
СРЕДСТВА ЗА ЕФЕКТИВНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА РИСКОВЕТЕ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА
ТЪРГОВСКИ ОТНОШЕНИЯ С ЛИЦА
РЕГИСТРИРАНИ В КИТАЙ

БЪЛГАРИЯ - КИТАЙ

Изготвил: адв. Цветослав Митев, април 2013 г.  (Адвокатско дружество ГТКо)



ПЪРВОНАЧАЛНА ИНДИКАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ

• Категоричен отказ, от страна на лицето с регистрация в Китай, да представи документи за
неговата регистрация и съществуване или да се идентифицира;

• Категоричен отказ за сключване на писмен договор;

• Категоричен отказ китайска адвокатска кантора да се свърже с лицето за уточняване на
детайлите;

• Настояване за предварително плащане на цялата или по-голямата част от договорената цена;

• Настояване за бързина в развитието на отношенията, без обоснована причина;

• Необичайно ниска цена;

• Бързо постигане на съгласие по клаузи, които са небалансирани или във вреда на лицето;

• Липса на Интернет страница, където да е посочен физически адрес;



ПРЕВАНТИВНА ПРОВЕРКА

� Свързване с българска адвокатска кантора, която съвместно с китайска

адвокатска кантора да извърши надлежна проверка на лицето с регистрация в Китай;

� Изискване от лицето с регистрация в Китай да представи надлежни документи

за неговото съществуване и регистрация в Китай.



• Писмена форма;

• Двуезичен договор, с водещ
български или английски език;

• Плащане под условие;

• Акредитив;

• Арбитраж;

• Легализации и заверки (на подпис и
печат);

• е-Подписи по реда на ЗЕДЕП.

• Българско право;

• Китайско право (по изключение, 
когато договорът ще бъде
преглеждан от китайска кантора).

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР



ВЪЗМОЖНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

� Свързване с българска адвокатска кантора, която при наличието на арбитражна

клауза да води арбитражно дело срещу лицето и да организира екзекватура на

арбитражното решение в Китай, съвместно с китайска адвокатска кантора;

� Когато действията на неизправната страна могат да бъдат квалифицирани като

измама или друго престъпление, да се подаде сигнал директно пред компетентните

органи.



АРБИТРАЖ

� Валидна арбитражна клауза (Арбитражен съд при БТПП, БСК и др.);

� Адрес за уведомяване на територията на България;

� Ясно идентифицирано лице.



Адвокатско дружество “ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО”

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

E-mail: tzvetoslav.mitev@georg-tod.com
Тел.  +359 882 02 27 28


