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Съществен процес в стопанската дейност е договарянето и взаимоот-
ношенията с „другите“ субекти и лица – контрагенти, клиенти, партньо-
ри, персонал. В успешното договаряне (избягване на грешките още при
сключването на договори) и в изпълнението на договореното са заложени
резултатите за бизнеса. Обаче ако всичко е договорено правилно, но други-
те не изпълнят своята част от сделката?

Наръчник „Превенция на грешки при договаряне с контрагенти; персо-
нал; партньори“, включващ и компакт диск с изпробвани в практиката
примерни договори, е практически ориентиран и на достъпен език пред-
ставя правилата и табутата при договорните отношения:

� при сключването на различните видове сделки, изпълнение и реакция
при неизпълнение на търговските договори от някоя от страните;

� при някои по-специфични търговски отношения, свързани с прехвърляне
на търговски вземания;

� при наемането на хора по различните видове трудови и извънтрудови
правоотношения, промяната и прекратяването на тези отношения по
възможно най-благоприятния начин;

� при онлайн търговията и финансовите услуги, предоставяни от раз-
стояние;

� при решаването на възникнали различни СПОРОВЕ и пътищата към
техния благоприятен изход;

� при прилагането на някои легални данъчни трикове.

Това издание е плод на дългогодишната практика на
автора Георги Лазаров, като ръководител на колектив
от експерти и юристи, консултиращи бизнеса. Той е един
от създателите на изучаваната във висшите училища
дисциплина „Основи на предприемачеството“, по която
води лекции в различни ВУЗ. Освен десетките книги, кои-
то е публикувал в тази област сам и като ръководител
на експертни авторски колективи, той е бил и деен уча-
стник в реалния бизнес близо четвърт век. В момента се

занимава с консултантска дейност.
В авторския колектив участват Красимира Атанасова и Александър

Лазаров.

Цена 41,70 лв.

Книгата включва и диск
с примерни образци на документи
при договаряне
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