виолета 

Василева Даракова и Ради Георгиев Георгиев в качеството им членове на Надзорния 

съвет и определяне на тяхното възнаграждение, мандат и гаранция за управление.”  

Предложение за решение: “На основание чл. 242, ал. 2, изр. 1 във връзка с чл. 221, т. 
4 от ТЗ и чл. 43, т. 4 от Устава Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД 

преизбира за членове на Надзорния съвет Виолета Василева Даракова и Ради Георгиев 
Георгиев. 



На основание чл. 233, ал. 1 от ТЗ и чл. 48, ал. 2 от Устава Общото събрание на 
акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД определя мандат на Виолета Василева Даракова и Ради 

Георгиев Георгиев в качеството им на членове на Надзорния съвет за период от 3 години. 

На основание чл. 221, т. 5 от ТЗ, чл. 116в, ал. 1, изр. 2 от ЗППЦК и чл. 43, т. 4 от 
Устава Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД оставя без промяна брутно 
месечно възнаграждение на Виолета Василева Даракова и на Ради Георгиев Георгиев, което 

всеки един от членовете е получавал до момента на преизбирането. 

На основание чл. 116в, ал. 3 и 4 от ЗППЦК и чл. 52 от Устава Общото събрание на 
акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД определя на Виолета Василева Даракова и на Ради 

Георгиев Георгиев, в качеството им на преизбрани членове на Надзорния съвет, да внесат 
гаранция за управлението си в размер на 3 брутни месечни възнаграждения, а именно за 
Виолета Христова Даракова, гаранция в размер на 7 500.00 лв. (седем хиляди и петстотин 

лева) и за Ради Георгиев Георгиев, гаранция в размер на 6 600 (шест хиляди и шестстотин 

лева). 

Гаранциите следва да бъдат внесени в банка “БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ”АД, 

като всяка една от тях бъде блокирана в полза на „ЗД ЕВРОИНС” АД.” 

Точка 6 от дневния ред: “Освобождаване на Виолета Даракова от длъжността член 

на Одитния комитет на Дружеството.” 

Предложение за решение: „Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” 

АД освобождава Виолета Даракова от длъжността член на Одитния комитет на 
Дружеството.“ 

Точка 7 от дневния ред: „Избор на нов член на Одитния комитет на Дружеството.“ 

Предложение за решение: “Общото събрание на акционерите на “ЗД ЕВРОИНС” АД 

избира Иван Димитров Христов, ЕГН: 7607163982, л.к. № 644810501, издадена на 20.08.2013 

г., с постоянен адрес: ул. “Дечко Йорданов” № 3, ет. 6, ап. 23, гр. София за член на Одитния 
комитет на Дружеството.“ 

 

 

ІІ. МАТЕРИАЛИ, СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

 

1. Протокол от заседание на Управителния съвет на „ЗД ЕВРОИНС” АД проведено на 
13.07.2015 г.; 

2. Актуализирана покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 
„ЗД ЕВРОИНС” АД на 26.08.2015 г.  

3. Образец на пълномощно за извънредно Общо събрание на акционерите на „ЗД 

ЕВРОИНС” АД насрочено за 26.08.2015 г.  
4. Свидетелство за съдимост на Ради Георгиев Георгиев за Република България. 
5. Свидетелство за съдимост на Виолета Василева Даракова за Република България. 

 5. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 4-9 от КЗ от Ради Георгиев; 
 6. Декларация по чл. 16а, ал. 1, т. 8, букви “б-е” от КЗ от Ради Георгиев Георгиев; 
 7. Декларация по чл. 13, ал. 5 от КЗ от Ради Георгиев Георгиев; 
 8. Декларация по чл. 13, ал. 1, т. 4-9 от КЗ от Виолета Василева Даракова; 
 9. Декларация по чл. 16а, ал. 1, т. 8, букви “б-е” от КЗ от Виолета Василева Даракова; 
 10. Декларация по чл. 13, ал. 5 от КЗ от Виолета Василева Даракова; 
 11. Декларация по чл. 13а, ал. 4 от КЗ от Виолета Василева Даракова; 
 12. Декларация по чл. 237 от ТЗ на Ради Георгиев Георгиев; 




