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У В Е Д О М Л Е Н И Е 
по 

чл. 142м, ал. 1 от Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и 
ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 35) 

 
 
На основание чл. 142м, ал. 1 от Наредба № 35 инвестиционен посредник „Реал 

Финанс” АД разкрива публично следната информация за Политиката за 
възнагражденията по чл. 142а, ал. 1, приета на 09.06.2011 г. от Съвета на 
директорите: 

1. Процесът на вземане на решение, използван при избор на политиката за 
възнагражденията, е съобразен с изискванията на Наредба № 35. 

2. Инвестиционният посредник не избира комитет по възнагражденията и 
външен консултант за определяне на политиката за възнагражденията, тъй като не са 
налице условията на чл. 142и, ал. 1 от Наредба № 35. 

3. Заплащането на възнагражденията е постоянно и не зависи от резултатите на 
дейността. 

4. Всички възнаграждения се заплащат в размера и сроковете, предвидени в 
съответните трудови или граждански договори, както и в договорите за управление и 
контрол. 

5. Общо изплатените възнаграждения за отчетната 2014 година са в размер на  
181 106 лв. както следва: 

 Съвет на директорите и прокурист – 55 660 лв.; 
 Отдел „Вътрешен контрол” – 15 152 лв.; 
 Отдел „Счетоводство” – 22 391 лв.; 
 Отдел „Управление на активи” – 52 994 лв.; 
 Отдел „Операции с финансови инструменти” – 19 828 лв.; 
 Отдел „Управление на риска“ – 15 081 лв. 
6. През отчетната 2014 година възнагражденията на висшия ръководен 

персонал са в размер на 98 180 лв. (членовете на Съвета на директорите, Прокурист, 
Ръководител Вътрешен контрол, Ръководител Управление на риска и Главен 
счетоводител). Възнагражденията на служителите, чиито дейности оказват съществено 
въздействие върху рисковия профил на инвестиционния посредник са размер на 52 
994 лв. (инвестиционен консултант). 

 
Размерът на постоянните възнаграждения за отчетната 2014 година е 177 309 

лв., като броя на техните получатели в началото и в края на периода са 10 служители. 
 
Забележка: Настоящата информация не включва данните по чл. 142м, ал. 1, 

т. 5 и 6, както и т. 8, б. „б-е” от Наредба № 35, тъй като такива плащания не са 
извършвани. 


