ПРОГРАМА
Юридически аспекти на договарянето
25.11.2015 г. | гр. София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27, ет.1
09.00-90.50

10.00-10.50

11.00 – 12.30

Обяд
13.30 – 14.20

14.30 – 15.20

Въведение:
Подготовка и изходни данни за договаряне
- производствени мощности /машини, технология, работници /или възможност за ползване на
подизпълнители/
- складова и технологична обезпеченост /или осигурени надеждни доставчици/.
- Финансова обезпеченост от лични средства /или заеми – възможни усложнения от непредвидено увеличение
на лихви, претенции от кредитори.
- формиране на договорна цена себестойност, надценка /амортизации, данъци такси + печалба/
- възможни промени на договорната цена в процеса на договаряне.
- Отражение в цената на: условия на доставката: пакетиране, сертифициране, складови разходи, застраховки,
товаро-разтоварна дейност, транспорт, митнически разходи – при международни доставки, приеманепредаване.
Преддоговорна комуникация:
Реклами и Оферти – с какво ни обвързват те
Общи условия – какво да включват, кога важат
Структура на договора. Добри практики по всяка от структурните единици (нека съдията не мисли):
- Страни, предмет, Задължения, цени, срокове, гаранции, Условия на доставката: еднократна, периодични,
пакетиране, сертифициране, складови и платежни документи, товаро-разтоварна дейност, транспорт,
приемане-предаване. Гаранционни срокове и отговорности. Подсъдност /арбитражна клауза/
Следене на изпълнението и отчитане на изпълнението на договора. Добри практики за придържане на
изпълнението на договора – вътрешна информационна /счетоводна система/ напомняния, известия, покани,
арбитраж.
Подготовка за завеждането на дело: Изясняване на фактологията; Набавяне или обезпечаване на факти и
доказателства; Юридически анализ на фактологията и прогностика за възможни съдебни искове; Обезпечения
Регресна отговорност: към подизпълнители, превозвачи /спедитори/, работници и др.,

15.30 – 16.20
16.40 – 17.20

17.30-18.00

Примери:
Примери от практиката
Ценни практически съвети:
Чести съдебни трикове. Давностни срокове. Взаимоотношения със застрахователи. Кога и как да ползваме
юридическа помощ. Превантивни действия.
Бонус:
Деловодни системи
Системи за предупреждения и подсещане за предстоящи задачи, предизвестяване на срокове
Предпазване от пропуски
Документално и електронно съхранение и предпазване на документи; подредба на документооборота; архивиране
30 мин

