ПРАВИЛА ЗА РАБОТАТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ
НА „ЕНЕРГОРЕМОНТ–ХОЛДИНГ“ АД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Одитният комитет на предприятието от обществен интерес
„Енергоремонт-Холдинг“ АД се състои най-малко от двама члена – физически лица.
(2) Членовете на Одитния комитет се избират от общото събрание на акционерите,
по предложение на Председателя на Управителния съвет или Надзорния съвет. Общото
събрание на акционерите определя броя на членовете, персоналния състав и мандата на
комитета.
Чл. 2. (1) За членове на одитния комитет могат да бъдат избирани лица, които
притежават образователно-квалификационна степен „магистър“, познания в областта, в
която работи Дружеството, като поне един от членовете трябва да има не по-малко от 5
години професионален стаж в областта на счетоводството или одита.
(2) За членове на одитния комитет могат да бъдат избирани и членове на надзорния
или управителния орган на предприятието, които не са изпълнителни членове на органите
на управление.
(3) Мнозинството от членовете на одитния комитет трябва да са външни за и
независими от предприятието от обществен интерес.
(4) Независимите членовете на одитния комитет не могат да бъдат:
1. член на управителния орган, изпълнителен член на надзорния орган или
служител на предприятието;
2. лице, което е в трайни търговски отношения с предприятието;
3. член на управителен, надзорен орган, прокурист или служител на лице по т. 2;
4. свързано лице с друг член на управителен или надзорен орган на предприятието.
(5) Липсата на обстоятелствата по ал. 4 се установява с писмена декларация,
подадена до общото събрание преди датата на избора от всяко лице, номинирано за член
на одитния комитет. Когато едно или повече от тези обстоятелства възникнат след избора,
съответния член на одитния комитет незабавно уведомява писмено управителните и
надзорни органи на предприятието и прекратява изпълнението на функциите си, като на
негово място на следващото общо събрание се избира нов член.
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(6) Членовете на одитния комитет могат да бъдат преизбирани без ограничение.
Чл. 3. (1) Одитният комитет избира от своя състав председател, който трябва да
отговаря на изискванията по чл. 2, ал. 4, и който изпълнява следните функции:
1. организира дейността на одитния комитет;
2. води и съхранява протоколите от заседанията на одитния комитет;
3. отговаря за навременното изпращане на всички необходими доклади и
уведомления до Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и
Управителния съвет на Дружеството.
Чл. 4. Одитният комитет изпълнява следните функции:
1. информира управителните и надзорни органи на Дружеството за резултатите от
задължителния финансов одит;
2. наблюдава процеса на финансово отчитане в Дружеството и прави препоръки и
предложения, за да се гарантира неговата ефективност;
3. наблюдава ефективността на системата за вътрешен контрол в предприятието;
4. наблюдава ефективността на системата за управление на риска;
5. наблюдава дейността по вътрешния одит в предприятието;
6. наблюдава задължителния одит на годишните финансови отчети;
7. проверява и наблюдава независимостта на регистрирания одитор в съответствие
с изискванията на закона;
ПРАВА
Чл. 5. (1) Одитният комитет има право:
1. да извършва преглед на процесите по финансово отчитане в Дружеството,
системите за вътрешен контрол и управление на риска, да представя препоръки
и предложения, за да гарантира тяхната ефективност;
2. да издава препоръки във връзка с избора на регистриран одитор, който да
извърши независим финансов одит на предприятието;
3. да изисква и получава достъп до всякаква информация и документи,
необходими за изпълнение на неговите функции и задължения;
Чл. 6. Членовете на одитния комитет имат следните права:
1. Да участват в заседанията на комитета лично или чрез упълномощен
представител;
2. Да поискат свикване на заседание на комитета;
3. Да предлагат за разглеждане въпроси от дневния ред и да правят предложения
за решения;
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ
Чл. 8. Одитният комитет има следните задължения и отговорности:
1. Да информира управителния орган на дружеството за резултатите от
независимия одит, като пояснява по какъв начин този одит е допринесъл за
достоверността на финансовото отчитане, както и ролята на одитния комитет в
този процес;
2. Да извърши преглед на независимостта на външния одитор на предприятието в
съответствие с изискванията на нормативната уредба и да представя оценка на
съдържанието на докладите за прозрачност, публикувани от одитора;
3. Да участва в процедурата по подбор на регистрирания одитор;
4. Да отчита дейността си пред общото събрание на акционерите;
5. Да предоставя на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори в
срок до 30 юни годишен доклад за дейността си.
Чл. 9. Членовете на одитния комитет имат следните задължения и отговорности:
1. Да участват в заседанията на Одитния комитет;
2. Да уведомят незабавно Управителния съвет за всички обстоятелства, които са от
съществено значение за предприятието и биха допринесли са предотвратяване
на грешки, злоупотреби или измами, станали им известни при осъществяване на
техните задължения;
3. Да не разпространяват сведенията и факти, които са им станали известни при
изпълнение на функциите им.
(2) Членът на одитния комитет е длъжен да изпълни поетото задължение до края на
определения мандат. Той може да поиска да бъде сменен като подаде мотивирано писмено
заявление до Председателя на Управителния.
ЗАСЕДАНИЯ
Чл. 10. (1) Заседанията на одитния комитет се свикват и ръководят от Председателя
на комитета.
(2) Заседание може да се свика и по предложение на членовете на Одитния комитет.
Чл. 11. (1) Заседанието е редовно, ако на него присъстват повече от половината
членове на комитета.
(2) Заседанията на Одитния комитет могат да се провеждат и неприсъствено, ако
всички членове са изразили съгласие за това.
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Чл. 12. Решенията на Одитния комитет се вземат с обикновено мнозинство.
Чл. 13. (1) За всяко заседание на Одитния комитет се съставя протокол, в който се
вписват дневния ред, взетите решения и начина на гласуване на членовете.
(2) Срокът за съхранение на протоколите е пет години.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. Тези правила са приети на основание § 8 от Преходните и заключителни
разпоредби, във връзка с чл. 107, ал. 7 от Закона за независимия финансов одит.
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