Factum est.

Комплексно правно обслужване
за Вашия бизнес

Представяне
Адвокатско дружество „Василев и партньори“ е
динамична и ориентирана към бизнеса адвокатска
кантора, която предоставя първокласни юридически
услуги на местни и чуждестранни корпоративни
клиенти.
Нашият основен фокус е върху юридическото
обслужване на проекти с международен елемент в
сферата на корпоративното и финансовото право,
вещното право, както и съдебното и арбитражно
процесуално представителство. Извършваме пълен
набор от правни анализи и проверки, правни
консултации, абонаментно обслужване, участие в
преговори, правна защита и представителство пред
съдебни и извънсъдебни органи, държавната
администрация и трети лица.

В допълнение към юридическото обслужване Ви
предлагаме широкоспектърна гама от данъчни и
счетоводни услуги, за да осигурим ефикасни
решения за цялостното управление на Вашия бизнес.
Предлагаме Ви комплексно правно обслужване,
основано на експертиза, отговорен и лично
ангажиран подход. Вникваме в естеството на
цялостния Ви бизнес, за да работим ефективно във
Ваш интерес. Целта ни е да задоволим напълно
очакванията и изискванията Ви.
Предоставяме Ви услугите си на български,
английски, немски, френски и руски език.

практика

Дружествено и
търговско право
• Общо корпоративно обслужване
• Сливания и придобивания
• Преструктурирания на дружества
• Търговски сделки
• Особени залози
• Производства пред Търговския регистър

Недвижими имоти
и строителство
• Правен анализ на собствеността
• Сделки с недвижими имоти
• Управление на етажна собственост
• Наем на недвижими имоти
• Устройствено регулиране на територии
• Строителство

Банково право и
финанси
• Финансови институции и регулации
• Корпоративно финансиране
• Банкова несъстоятелност
• Проектно финансиране
• Обезпечения, оперативен и финансов
лизинг
• Капиталови пазари

Данъчно право
• Корпоративен данък, разпределяне на
дивиденти
• Данък добавена стойност
• Местни данъци и такси
• Международно облагане
• Счетоводно обслужване
• Обжалване на ревизионни актове по
административен и съдебен ред
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Обществени поръчки
• Правила за възлагане на обществени поръчки
• Гарантиране на публичност и прозрачност
• Подготовка и провеждане на процедурите
• Възлагане
• Обществени поръчки на ниска стойност
• Обжалване при нарушения на правилата на
възлагане

Административно право
• Издаване на индивидуални, общи и
нормативни административни актове
• Сключване на административни договори
• Издаване на всякакъв вид лицензии,
разрешителни, концесии и др.
• Оспорване на актове по административен ред
• Оспорване на актове по съдебен ред
• Отмяна на влезли в сила съдебни актове

Отговорност на държавата
и общините за вреди
• Отговорност на администрацията за
незаконна дейност
• Отговорност на правозащитните органи за
нарушаване на права по Конвенцията за
защита на правата на човека и основните
свободи
• Търсене на отговорност за действия на
Комисията за отнемане на незаконно
придобито имущество
• Заявления срещу нарушаване правото на
разглеждане и решаване на делото в
разумен срок
• Отговорност за дейност на органите на
съдебната власт за нарушение на правото на
разглеждане и решаване на делото в
разумен срок
• Защита пред Европейския съд по правата
на човека в Страсбург

Интелектуална и
индустриална собственост
• Авторско право и сродните му права
• Търговски марки
• Патенти
• Полезни модели
• Промишлен дизайн
• Интернет право

Ликвидация и
несъстоятелност
• Прекратяване и ликвидация на търговски
дружества и сдружения с нестопанска цел
• Откриване на производство по
несъстоятелност
• Попълване на масата на несъстоятелността
• Предявяване на вземания
• Оздравяване на предприятия в
несъстоятелност
• Осребряване на имущество

Конкурентно право
• Нелоялна конкуренция
• Злоупотреба с монополно или господстващо
положение
• Злоупотреба с по-силна позиция при
договаряне
• Разрешения за концентрация между
предприятия
• Сигнализиране на Комисията за защита на
конкуренцията
• Обжалване на актове на Комисията за защита
на конкуренцията

Трансфер на бизнес в
България
• Прехвърляне на бизнес от чужбина в България
• Правни и данъчни облекчения
• Откриване на търговски представителства в
България
• Издаване на сертификат за клас инвестиция
• Инвестиционни проекти с национално или
регионално значение
• Мерки за насърчаване на инвестициите

Застрахователно
право
• Издаване на лицензии на застрахователни
дружества
• Регистрации на застрахователни брокери и
агенти
• Имуществено застраховане
• Гражданска отговорност
• Претендиране на застрахователно
обезщетение по извънсъдебен ред
• Претендиране на застрахователно
обезщетение по съдебен ред

Трудово и
Осигурително право
• Консултиране при сключване, изменение и
прекратяване на трудови договори
• Извънсъдебно и съдебно решаване на трудови
спорове
• Правна защита при искове за обезщетения при
трудови злополуки и професионални
заболявания
• Наемане на чужденци на трудов договор
• Осигурително и пенсионно право
• Представителство пред контролните органи по
спазване на трудовото законодателство

Процесуално
представителство и
разрешаване на спорове
• Алтернативни методи за разрешаване на
спорове
• Сфери на процесуално представителство
• Досъдебна фаза
• Съдебна фаза
• Съдебно-изпълнителна фаза
• Арбитраж
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