
Политика за насърчаване на многообразието  

в управителния орган на ИП Капман АД  

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. ИП Капман АД има едностепенна система на управление. Управителният орган на дружеството 

е неговия Съвет на директорите.  

Чл.2. Настоящата политиката за насърчаване на многообразието в управителния орган на ИП Капман 

АД (по-долу наричан само „дружеството“ или „инвестиционния посредник“) регламентира 

системата прилагана в дружеството с цел да насърчава многообразието в Съвета на директорите, да 

поощри създаването на разнообразна група от членове, като се стреми да включи в състава му лица, 

притежаващи широк диапазон от качества и компетенции, за да осигури наличието на различни 

гледни точки и опит, да се способства изразяване на независими становища и да се гарантира 

стабилен процес на вземане на решения в рамките на органа. 

Чл. 3. Процедурите за подбор на членове на Съвета на директорите следва да гарантират, че 

кандидатите, подбрани да станат негови членове, покриват поне една от описаните по-долу области 

на многообразие. Инвестиционният посредник не трябва да подбира членове на ръководния си 

орган с единствената цел да увеличи многообразието в ущърб на функционирането и пригодността 

на Съвета на директорите като цяло или за сметка на пригодността на отделните членове на Съвета 

на директорите. 

Чл. 4. Настоящата политика е изготвена с цел да гарантира, че при избора на членове на Съвета на 

директорите се взема предвид широк набор от качества и умения и се определят конкретни цели 

по отношение на многообразието. Цел на инвестиционния посредник е определи  представителство 

на по-слабо представения пол. 

Чл. 5. Настоящата политика има за цел да насърчи многообразието след членовете на Съвета на 

директорите, за да осигури комбинация от трудов опит както и комбинация от географски произход, 

полов, възрастов признак, както и, мисловни стилове, образование и академичен опит. 

Чл. 6. „Многообразие" е ситуация, в която характеристиките на членовете на управителния орган, 

включително техните възраст, пол, географски произход, образование и професионален опит, се 

различават дотолкова, че да се осигури разнообразие на мнения в управителния орган. 

2.     ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ 

Чл. 7. Настоящата политика е изготвена и при прилагането й се отчитат следните основни принципи: 

✓ Всички кандидати имат равни възможности и следва да бъдат третирани без каквато 
и да е било проява на дискриминация по отношение на техния пол, семейно 
положение, възраст, здравословно състояние, сексуална ориентация, раса, религия 
и други; 

✓ На всички кандидати се предоставят равни възможности да покажат своите знания, 
умения и опит; 



✓ Кандидатите се оценяват за заемане на определена длъжност обективно, 
безпристрастно и професионално; 

✓ На всички кандидати се осигуряват равни възможности за кандидатстване, равен 
достъп до информацията и ресурсите на Дружеството и равно третиране на лицата. 

Чл. 8. С оглед на факта, че Дружеството не е значим инвестиционен посредник и във връзка с 

естеството, мащаба и сложността на дейността на Дружеството, както и обхвата на извършваните от 

него инвестиционни услуги и дейности, подборът на кандидати за членове на Съвета на директорите 

на ИП се извършват от нарочно сформирана за целта Комисия за насърчаване на многообразието 

(наричана по долу Комисията).  

(2) Комисията, в състав, определен с Решение на Съвета на директорите, се формира винаги, когато 

следва да се извърши подбор на кандидати за членове на Съвета на директорите. 

3.  ОСНОВНИ АСПЕКТИ  

Чл. 9. При оценката на кандидатите за членове на Съвета на директорите се цели да се обхванат най-

малко следните аспекти: 

✓ Насърчаване на многообразието по образование и професионален опит; 

✓ Насърчаване на многообразието по пол; 

✓ Насърчаване на многообразието по възраст; 

✓ Насърчаване на многообразието по кариерно планиране и гарантиране на еднакво 

третиране и възможности за лицата от различни полове. 

4.  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УПРАВИТЕЛНИЯ ОРГАН НА ИП КАПМАН АД 

Чл. 10. (1) Дружеството отчита факта, че многообразието в ръководните органи е необходимо 

условие и гаранция за по-добро и ефективно управление, с оглед на наличието на повече различни 

гледни точки и се стреми да го поддържа и повишава. 

(2) Управлението на многообразието включва стратегическите, комуникационните и 

управленческите подходи, на които инвестиционният посредник разчита, за да си осигури 

оптимална комбинация от висши мениджъри, с която да се гарантира постигането на 

корпоративните цели и да се повиши конкурентоспособността на дружеството. 

(3) Дружеството полага усилие да осигури многообразие сред лицата, осъществяващи управлението 

му и няма да прилага различен стандарт, обоснован само на пола на кандидата, като никой кандидат 

не може да бъде избран, нито пък изключван от подбор единствено или до голяма степен заради 

неговия пол. 

Чл. 11. С цел осигуряване на многообразието на Съвета на директорите на ИП Капман АД по 

отношение на образование и професионален опит, съставът на Съвета на директорите ще включва 

задължително: 

• лица, с различен образователен профил – от областите икономически и/или технически и 

правни науки. В случай на липса на лице с висше техническо или юридическо образование, 

многообразието ще бъде търсено в различна специализация в областта на икономическия 

профил /различни специалности, професионални направления или степен на висше 

образования/.    



• лица, които имат допълващ се професионален опит предвид цялостната структура на 

дейността на инвестиционния посредник 

Чл. 12. С цел осигуряване на многообразието на Съвета на директорите на ИП Капман АД по 

отношение на пол, по-слабо представения пол трябва да съставлява минимум една трета от състава 

на Съвета на директорите. В случай на нарушаване на описаното по предходното изречение 

правило, срокът в рамките на който следва да се достигне това целевото ниво е една година, като 

за целта ще се направи нов избор за член на Съвета на директорите или увеличи състава на съвета 

на директорите. Решението за прилагане на подход по предходното изречение ще е в зависимост 

от обема на дейност на дружеството към този момент. 

Чл. 13. С цел осигуряване на многообразието на Съвета на директорите на ИП Капман АД по 

отношение на възраст при планирането и извършването на подбора на кандидатите за членове на  

Съвета на директорите водещ принцип ще е включването на  такива нови членове, които със своите 

характеристики, качества и компетенции да осигурят достатъчно разнообразие от качества и 

компетенции на ръководния орган като цяло, а не подбора да бъде направен предвид възрастта на 

съответния кандидат. Инвестиционният посредник отчита факта, че за формиране на качества и 

професионален опит, подходящи за изпълнение на задълженията на член на Съвета на директорите 

е необходимо време и поставя изискването за минимум 5 години релевантен професионален опит. 

Чл. 14. (1) С цел насърчаване на многообразието по кариерно планиране и гарантиране на еднакво 

третиране и възможности за лицата от различни полове, Съветът на директорите задължително, от 

една страна, ще включва лица, притежаващи широк набор от качества, знания и умения, а от друга, 

плановете за кариерно развитие на всеки от членовете на съвета ще са насочени в различни и 

допълващи се сфери с цел постигане и на по тясна специализация във връзка с осъществяване на 

цялостната дейност на инвестиционния посредник.  

(2) Дружеството осигурява условия за кариерно развитие на своите служители без никаква 
дискриминация, включително полова, спазвайки разпоредбите на Закона за защита от 
дискриминация. 
 

Настоящата политика е разработена съгласно изискванията на Наредба 38 на КФН от 21.05.2020 и 

приета с решение на Съвета на директорите на 29.01.2021 г. 

 

 


