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ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА 
НА  АКЦИИ ОТ КАПИТАЛА НА 

„ЦБА” АД ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
      
 

Днес …………………. год., в град Велико Търново, между: 
     

1. „ЕС ПИ ЕМ ИН” АД,  със седалище и адрес на управление в гр. Велико Търново,  
ул. „Мармарлийска” №35, ЕИК 201127508, представлявано от ПЛАМЕН 
ПЕТРОВ ЦАЧЕВ, ЕГН 5807211507, постоянен адрес: гр. Велико Търново, ул. 
„Стара Планина” № 27, ет. 8, ап. 16, изпълнителен директор, наричанa по - долу 
"ПРОДАВАЧ” и 

2. „ЦБА ИНВЕСТ“АД, с ЕИК: 206117197, със седалище и адрес на управлението 
в гр. Варна 9000, район р-н Аспарухово, ж.к. Аспарухово, бул. „Народни 
будители” No 2, ет. 3, представлявано от Мартин Кондов и Петър Павленков, 
наричано по - долу "КУПУВАЧ", 

 
 се сключи настоящия договор, по който страните се споразумяха за следното: 
 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
      Чл. 1.  (1) Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача 25 000 /двадесет и 
пет хиляди/броя поименни акции, всяка с номинална стойност 1 (един) лев, от капитала 
на акционерно дружество „ЦБА” АД, с ЕИК: 202420609 гр. Варна, наричани по - долу 
"АКЦИИТЕ", а Купувачът се задължава да заплати уговорената между страните цена. 
 (2) Продавачът се задължава да предаде и прехвърли, а Купувачът се задължава да 
придобие акциите заедно с всички произтичащи от тях права и задължения. 
 (3) Акционерно дружество „ЦБА” АД, наричано по - долу "ДРУЖЕСТВОТО" е 
със седалище и адрес на управление гр. Варна, ж.к. „Аспарухово“, бул. „Народни будители“ 
№ 2, ет. 3, ЕИК 202420609. Капиталът на Дружеството е 50 000 (петдесетхиляди) лева, 
разпределен в 50 000 (петдесет хиляди) броя поименни акции, всяка от тях с номинална 
стойност от 1 (един) лев. За емитираните и записани (поети) от акционерите акции 
Дружеството е издало купюри. 
 /4/ Продавачът декларира, че номиналната стойност на акциите е изплатена. 
 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

Чл. 2. (1) Цената, която Купувачът се задължава да заплати на Продавача общо за 
всички акции, предмет на този договор е в размер на 1 125 000 /един милион и сто 
двадесет и пет хиляди/ лева за всичките 25000 броя акции. 
 (2) Купувачът се задължава да заплати на Продавача цената по банков път, при 
подписване на настоящия договор. 
 
 

III.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
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Чл. 3.  Продавачът се задължава да предаде владението върху акциите, в деня на 

подписване на договора, като страните се задължават на основание чл.185, ал.2 от ТЗ да 
отразят и подпишат джиро на гърба на акциите и да отразят прехвърлянето в книгата на 
акционерите на дружеството. 

Чл. 4.  (1) Купувачът се задължава да заплати на Продавача цената по чл. 2 по 
определения с този договор ред. 
 (2) Продавача се задължава да предаде на Купувача акциите по чл.1. 
  

IV.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УГОВОРКИ 
 

Чл. 5.  Страните се задължават, ако възникнат спорове и разногласия по повод на 
този договор, те да се решават чрез преговори между тях. Постигнатите споразумения се 
оформят в писмена форма и стават неразделна част от този договор. В случай на 
непостигане на съгласие по предходния ред, всички спорове, свързани с 
действителността, действието, тълкуването, изпълнението и неизпълнението на този 
договор, ще бъдат решавани по реда на действащото в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
материално и процесуално право от компетентния държавен съд. 

Чл. 6. За неуредените с този договор въпроси страните се задължават да прилагат 
действащите в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ нормативни актове. 

Чл. 7. Този договор се написа на два листа, състави се в два еднообразни 
екземпляра, по един за всяка от страните, всеки от които има стойността на оригинал. 
 
     
 
 ПРОДАВАЧ:                                     КУПУВАЧ:  
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