
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРАТА И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ за 
получаване на дивидент за предходни години  

 

 

 

 

Дивидентът е част от печалбата на компанията за предходната финансова година и неговият размер се 
определя от общото събрание на акционерите. Събранието се провежда най-късно до 31 май, а в 
решението се посочва началната дата и срока за изплащане на дивидента.  

Стара планина холд АД сключва договори за изплащане на дивидента на своите акционери чрез: 

– Централен депозитар АД (за акционерите, които имат подсметки при инвестиционни посредници);  

– Интернешънъл Асет банк АД (за акционерите, които нямат подсметки при инвестиционни посредници). 

Тези две институции изплащат дивидентите в различен срок, считано от началната дата за изплащане. 
Банката изплаща сумите в продължение на 6 месеца, а инвестиционните посредници – до една седмица. 
След изтичане на този период, платецът на дивидента връща обратно в Стара планина холд АД 
неизплатените суми от непотърсени дивиденти. 

Дивидентът на починал акционер може да бъде изплатен. При единствен наследник дивидентът се 
изплаща при представяне на удостоверение за наследници. Когато наследниците са повече от един, 
следва да имате предвид, че на основание чл. 177 от Търговския закон, Стара планина холд АД не изплаща 
дивидента, разпределен между наследниците, дори в случай, че всички наследници присъстват при 
плащането. Правото на получаване на дивидент от наследници се упражнява само по пълномощие с 
нотариална заверка на подписите. Наследниците могат да упълномощят един от тях или трето лице. 

Съгласно разпоредбите на действащото законодателство, вземането на определена парична сума, 
включително и под формата на дивидент, се погасява с 5-годишна давност. Стара планина холд Ви дължи 
неполучения от Вас дивидент за последните финансови 5 години. За да бъде получен, дивидентът следва 
да бъде поискан. 

Възможните варианти за получаване на дивидент са описани на стр. 2 

За всяка година от своята дейност Стара планина холд АД е изплащал дивидент на една акция (след 
приспадане на дължимия данък), както следва: 

 

за 1997 г. – 0,40 лв. 

за 1998 г. – 0,08 лв. 

за 1999 г. – 0,09 лв. 

за 2000 г. – 0,10 лв. 

за 2001 г. – 0,11 лв. 

за 2002 г. – 0,112 лв. 

за 2003 г. – 0,114 лв. 

за 2004 г. – 0,126 лв. 

за 2005 г. – 0,128 лв.  

за 2006 г. – 0,132 лв. 

за 2007 г. – 0,01167* лв. 

за 2008 г. – 0,00833 лв. 

за 2009 г. – 0,01133 лв. 

за 2010 г. – 0,01233 лв. 

за 2011 г. – 0,01332 лв. 

за 2012 г. – 0,01467 лв. 

за 2013 г. – 0,04667 лв. 

за 2014 г. – 0,09633 лв. 

за 2015 г. – 0,19566 лв. 

за 2016 г. – 0,206667 лв. 

 

  

за 2017 г. – 0,2166667 лв.  

за 2018 г. – 0,2300000 лв. 

за 2019 г. – 0,2333334 лв. 

за 2020 г. – 0,2491228 лв.  

за 2021 г. – 0,2833375 лв.  

 

 

 

Брутното дивидентно покритие на 1 лев първоначална инвестиция е 24,30 лева. 

Нетното дивидентно покритие на 1 лев първоначална инвестиция е 23,20 лева. 

Нетното дивидентно покритие на бонова книжка (25 лева) е 579,90 лева. 

 

 

СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД ОБРЪЩА ВНИМАНИЕ НА СВОИТЕ АКЦИОНЕРИ  

И ГИ СЪВЕТВА ДА НЕ СЕ ДОВЕРЯВАТ НА НЕПОЗНАТИ ЛИЦА,  

КОИТО ПРЕДЛАГАТ ИЗКУПУВАНЕ НА ТЕХНИТЕ АКЦИИ! 
 

* През юни 2007 година капиталът на Стара 

планина холд бе увеличен 12 пъти.  
Броят на притежаваните от Вас акции бе увеличен 
12 пъти на 29.06.2007 г. 

 

Натрупан нетен дивидент за 1 акция за 
последните 5 финансови години: 

1,20 лв. 



ПОЛУЧАВАНЕ НА ДИВИДЕНТ В ОФИСА НА ДРУЖЕСТВОТО 

Всеки акционер на дружеството, който не е получил дивидент за предходни години, може да го получи в офиса на 
дружеството в приемните дни лично (срещу представяне на документ за самоличност) или чрез пълномощник (срещу 
представяне на изрично писмено нотариално заверено пълномощно1).  

Дивидентите на починал акционер могат да се получат в офиса на дружеството в приемните дни лично (срещу 
представяне на документ за самоличност). В зависимост от случая е необходимо да представите и някои от следните 
документи: 

 при единствен наследник на акционер – удостоверение за наследници; 

 при пълномощник на наследници на акционер – удостоверение за наследници и нотариално заверено 
пълномощно2; 

 при наследник на акционер, получил всички акции с договор за доброволна делба – копие от нотариално 
заверения договор за доброволна делба; 

Забележка:  Ако по договора за доброволна делба акциите са разделени на повече от едно лице, се 

прилага процедурата Пълномощник на наследниците на акционер. 

ДИСТАНЦИОННО ИЗПЛАЩАНЕ НА ДИВИДЕНТ 

За Ваше удобство, Стара планина холд АД приема да изплати натрупания дивидент за последните 5 финансови 
години чрез превод по личната банкова сметка на заявителя в българска банка. За целта е необходимо да се попълни 
онлайн форма на ЗАЯВЛЕНИЕ3, в което се посочват трите имена на заявителя. 

 От падащо поле се избира Качество на заявителя. 

 Следващото поле изисква ЕГН на акционера. 

 Прикачване на документи в зависимост от избраното качество на заявителя. Съветваме Ви предварително да 
сканирате изискуемите документи. Допустими формати: pdf, jpeg, jpg, png. 

Качество на заявителя Изискуеми документи 

Акционер 
1. Официален документ, издаден от банката, който съдържа данни за 
банковата сметка на акционера. 

Пълномощник на акционер 
1. Официален документ, издаден от банката, който съдържа данни за 
банковата сметка на заявителя. 
2. Нотариално заверено пълномощно. 

Единствен наследник на акционер 
1. Официален документ, издаден от банката, който съдържа данни за 
банковата сметка на заявителя. 
2. Удостоверение за наследници. 

Пълномощник на наследници на 
акционер 

1. Официален документ, издаден от банката, който съдържа данни за 
банковата сметка на заявителя. 
2. Удостоверение за наследници. 
3. Нотариално заверено пълномощно (или пълномощни). 

Наследник на акционер, получил 
всички акции с договор за 
доброволна делба 

1. Официален документ, издаден от банката, който съдържа данни за 
банковата сметка на заявителя. 
2. Нотариално заверен договор за доброволна делба. 

Забележка:   Ако по договора за доброволна делба акциите са разделени на повече от 
едно лице, следва да изберете позиция Пълномощник на наследниците на 
акционер.  

В този случай, ако в договора за доброволна делба изрично е посочено, че 
дивидентите следва да се изплатят само на едно лице, тогава не е 
необходимо да заверявате отделни пълномощни. Достатъчно е да 
прикачите нотариално заверения договор за доброволна делба. 

 Посоченият имейл може да не бъде личен имейл на акционера, но на този имейл ще получите пълна 
информация за резултатите от обработване на заявлението и правата на акционера.  

 Начислената сума се превежда в началото на следващия месец. Разходите по превода на сумата са за сметка 
на Стара планина холд АД. 

 На всяко заявление се присвоява входящ номер. Заявленията, получени след 16:00 часа се обработват на 
следващия работен ден. 

Следва да имате предвид, че можете да ползвате това удобство за дистанционно получаване на дивиденти веднъж 
на 5 години. 

Ако желаете, Вие можете да изпратите заявлението само по обикновена поща. За целта е необходимо след 
попълване на онлайн формата на заявление да визуализирате и принтирате заявлението. Към него трябва да 
приложите и изискуемите документи. Адрес за кореспонденция. 

                                              
1 Образецът на пълномощно е публикуван под заглавието в секцията Дивиденти 
2 Образецът на пълномощно от наследници е публикуван под заглавието в секцията Дивиденти 
3 Образецът на заявление е публикуван на всеки екран на сайта и под заглавието в секцията Дивиденти 
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