
H Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ και Συνεργάτες» είναι

μια δυναμική και προσανατολισμένη προς την

επιχείρηση Δικηγορική Εταιρεία, που παρέχει νομικές

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ντόπιους και ξένους

εταιρικούς πελάτες.

Ο κύριος στόχος μας είναι η παροχή νομικών

συμβουλών στον τομέα των διεθνών έργων σχετικά

με το εταιρικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο,

εμπράγματο δίκαιο, καθώς και σχετικά με την

δικαστική και διαιτησία διαδικαστική αναπαράσταση.

Παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα νομικών αναλύσεων και

ελέγχων, νομικών συμβουλών, συνδρομητικής

υπηρεσίας, συμμετοχής σε διαπραγματεύσεις, νομικής

προστασίας και εκπροσώπησης ενώπιον των

δικαστικών και εξωδικαστικών οργάνων, κρατικής

διοίκησης και τρίτων.

Εκτός από την παροχή νομικών υπηρεσιών σας

προσφέρουμε και ένα ευρύ φάσμα των φορολογικών

και λογιστικών υπηρεσιών για την παροχή

αποτελεσματικών λύσεων για τη συνολική διαχείριση

της επιχείρησής σας.

Σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες

με βάση την εμπειρογνωμοσύνη, υπεύθυνη και

προσωπικά δεσμευμένη προσέγγιση. Κάνουμε έρευνα

της συνολικής στρατηγικής της επιχείρησής σας, για

να λειτουργούμε αποτελεσματικά προς το συμφέρον

σας. Ο στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε πλήρως

τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις σας.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα βουλγαρικά,

αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ρωσικά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

• Νομική ανάλυση της ιδιοκτησίας
• Συναλλαγές με τα ακίνητα
• Διαχείριση της συγκυριαρχίας ιδιοκτησίας
• Ενοικίαση ακινήτων
• Χωρική ρύθμιση των εδαφών
• Κατασκευή

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

• Γενικές εταιρικές υπηρεσίες
• Συγχωνεύσεις και εξαγορές
• Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων
• Εμπορικές Συναλλαγές
• Ειδικά ενέχυρα
• Διαδικασίες ενώπιον του Εμπορικού 
Μητρώου

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Εταιρικός φόρος, διανομη των μερισμάτων
• Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
• Τοπικοί φόροι και τέλη
• Διεθνής Φορολογία
• Λογιστικές υπηρεσίες
• Αναίρεση των εκθέσεων ελέγχου στις 
Διοικητικές και Δικαστικές Διαδικασίες

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 
κανονισμοί
• Εταιρική χρηματόδοτηση
• Τραπεζική αφερεγγυότητα
• Χρηματοδότηση του έργου
• Εξασφαλίσεις, λειτουργική και 
χρηματοδοτική μίσθωση
• Κεφαλαιαγορές

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ

Factum est.
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• Έκδοση ατομικών, γενικών και κανονιστικών 

διοικητικών πράξεων

• Σύναψη Διοικητικών Συμβάσεων

• Έκδοση κάθε είδους επαγγελματικών αδειών, 

αδειών, παραχωρήσεων και άλλων.

• Αμφισβήτηση των πράξεων με διοικητική 

εντολή

• Αμφισβήτηση των πράξεων στο Δικαστήριο

• Κατάργηση τελεσίδικων δικαστικών πράξεων

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Κανονισμοί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων

• Διασφαλίση της δημοσιότητας και της 

διαφάνειας

• Κατάρτιση και εφαρμογή των διαδικασιών

Ανάθεση

• Δημόσιες συμβάσεις χαμηλής οικονομικής αξίας

• Διορθωτικά μέτρα για τις παραβιάσεις των 

κανονισμών ανάθεσης

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

• Μεταφορά της επιχειρήσης από το εξωτερικό 

στη Βουλγαρία

• Νομικές, Φορολογικές και Λογιστικές 

ελαφρύνσεις

• Άνοιγμα των εμπορικών αντιπροσωπειών στη 

Βουλγαρία

• Έκδοση πιστοποιητικού για τις κατηγορίες 

επενδύσεων

• Επενδυτικά σχέδια με εθνική ή περιφερειακή 

σημασία

• Μέτρα για την προώθηση των επενδύσεων

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

• Αθέμιτος ανταγωνισμός

• Κατάχρηση της μονοπωλιακής ή 

δεσπόζουσας θέσης

• Κατάχρηση της ισχυρότερης θέσης κατά τη 

διαπραγμάτευση

• Άδειες συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων

• Κοινοποίηση της Επιτροπής Προστασίας 

Ανταγωνισμού

• Προσφυγές κατά των πράξεων της 

Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Ευθύνη της διοίκησης για παράνομη 

δραστηριότητα

• Ευθύνη των αρχών επιβολής του νόμου για 

τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων, που 

απορρέουν από τη Σύμβαση για την 

Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

και των Θεμελιωδών Ελευθεριών

• Αναζήτηση για ευθύνης για τις ενέργειες της 

Επιτροπής την ανάκληση των περιουσιακών 

στοιχείων εγκληματικής προέλευσης

• Αιτήσεις για την παραβίαση του δικαιώματος 

για την εξέταση και την επίλυση της υπόθεσης 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

• Ευθύνη για τις δραστηριότητες των 

δικαστικών αρχών για την παραβίαση του 

δικαιώματος της εξέτασης και της επίλυσης 

της υπόθεσης μέσα σε εύλογο χρονικό 

διάστημα

• Προστασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο 

Στρασβούργο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

• Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τις 

ασφαλιστικές εταιρείες

• Καταχώρηση των μεσιτών ασφαλίσεων και 

πρακτόρων

• Ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων

• Αστική Ευθύνη

• Εξώδικη διεκδίκηση της ασφαλιστικής 

αποζημίωσης

• Δικαστική διεκδίκηση της ασφαλιστικής 

αποζημίωσης

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συνδυασμένα της 

δικαιώματα

• Εμπορικά σήματα

• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

• Υπόδειγμα χρησιμότητας

• Βιομηχανικός σχεδιασμός

• Δίκαιο του διαδικτύου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

• Παροχή συμβουλών για θέματα σύναψης, 

τροποποίησης και καταγγελίας συμβάσεων 

εργασιών

• Εξώδικη και δικαστική επίλυση των εργατικών 

διαφορών

• Νομική προστασία έναντι απαιτήσεων 

αποζημίωσης από εργατικά ατυχήματα και 

επαγγελματικές ασθένειες

• Απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων με 

σύμβαση εργασίας

• Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

• Εκπροσώπηση ενώπιον των εποπτικών αρχών, 

σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία

ΔΙΚΑΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• Λύση και εκκαθάριση των εμπορικών 

επιχειρήσεων και των μη κερδοσκοπικών 

ενώσεων

• Άνοιγμα της διαδικασίας αφερεγγυότητας

• Συμπλήρωση της πτωχευτικής περιουσίας

• Διεκδίκηση χρηματικών απαιτήσεων

• Διάσωση επιχειρήσεων σε πτώχευση

• Εξαργύρωση περιουσιακών στοιχείων

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΤΩΧΕΥΣΗ

• Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών

• Τομείς δικονομικής εκπροσώπησης

• Προδικαστικό στάδιο

• Δικαστικό στάδιο

• Δικαστικό-εκτελεστικό στάδιο

• Διαιτησία

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
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