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седмица, след като намери толкова 
оригинални и креативни решения за 
последните препятствия, на които 
се натъкнахме“.
Приватизацията на телекома не е 
единственият пример за успешна 
консултантска дейност на „Геор-
гиев, Тодоров и Ко.“ Освен цялата 

правна работа във връзка с издаване-
то на лиценза за трети GSM оператор на 
БТК, фирмата печели и няколко големи съ-
дебни битки, защитавайки законността на 
процедурата по издаването на лицензията.
Друго голямо предизвикателство е консул-
тирането на американския консорциум на-
чело с Elbit Systems Ltd. и Lockheed Martin, 
който спечели обществената поръчка за 
възстановяване и модернизация на българ-
ските военни хеликоптери. Проектът възли-
за на над 50 милиона евро.
Фирмата консултира дългосрочно Държавна-
та комисия за водно и енергийно регулиране 
във връзка с цените на електричеството. 
„Георгиев, Тодоров и Ко.“ представлява и во-
дещия консорциум Balfour Beatty Rail GmbH, 
Мюнхен, Германия – Главболгарстрой, София, 
като ищец в две арбитражни дела срещу 
Република България и Министерството 
на регионалното развитие и благоустрой-
ството. 
Сред клиентите на дружеството са компа-
нии като „Майкрософт“ (САЩ), UPS Europe 
S.A. (Белгия), банка АВN АМRО (Холандия), 
Bank Austria Credit Anstalt Leasing (Австрия), 
Commerzbank (Германия), Банка Тоскана 
(Италия), ITT (САЩ). В дългия списък от 
имена с международна известност са още 
„Мицуи и Ко.“ (Япония), „АстраЗенека“, 

ПОСТИЖЕНИЯ НА МАРКАТА
От 1991 г. дружеството натрупва богат 
международен опит. Още с първите си 
стъпки то приема предизвикателството 
да консултира големи клиенти и изработ-
ва правните рамки на осем проекта на 
Европейската банка за възстановяване и 
развитие (ЕБВР): „Хан Аспарух“ АД, „Вин-
пром Дамяница“ АД, „Евротур САТ ТВ“ АД, 
„Медика Сандански“, „Орбител“, „Победа“ 
АД, „Родина“ и „Родинаинвест“ АД и „Скат“ 
ООД. Стартът на „Георгиев, Тодоров и Ко.“ 
е проектът за финансиране от банката на 
най-голямата българска фирма за консерви-
ране на храни „Сторко“. Всеки проект е 
процедура, по която ЕБВР инвестира пари 
и придобива миноритарно дялово учас-
тие в съответното предприятие, като и 
понастоящем фирмата работи по нов  
проект на ЕБВР.
На „Георгиев, Тодоров и Ко.“ се доверява и 
„Майкрософт“. Световният гигант избира 
адвокатското дружество след много преци-
зен подбор. Досега фирмата не е загубила 
нито едно дело на „Майкрософт“ в България.
При най-голямата приватизационна сделка 
в страната – раздържавяването на Българ-
ската телекомуникационна компания (БТК), 
„Георгиев, Тодоров и Ко.“ е консултант на 
купувача „Адвент Интернешънъл Корпорей-
шън“ и успешно защитава интересите му 
в редица съдебни дела във Върховния адми-
нистративен съд. След като се стигна до 
споразумение по приватизацията, Джоана 
Джеймс, изпълнителен директор на „Адвент 
Интернешънъл“ за Централна Европа, каза 
на Иван Тодоров, управляващ съдружник на 
дружеството: „Скъпи Иван, мисля, че си въл-
шебник! Със сигурност направи чудо тази 

Големите международни юридически справочници определят „Георгиев, Тодоров и Ко.“ като 
една от водещите адвокатски фирми в България. Дружеството извършва услуги във всички 
области на правото и е специализирано в корпоративни финанси, банкиране, производства по 
несъстоятелност и преобразуване, сливания и придобивания, проектно финансиране. Консул-
тациите и анализите на фирмата са търсени от много чуждестранни инвеститори, а някои 
от тях наричат работата є „истинско вълшебство“. 

ПАЗАР
Сред най-важните аспекти от при-
съединяването на страната ни към 
Европейския съюз е ускоряването 
на промените в българското зако-
нодателство. Реформите, както и 
масираното навлизане на чуждест-
ранни инвеститори позволяват на 
специализираните адвокатски фирми 
да разгърнат потенциала си и да предоста-
вят правни услуги на все по-широк кръг от 
международни клиенти.
„Георгиев, Тодоров и Ко.“ е едно от пър-
вите и най-успешни български адвокатски 
дружества. То извършва корпоративни 
правни услуги в областта на финансовия 
сектор, рисковия капитал, обезпеченото 
кредитиране, телекомуникациите, инфор-
мационните технологии и процесуалното 
представителство. Фирмата консултира 
някои от най-големите приватизационни и 
концесионни сделки в страната, както и 
редица частноправни сливания и придоби-
вания.

„Империал Тобако“, „Моторола“ и „Челс-
фийлд Партнърс“ (Великобритания), „Балфор 
Бийти Рейл“ (Германия), OTE S.A. (Гърция), 
Heineken International (Холандия) и др. Фир-
мата обслужва Българската фондова борса, 
Българската държавна телекомуникационна 
комисия, Столична община, Allied Van Lines 
Inc. (САЩ), „България Еър“ и много други.
Работата за такива големи компании вдъх-
ва доверие и у други потенциални клиенти, 
които искат да правят бизнес в България. 
Впечатляващо постижение е, че за послед-
ните пет години „Георгиев, Тодоров и Ко.“ 
консултира повече от една четвърт от 
всички чужди инвестиции в страната. 
Фирмата е и единственият български член 
на Световната асоциация на адвокатите 
(Lawyers Associated Worldwide). 
В професионалната биография на „Георгиев, 
Тодоров и Ко.“ има още няколко момента, 
които не могат да бъдат пренебрегнати. 
Един от тях е включването на дружест-
вото в класацията на топадвокатите 
IFLR 1000 – дело на престижното списание 
Euromoney. Според нея фирмата заема дос-
тойно място в световния пазар на водещи 
юридически кантори, специализирани в кор-
поративни финанси, банкиране, производст-
ва по несъстоятелност и преобразуване на 
фирми, сливания и придобивания, проектно 
финансиране. Всички други големи междуна-
родни юридически справочници определят 
„Георгиев, Тодоров и Ко.“ като една от во-
дещите адвокатски фирми в България. 

ПРОДУКТЪТ
„Георгиев, Тодоров и Ко.“ извършва юриди-
чески услуги във всички области на правото 
– административно, конституционно, тър-
говско, банково, данъчно, трудово, наказа-
телно, дружествено, семейно, финансово, 
застрахователно и др. Фирмата има собст-
вена осеметажна сграда в центъра на Со-
фия, разположена в близост до всички основ-
ни държавни институции и съдилища, както 
и  офиси в още няколко градове. Адвокатите 
є владеят английски, френски, немски, ита-
лиански, руски, испански и арменски език. Те 
работят в тясно сътрудничество, което 
позволява при сложни проекти в екипа да 
се включват членове, специализирани в раз-
лични области на правото. Някои от тях са 
получили образованието или подготовката 
си в чужбина (Колеж „Тринити“, Кеймбридж, 
„Сорбоната“, Париж, Хамбургски универси-
тет, „Шилер Интернешънъл Юнивърсити“, 
Лондон, и др.). За фирмата е особено важен 
екипният принцип на работа, позволяващ 
чрез комбинирането на усилията на по-го-
лям брой адвокати да се постигне по-добър 
резултат, който да защити интересите 
на клиента по възможно най-благоприятния 
начин.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ е единствената 
българска адвокатска фирма, която ком-
бинира успешна консултантска дейност с 
изключителна процесуална практика. Тя е 
представлявала клиенти в най-големите ар-
битражни и съдебни дела в България и прак-
тикува в области, които се поемат от дру-
ги адвокати сравнително рядко – например 
в административното право (включително 
приватизация, концесии, лицензии, разреши-
телни за осъществяване на дейност и др.), 
административните апелативни и данъчни-
те дела.

СЪВРЕМЕННО РАЗВИТИЕ
През 2007 г. фирмата консултира успешния 
кандидат KG Maritime shipping в най-голяма-
та сделка в България – процедурата за при-
ватизация на Параходство Български морски 
флот. „Георгиев, Тодоров и Ко.“ консултира 
и MSF, Португалия, по концесията на ав-
томагистрала „Тракия“ на стойност 720 
милиона евро. Клиент на дружеството е и 
световният лидер в телекомуникационни-
те и отбранителните технологии – ITT, по 
три големи проекта на обща стойност 750 
милиона евро, както и по проект на Мини-
стерството на отбраната относно модер-
низацията на комуникационното оборудване 
на Българската армия за 300 милиона евро.
„Георгиев, Тодоров и Ко.“ печели конкурса, 
обявен от Столичната общинска агенция 
за приватизация, за извършване на правен 
анализ на най-голямото дружество за не-
движими имоти – „Софийски имоти“, чиито 
активи надхвърлят 500 милиона евро. Освен 
това фирмата е консултант по две от най-
големите успешно завършили приватизаци-
онни сделки – продажбата на „Бояна филм“ 
и „Балканкар Средец“. Фирмата е и консул-
тант на „Фрапорт“ по концесията на лети-
щата Варна и Бургас. Общата є стойност 
надхвърля 580 милиона евро. 

ПРОМОЦИЯ
„Георгиев, Тодоров и Ко.“ се промоцира пре-
димно чрез собствения си сайт и многото 
успешни консултации, правни анализи и спе-
челени дела от 1991 г. насам.
През 2007 г. „Сиела“ издаде изследването 
на един от водещите български юристи 
– доктора по право Иван Тодоров, който е и 
управляващ съдружник на „Георгиев, Тодоров 
и Ко.“ „Индивидуалният административен 
акт по Административния процесуален 
кодекс“ е с USB устройство за пренос на 
данни. Това е и първата книга в света с 
монтирана на корицата флаш памет, което 
я прави много удобна за ползване от прак-
тикуващи юристи и улеснява читателите в 
работата с отделните научни текстове и 
справочния апарат. Фирмата е представена 
във всички престижни правни справочници 

като Martindale Hubbell, Legal 500 и Chambers 
Global. Юристи на фирмата често са канени 
за автори, които да предоставят експерт-
но мнение в различни издания и доклади, 
какъвто е докладът на Световната банка 
„Правене на бизнес в България“. Членове на 
екипа са водили правните рубрики във 
водещи ежедневници като „24 часа“ и спе-
циализирани издания като „Правен свят“. 
Фирмата е представяна независимо и в из-
дания като USA Today и Forbes.

ЦЕННОСТИ НА МАРКАТА
Адвокатите на фирмата са регистрирани в 
Софийската адвокатска колегия. Това е не 
само важна гаранция за спазване на профе-
сионалния кодекс, но и позволява на „Георги-
ев, Тодоров и Ко.“ да обслужва клиентите 
си на всички етапи – от първоначалната 
инвестиция през ежедневието на бизнеса 
до евентуални съдебни процедури.

2000 2006
Дружеството консулти-
ра цялостната дейност 
на Microsoft Corporation 
(САЩ) у нас.

„Георгиев, Тодоров и Ко.“ 
присъства в класацията 
на топадвокатите IFLR 
1000.

Фирмата е правен 
консултант на кмета 
на София във връзка с 
издаването на първите 
български общински евро-
бонове.

199919981991 1993
Създава се „Георгиев, 
Тодоров и Ко.“

Кантората участва в 
учредяването на пър-
вата инвестиционна 
банка в България.

Консултира първото сли-
ване на частни банки в 
страната.

www.georg-tod.com

Факти, които не знаете за

ГЕОРГИЕВ, ТОДОРОВ И КО.

В „Георгиев, Тодоров и Ко.“ работят седем 
съдружници и 52 адвокати.

Преди да бъдат избрани за съдии в Съда 
от първа инстанция и Европейския съд в 
Люксембург, Теодор Чипев и Александър 
Арабаджиев са били старши съдружници 
във фирмата.

От години адвокатите, които владеят ан-
глийски език, участват в големи междуна-
родни проекти заедно с адвокатски фирми 
от Великобритания като Frere Cholmeley 
Bischoff, The Eversheds, Richards Butler, 
Howard Kennedy, Cameron and McCena.

Екипът се справя успешно и с необичайни 
и екстремни предизвикателства – полети 
над саваната на Кения, нощувки на от-
крито сред дивите животни на Африка 
и гмуркане в Индийския океан, Червено и 
Средиземно море...


