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Адвокатско дружество ,,Василев и партньори’’

предоставя първокласни и достъпни юридически

услуги на местни и чуждестранни частни клиенти.

Екипът ни е съставен от висококвалифицирани

специалисти в различни сфери на правото, което ни

позволява да Ви осигурим бързо и ефективно

разрешаване на Вашия казус при максимална защита

на интересите Ви. В работата си се водим от опита,

традицията и добрите практики, като ги съчетаваме с

всички възможности на технологичната епоха.

Извършваме пълен набор от правни анализи и

проверки, правни консултации, участие в преговори,

правна защита и представителство пред съдебни и

извънсъдебни органи, държавната администрация и

трети лица.

В допълнение към юридическото обслужване Ви

предлагаме данъчни и счетоводни услуги, за да

осигурим ефикасни решения за цялостното

управление на Вашите финанси и активи.

Кантората има изградена мрежа от местни и

чуждестранни партньори, с които обменя експертен

опит за правното обезпечаване на казусите с

международен елемент.

Предоставяме Ви услугите си на български, английски,

немски, френски и руски език.

• Ипотечни кредити

• Потребителски кредити

• Кредитни обезпечения

• Рефинансиране на кредити

• Лизингови договори

• Необслужвани задължения

Банково и 
финансово право

• Изготвяне на писмени договори

• Консултации по сключени договори или такива, 

които предстои да бъдат сключени

• Пълномощни

• Извънсъдебно и съдебно решаване на спорове, 

произтичащи от неизпълнение на договор

• Договорна отговорност

• Изменение, прекратяване и разваляне на 

сключени договори

Договори и пълномощни

• Алтернативни методи за разрешаване

на спорове

• Сфери на процесуално представителство

• Досъдебна фаза

• Съдебна фаза

• Следсъдебна фаза

• Арбитраж

Процесуално 
представителство и 
разрешаване на спорове

• Съсобственост на недвижим имот

• Покупко-продажба на недвижими имоти

• Наем на недвижими имоти

• Вещни и други права върху недвижим имот

• Процесуално представителство по дела за 

недвижими имоти

• Строителство на къщи

Недвижими имоти
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• Авторско право и сродните му права

• Търговски марки

• Патенти

• Полезни модели

• Промишлен дизайн

• Интернет право

Право на интелектуална 
собственост

• Придобиване на българско гражданство

• Кандидатстване за виза

• Разрешение за пребиваване

• Вписване в регистрите на населението

• Издаване на български документи за 

самоличност

• Процесуално представителство пред властите

Миграционно право

• Консултации относно избора на най-добър 

начин за разпореждане с имуществото при 

откриване на наследството

• Изчисляване на наследствен дял

• Приемане и отказ от наследство

• Изготвяне и обявяване на завещания

• Възстановяване на запазена част от наследство

• Делба на наследствено имущество – съдебна и 

извънсъдебна

Наследствено право

• Вещни права с международноправен елемент

• Семейни и наследствени отношения с 

международноправен елемент

• Договорни отношения с 

международноправен елемент

• Извъндоговорни отношения с 

международноправен елемент

• Признаване на чуждестранни решения и 

други актове

• Допускане на изпълнение на чуждестранни 

решения и други актове

Международно 
частно право

• Консултиране при сключване, изменение и 

прекратяване на трудови договори

• Извънсъдебно и съдебно решаване на 

трудови спорове

• Искове за обезщетения от трудови 

злополуки и професионални заболявания

• Наемане на чужденци на трудов договор

• Осигурително и пенсионно право

• Представителство пред контролните органи 

по спазване на трудовото законодателство

Трудово и
осигурително право

• Данъци върху доходите на физическите лица

• Данъчно облагане на стопанската дейност на 

физически лица

• Данъчно облагане на доходи на 

чуждестранни лица

• Данъчни ставки и определяне на размера на 

данъка

• Деклариране, удържане и внасяне на данъци

• Неизпълнение на данъчни задължения

Данъчно право

• Производства пред административни органи

• Индивидуални административни актове

• Общи административни актове

• Оспорване на административни актове по 

административен и съдебен ред

• Предложения и сигнали до административни 

органи

• Защита срещу неоснователни действия и 

бездействия на администрацията

Административно право

• 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

Отговорност на държавата 
и общините за вреди

• Извънсъдебно и съдебно решаване на 

потребителски спорове

• Нелоялни търговски практики и 

неравноправни договорни условия

• Безопасност и качество на стоките и 

услугите. Реализиране на гаранционната 

отговорност на стоките

• Обезщетения за вреди, причинени от дефект 

на стоки

• Представителство пред контролните органи 

по спазване на законодателството, свързано 

със защита на правата на потребителите

• Консултиране на потребителите при 

сключване, изменение или прекратяване на 

договор с търговец

Потребителско право

• Имуществени отношения между съпрузите

• Съдебно решаване на семейни спорове и 

прекратяване на брака

• Родителски права

• Осиновяване

• Настойничество и попечителство

• Управление и разпореждане с имущество на 

дете

Семейно право
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ЕКИП

Готови сме да отговорим на Вашите въпроси

Следвайте ни

Допълнителна информация ще намерите на нашата уеб страница .kvlaw.bgwww

ул. „Позитано“ №9, блок 1, вх. “Б", 

ет. 2, офис 4, 1000 София

+359 879 498 865

+359 2 474 43 06

office@kvlaw.bg

ЯВОР ДАНЧЕВ 
Асоцииран адвокат

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ
Управляващ съдружник, Адвокат

КИРИЛ КИРКОВ
Асоцииран адвокат

АЛЕКСАНДЪР ДЖУРОВ
Асоцииран адвокат,

Сертифициран медиатор

ДИАН НЕДЕЛЧЕВ
Адвокатски сътрудник,

Сертифициран медиатор

ЦВЕТЕЛИНА ВЕЛИКОВА
Асоцииран адвокат

ТЕОДОРА МЛАДЕНОВА
Адвокатски сътрудник

ДИМИТРИНА ЦАНКОВА
Данъчен и счетоводен 

консултант

членства

https://www.facebook.com/Vassilev-Partners-Law-Office-1676792922537653/
https://www.linkedin.com/company/10241579
http://www.kvlaw.bg/
http://www.kvlaw.bg/
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