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Factum est.

Η Δικηγορική Εταιρεία «Βασίλεφ & Συνεργάτες»

παρέχει υπηρεσίες πρώτης τάξης και νομικές

υπηρεσίες σε τιμές προσιτές στους ντόπιους και ξένους

ιδιώτες πελάτες.

Η ομάδα μας αποτελείται από ένα ανθρώπινο

δυναμικό υψηλής ειδίκευσης σε διάφορους τομείς του

δικαίου, που παρέχει γρήγορη και αποτελεσματική

επίλυση της υπόθεσής σας με τη μέγιστη δυνατή

προστασία των συμφερόντων σας. Οι υπηρεσίες μας

στηρίζονται στην εμπειρία, παράδοση και βέλτιστη

πρακτική, καθώς και σε δημιουργικότητα στην εποχή

των νέων τεχνολογιών.

Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα νομικών αναλύσεων

και ελέγχων, νομικών συμβουλών, συμμετοχής σε

διαπραγματεύσεις, υπηρεσίες νομικής συνδρομής 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.

Η Δικηγορική Εταιρεία διαθέτει ένα δίκτυο τοπικών και

ξένων εταίρων, με τους οποίους ανταλλάσει

εξειδικευμένες γνώσεις, διασφαλίζοντας τη νομική

πληρότητα σύνθετων διεθνών έργων.

Παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στα βουλγαρικά,

αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά και ρωσικά.

• Στεγαστικά δάνεια

• Καταναλωτικά δάνεια

• Πιστωτικές εξασφαλίσεις

• Αναχρηματοδότηση δανείων

• Μισθωτικές συμβάσεις

• Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ

• Κατάρτιση γραπτών συμβάσεων

• Συμβουλές σχετικά με τις συμβάσεις ή αυτές που 

πρόκειται να συναφθούν

• Πληρεξούσια έγγραφα

• Εξωδικαστική και δικαστική επίλυση των 

διαφόρων, που προκύπτουν κατά παράβαση των 

όρων της σύμβασης.

• Συμβατική ευθύνη

• Τροποποίηση, λήξη και καταγγελία των 

συμβάσεων, οι οποίες έχουν συνταχτεί

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΑ

• Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών

• Τομείς δικονομικής δυνατότητας 

εκπροσώπησης

• Προδικαστικό στάδιο

• Δικαστικό στάδιο

• Μεταδικαστικό στάδιο

• Διαιτησία

ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ

• Συνιδιοκτησία Ακινήτου

• Αγοραπωλησία ακινήτων

• Ενοικίαση ακινήτων

• Εμπράγματα και άλλα δικαιώματα επί 

ακινήτων

• Διαδικαστική εκπροσώπηση σε υποθέσεις 

ακίνητης περιουσίας

• Κατασκευή κατοικιών

ΑΚΙΝΗΤΑ



Factum est.

• Πνευματική Ιδιοκτησία και τα συνδυασμένα της 

δικαιώματα

• Εμπορικά σήματα

• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

• Υπόδειγμα χρησιμότητας

• Βιομηχανικός σχεδιασμός

• Δίκαιο του διαδικτύου

ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

• Απόκτηση βουλγαρικής ιθαγένειας

• Υποβολή αίτησης θεώρησης

• Αδεία παραμονής

• Εγγραφή στο Μητρώο Πληθυσμού

• Έκδοση βουλγαρικών εγγράφων ταυτότητας

• Διαδικαστική εκπροσώπηση ενώπιον των 

αρχών

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Παροχή συμβουλών για την επιλογή του 

καλύτερου τρόπου διάθεσης ακινήτου με την 

έναρξη της κληρονομικής διαδοχής

• Υπολογισμός της κληρονομικής μερίδας

• Αποδοχή και παραίτηση από την κληρονομία

• Προετοιμασία και ανακοίνωση των διαθηκών

• Αποκατάσταση της νόμιμης μοίρας της 

κληρονομίας

• Διαίρεση των κληρονομικών ακινήτων –

δικαστικώς και εξωδίκως

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Εμπράγματα δικαιώματα με το διεθνές νομικό 

στοιχείο

• Οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις με το 

διεθνές νομικό στοιχείο

• Συμβατικές σχέσεις με το διεθνές νομικό 

στοιχείο

M Μη-συμβατικές σχέσεις με το διεθνές νομικό 

στοιχείο

• Αναγνώριση αλλοδαπών αποφάσεων και 

άλλων πράξεων

• Αποδοχή της αίτησης εκτέλεσης αποφάσεων 

αλλοδαπών και άλλων πράξεων

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

• Παροχή συμβουλών για θέματα σύναψης, 

τροποποίησης και καταγγελίας συμβάσεων 

εργασιών

• Εξώδικη και δικαστική επίλυση των 

εργατικών διαφορών

• Αγωγές αποζημιώσεων λόγω εργατικών 

ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

• Απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων με 

σύμβαση εργασίας

• Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό Δίκαιο

• Εκπροσώπηση ενώπιον των Εποπτικών 

Αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Εργατικής Νομοθεσίας

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Οι φόροι επί των εισοδημάτων φυσικών 

προσώπων

• Φορολόγηση εισοδήματος φυσικού 

προσώπου από επιχειρηματική δραστηριότητα

• Φορολόγηση των εισοδημάτων των 

αλλοδαπών

• Φορολογικοί συντελεστές και καθορισμός του 

ποσού φόρου

• Δήλωση, παρακράτηση και πληρωμή φόρων

• Αποτυχία των φορολογικών υποχρεώσεων

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Διαδικασία ενώπιον διοικητικών οργάνων

• Ατομικές διοικητικές πράξεις

• Γενικές διοικητικές πράξεις

• Αμφισβήτηση νομιμότητας των διοικητικών 

πράξεων μέσω διοικητικής εντολής και ενδίκων 

μέσων

• Προτάσεις και σήματα προς τους φορείς 

διοίκησης

• Προστασία κατά των παράλογων πράξεων και 

παραλείψεων της διοίκησης

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

• Ευθύνη της διοίκησης για την παράνομη 

δραστηριότητα

• Ευθύνη των αρμοδίων αρχών επιβολής του 

νόμου για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων στο 

πλαίσιο της Σύμβασης για την Προστασία των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών

• Αναζήτηση της ευθύνης για τις ενέργειες της 

Επιτροπής κατάσχεσης των περιουσιακών 

στοιχείων εγκληματικής προέλευσης

• Αιτήσεις παραβίασης του δικαιώματος για την 

αναθεώρηση και την επίλυση της υπόθεσης 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

• Ευθύνη για την δραστηριότητα των 

δικαστικών αρχών για παραβίαση του 

δικαιώματος αναθεώρησης και επίλυσης της 

υπόθεσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος

• Προστασία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο

ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ

• Εξώδικη και δικαστική επίλυση των 

καταναλωτικών διαφόρων

• Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές και 

καταχρηστικοί όροι συμβάσεων

• Ασφάλεια και ποιότητα αγαθών και 

υπηρεσιών. Ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης 

των αγαθών

• Αποζημιώσεις για την εκτίμηση των ζημιών, 

που έχουν προκληθεί από τα ελαττώματα 

των προϊόντων

• Εκπροσώπηση ενώπιον των Εποπτικών 

Αρχών, σύμφωνα με τη Νομοθεσία 

προστασίας των δικαιωμάτων των 

καταναλωτών

• Παροχή συμβουλών σε καταναλωτές σε 

περίπτωση σύναψης, τροποποίησης ή 

καταγγελίας της σύμβασης με έναν έμπορο

ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

• Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων

• Δικαστική επίλυση των οικογενειακών 

διαφορών και λύση του γάμου

• Γονικά δικαιώματα

• Υιοθέτηση

• Επιτροπεία και Κηδεμονία

• Διαχείριση και διάθεση περιουσιακών στοιχείων 

του παιδιού

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
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