
Кои медии използвате, за да обявявате своята информация? 

ВИПОМ АД използва интернет медия, в които публикува информацията, регламентирана от 

закона – "Борсова и информационна компания - Капиталов пазар" ЕООД (http://www.beis.bia-

bg.com). 

Къде обявявате поканата за общи събрания на акционерите? 

Поканата за общо събрание на акционерите се публикува в Търговския регистър. Поканата и 

материалите по дневния ред се публикуват в интернет медията "Борсова и информационна 

компания - Капиталов пазар" ЕООД (http://www.beis.bia-bg.com). Можете да ги намерите и в 

специалната секция на нашата интернет страница 

Какво представлява документът за собственост на акции? 

Документът за собственост на акции от публична компания се нарича "депозитарна разписка". 

От кого се издава депозитарната разписка? 

Депозитарната разписка се издава от Централен депозитар АД, но той не работи директно с 

акционерите. Всички услуги, свързани с публични ценни книжа се извършват от лицензирани 

инвестиционни посредници. 

Как да продам своите акции? 

Всички услуги, свързани с публични ценни книжа (вкл. покупко-продажбата) се извършват от 

лицензирани инвестиционни посредници. Всички банки също са инвестиционни посредници, 

но не всеки клон на банка работи като такъв. Услугите на посредниците се заплащат по обявена 

от тях тарифа.  

Наследяват ли се акциите? Как мога да продам акции, притежавани от починал родител? 
Акциите са вид имущество, което се наследява. Името на акционера продължава да фигурира в 

книгата на акционерите, която се води от Централен депозитар АД, докато наследниците не 

предприемат съответните действия. За да продадете наследените от Вас акции, е необходимо да 

поръчате съответното вписване в книгата на акционерите в Централен депозитар АД. 

Каква е процедурата за вписване на наследниците в книгата на акционерите? 

Вписването по наследяване е услуга, извършвана само от инвестиционен посредник, който има 

права на регистрационен агент -  Списък на инвестиционните посредници. Услугите на 

посредниците се заплащат по обявена от тях тарифа. 

Как се определя цената на акциите? 

Цената се определя от търсенето и предлагането, които се осъществяват свободно на 

Българската фондова борса. Акциите се котират до десета от стотинката. 

Къде има информация за котировките на акциите? 

Информацията за котировките на акциите и за сключените сделки на Българската фондова 

борса е много достъпна. Редица информационни портали (http://www.infostock.bg, 

http://www.investor.bg и др.) публикуват подобни данни макар и с известно закъснение (от 15 до 

30 мин.). Акцията на ВИПОМ АД е с борсов код 4VI. 

Мога ли сам да определя броя и продажната цена на моите акции? 

Ваше право е в поръчката, която давате на инвестиционния посредник, да определите броя и 

продажната цена на акциите. Съветваме Ви да следите котировките на акциите и сами да 

прецените поръчката. Ако поискате акциите да бъдат продадени по курс „купува”, те ще бъдат 

продадени много бързо. Ако определите по-висока цена, сделката ще бъде извършена, ако и 

когато има търсене на тази цена. В този случай се поинтересувайте за срока, в който ще бъде 

валидна поръчката Ви. 

Мога ли да продам своите акции чрез вас? 

Не. ВИПОМ АД не се занимава с посреднически сделки по покупко-продажба на акции. 

Мога ли да поръчам продажба на моите акции с пълномощно? 

Да. В случая пълномощното трябва да бъде конкретно и нотариално заверено. Някои 

инвестиционни посредници изискват в пълномощното да бъде посочен номера на 
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депозитарната разписка, в която е записан броят на притежаваните от Вас акции, но в 

Правилника на Централен депозитар АД липсва такова изискване. Поискайте повече 

информация от инвестиционния посредник, който сте избрали, тъй като той може да е 

предвидил и други специални изисквания. 

Дължа ли данък върху дохода, получен от продажбата на акции? 

Не. Доходът от продажбата на акции на публична компания е доход от разпореждане с 

финансови инструменти, извършено на регулиран пазар, какъвто е Българската фондова борса. 

Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗОДФЛ, този доход е необлагаем и не трябва да се посочва в 

годишната данъчна декларация. 

Как се определя размерът на дивидента? 

Размерът на дивидента се определя от акционерите на редовното годишно общо събрание, 

което приема годишния финансов отчет на дружеството, заверен от одитор. Размерът на 

дивидента зависи от броя на притежаваните акции. 

Как става изплащането на дивидента? 

Акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници, получават дивидента си 

от съответния инвестиционен посредник. 

Акционерите, които нямат подсметки при инвестиционни посредници, могат да получат 

дивидента си период от три месеца от най-близкия областен клон на банката, с която 

Дружеството е сключило договор за изплащане на дивидента. Началната дата се определя от 

общото събрание на акционерите. Достатъчно е да представите документ за самоличност. 

Какъв е размерът на данъка върху дивидента? 

Считано от 2007 година данъкът върху дивидента на физически лица е в размер на 5%. 

Акционерите получават нетната сума на дивидента си. 

Трябва ли да включа сумата на дивидента в годишната си данъчна декларация? 

Дивидентите са доход, който се облага при източника. ВИПОМ АД превежда на държавата 

целия данък върху дивидента в едномесечен срок след вземане на решението, независимо от 

това дали дивидентът е поискан и изплатен на акционера. Дивидентите са обложени с данък 5% 

при източника, а сумите, получени от продажба на публични акции са необлагаеми. Тези 

доходи не трябва да се обявяват в годишната данъчна декларация. 

 

Защита на лични данни 

По смисъла на Закона за защита на личните данни, ВИПОМ АД е администратор на лични 

данни, вписан в регистъра на Комисията за защита на личните данни с Идентификационен 

номер 66412. 

Информацията по-долу се предоставя в съответствие със задължението на ВИПОМ АД по 

чл.19, ал.1 от Закона за защита на личните данни*: 

Когато предоставяте своите лични данни, това се извършва съгласно изискванията на Закона за 

публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон. 

Вашите лични данни ще бъдат използвани само за цели, предвидени в тези закони. 

Вие имате право на достъп до своите лични данни на адреса на дружеството: 3700 гр.Видин, ул. 

„Цар Иван Асен II” № 9. 

Предоставените лични данни се обработват и съхраняват на електронен и на хартиен носител. 

Вашите лични данни са защитени надлежно с надеждни методи и средства. 

ВИПОМ АД не променя и не разкрива лични данни на своите акционери и не предоставя 

събраната информация на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. 

ВИПОМ АД не предоставя лични данни за целите на директни маркетингови кампании. 

* Източник: LEX.BG – българският правен портал 
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