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Пазар
През последните години пазарът на правните 
услуги и в България стана особено взискателен. 
Големите фирми, предоставящи такъв тип услу-
ги, са изправени пред предизвикателството на 
засилващата се конкуренция както от местни, 
така и от навлизащи в страната утвърдени 
международни правни компании. Успех могат 
да имат тези правни фирми, които успяват да 
решат сложния ребус, създаден от динамично и 
често противоречиво развиващата се инвес-
тиционна среда, голяма динамика на законо-
дателната дейност и смяната на политики в 
различните стопански области.
Отчитайки тези особености на българския па-
зар и стремейки се да утвърди и разшири своя-
та лидерска позиция на пазара, „Пенков, Марков 
и партньори“ постоянно изучава нуждите на 
своите клиенти.
Необходимо е постоянство и усилена работа, 
усъвършенстване, успешно осъществяване на 
нови идеи, намиране на нестандартни решения, 
обединяване на знания и опит в различните 
сфери на дейност за предоставянето на една 
всеобхватна правна услуга, и не на последно 
място – добра вътрешна комуникация и отда-
деност, доверие, взаимопомощ. Все неща, които 
в „Пенков, Марков и партньори“ са не просто 
цели, а философия.

Като утвърден правен офис „Пенков, Марков и 
партньори“ през годините печели доверието на 
български и на водещите чуждестранни компа-
нии, които му поверяват правното обслужване 
на своите бизнес начинания в България. 
Адвокатската фирма „Пенков, Марков и      
партньори“ винаги е целяла да бъде сред инова-
торите на пазара на правни услуги в България 
и непрестанно участва в утвърждаването на 
европейските принципи и добри практики във 
всички сфери на правото. Експерти на адвокат-
ското дружество участват в работни групи в 
различни министерства и неправителствени 
организации за създаването на нови, хармонизи-
рани с европейското законодателство закони. 

Постижения на марката 
Фирмата e лидер в облас-
тта на корпоративното 
право, сливанията и придобиванията. 
Тя представлява AIG Capital Partners 
Inc. в придобиването на Българската 
телекомуникационна компания, възли-
защо на приблизително 1,8 милиарда 
евро. Това е най-голямата сделка, 
сключвана някога в България, както 
и най-голямата за 2007 г. в Източна 
Европа. Тя включва и консултиране 
на финансовата страна на придоби-
ването и търговското предложение 
към миноритарните акционери за 
изкупуване на остатъчния дял от 
капитала на компанията през 
пода на Българската фондова 
борса.
„Пенков, Марков и партньори“ е 
правен консултант и на Vienna 
Insurance Group при установява-
нето на съвместен контрол върху 
най-голямата българска небанкова 
финансова институция – TBI Bulgaria AD, 
и последващото преструктуриране на нейните 
финансови поделения в страната. Фирмата е 
правен консултант на Агенцията за приватиза-
ция при продажбата на Параходство „Български 
морски флот“, като приходите от сделката 
отиват за попълване на „Сребърния фонд“.
„Пенков, Марков и партньори“ е правен консул-
тант и на няколко големи чужди компании от 
военната промишленост при реализирането 
на проекти с Министерството на отбраната, 
свързани с модернизацията на Българската армия 
на стойност повече от 1,1 милиарда евро (Alenia 
Aeronautica S.P.A и DAIMLER CHRYSLER AG).

„Пенков, Марков и партньори“ 
е една от водещите правни 
фирми в България с дългого-
дишни традиции и фирмена 
култура, осигуряваща най-висо-
кокачествени правни услуги. С 
над 50 адвокати – съдружници 
и асоциирани членове, и мрежа 
от офиси, покриваща тери-
торията на цялата страна, 
фирмата е сред лидерите при 
предоставянето на правни ус-
луги в сферата на: търговско 
и дружествено право, данъчно 
право, енергетика, възобно-
вяеми енергийни източници и 
природни ресурси, сливания и 
придобивания, банково и финан-
сово право, капиталови пазари, 
приватизация и чуждестранни 
инвестиции, недвижими имоти 
и строителство, процесуално 
представителство и арбит-
раж, фармацевтично право, 
IT, медии и телекомуникации, 
ценни книжа, трудово и оси-
гурително право, обществени 
поръчки, концесии и др.

www.penkov-markov.eu 

Дружеството оказва правно съдействие при 
приватизацията на Обединена българска банка 
– първата приватизация на банка в България, а 
по-късно и правно обслужване на National Bank 
of Greece при последващото придобиване на 
банката (проект на обща стойност 100 милиона 
US долара).
Екипът на „Пенков, Мaрков и партньори“ е пра-
вен консултант при навлизането на първата 
чужда банка в страната – Raiffeisen Bank.
Фирмата оказва правно съдействие и при съз-
даване на едно от първите представителства 
на чужда банка в България – „Банка на 
Македония и Тракия“.
Дружеството представлява Kardan и Vienna 

Insurance Group при инвестирането в 
застрахователни и пенсионно-осигури-
телни компании и създаването и при-
добиването на финансови институции 
(първата в сектора приватизация на 
български застраховател – „Булстрад“).
„Пенков, Мaрков и партньори“ представ-
лява Carrefour – една от най-големите 
по пазарна капитализация компании в 
света, при придобиването на серти-
фикат за първокласен инвеститор от 
Българската агенция за инвестиции, 
както и при закупуването на земя и 
строеж на 240 000 кв. м търговски и 
административни площи по проект за 
над 82 милиона евро. 

„Пенков, Марков и партньори“ 
консултира и израелски консорци-
ум, оглавяван от Gazit Globe, при 

придобиването и последващото 
индустриално и търговско разработ-

ване на имот от 350 000 кв. м близо до 
Пловдив. 

През периода 2011–2013 година адвокатско-
то дружество консултира „Булфелд“ ЕООД при 

изграждането и комерсиализацията на най-го-
лемия търговски център – „Парадайз Мол“ с РЗП 
над 220 000 кв. м.
„Пенков, Марков и партньори“ представлява 
множество индустриални компании: Knauf – при 
осъществяването на инвестиция „на зелено“ 
за строеж на завод за гипсови плоскости в 
размер на 80 милиона евро; Titan Cement S.A, 
Greece, световен производител на цимент – 
при придобиването на групата „Златна панега“ 
за 80 милиона евро; Saint Gobain Weber – при 
закупуването на земя и строеж на завод за 
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Основава се „Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и партньори“.
Оказва съдействие на AIG Capital 
Partners Inc. за придобиването 
на Българската телекомуника-
ционна компания. Разширява се 
партньорската база.Консултира отварянето на първия филиал 

на чуждестранна банка в страната.

Става член на Lex Mundi – во-
деща световна организация на 
независими юридически фирми.

„Лега Интерконсулт – Пенков, Марков 
и партньори“ придобива сертификат 
за система за управление на качест-
вото по международните стандарти 
ISO 9001:2000 от престижната BVQI.

Фирмата структурира и учредява първите 
съвременни джойнтвенчъри (съвместно 
предприятие) с чуждестранно участие в 
България – Coca Cola – ЦКС, IEG Solingen – 
Vanto Trade, Chimco – Messer Griesheim, Oil 
Tanking GmbH – Union Minier, KHS – Holding 
Zagora, EBRD – Oppenheimer & Co, LAUFEN – 
Министерство на промишлеността.

Оказва съдействие на „Тиенджин Фарм 
Култивейшън Груп Къмпани България“ ЕООД при 
най-голямата сделка със земеделска земя – при-
близително 100 000 декара.

Адвокатското дружество е основен правен 
консултант при изграждането и комерсиали-
зацията на The Mall, изграден от Carrefour, с 
разгъната площ около 160 000 кв. м. и на най-
големия търговски център – „Парадайз Мол“, 
с разгъната площ от над 220 000 кв. м.

сухи смеси; Innovative Wind Concept GmbH – при 
строителството на парк за производство на 
вятърна енергия за повече от 130 милиона 
евро, както и много други големи чуждестранни 
инвеститори.
„Пенков, Марков и партньори“ е правен съ-
ветник на всички дружества от групата TBI, 
включително Пенсионно-осигурителна компания 
„Доверие“ АД (най-големият пенсионен фонд в 
България), „TBI Асет Мениджмънт“ АД (най-го-
лямата компания за управление на активи), „TBI 
Евробонд“ АД (най-голямото инвестиционно 
дружество от отворен тип), „TBI Инвест“ АД 
(водещ инвестиционен посредник в страната).
Близо 50% от разработваните в страната про-
екти на производители на възобновяема енер-
гия се обслужват от „Пенков, Марков и парт-
ньори“. Предоставяните в тази връзка услуги 
включват съдействие при разработване 
на проекти, структуриране и осъ-
ществяване на сделки за придоби-
ване, правни анализи, регулаторни 
въпроси и т.н., а сред обслужва-
ните клиенти са Innovative Wind 
Concepts, EnergiMidt Renewables, 
Roslyn Capital Partners, Enertrag, 
Innimmo Investments and Wind 
Innovation, Graess Solar, Soventix, 
XEMC и др.

Дружеството е носител на множество отли-
чия:

 Silver Award Winner for Central and Eastern 
Europe – International Legal Alliance Summit 

 Regional Vision & Leadership Award Winner 
– FLI Net

 Recommended Firm – IFLR 1000
 Vladimir Penkov – Leading Lawyer in the IFLR 

1000 
 Company Law Firm of the Year in Bulgaria – 

Corporate International
 International Banking & Finance Law Firm of 

the Year in Bulgaria – Global Law Experts
 Environmental Law Firm of the Year for 

Bulgaria – InterContinental Finance Magazine
 Leading Bulgarian M&A Law Firm for Europe 

– InterContinental Finance Magazine
 Administrative Law Firm of the Year – Lawyers 

World
 Best Full Service Law Firm Bulgaria – 

InterContinental Finance Magazine
 Company Lawyer of the Year – Vladimir 

Penkov – Corporate International.

Знаете ли, че...

• Първата правна кантора 

със сертификат за система за 

управление на качест
вото по между-

народните стандарти ISO 9001:2000.

• Това е единствената фирма според 

класацията на Chamber, покриваща наис-

тина цялата територия на страната и 

която клиентите определят като „по-

западна от останалите“, 

в която работят 

адвокати, владе-

ещи шест 

езици. 

ложения и всякакви други корпоративни въпроси, 
засягащи публични компании.
„Пенков, Марков и партньори“ предлага проце-
суално представителство на чужди и местни 
клиенти по съдебни и арбитражни производ-
ства, както и при извънсъдебно уреждане на 
правни спорове.

Съвременно развитие
През годините „Пенков, Марков и партньори“ 
разширява своята дейност с приемането на 
нови партньори и отварянето на офиси на 
територията на цялата страна. Компанията 
използва най-съвременни методи на работа – 
собствена интранет система, софтуер за ме-
ниджмънт и система, сигнализираща за делата 
на кантората. 
„Пенков, Марков и партньори“ се гордее с един 
от най-интерактивните и дизайнерски уебсай-
тове, фирмена брошура на седем езикци, собст-
вен вестник LIC News, издаван на три езикци 
в тираж над 2200 броя, в който не просто се 
съобщава за новостите в законодателството, 
законопроекти и практики на регулативните 
органи, но и се публикуват аналитични комен-
тари и препоръки.

Промоция
„Пенков, Марков и партньори“ активно развива 
международно сътрудничество и е изключите-
лен член за България на авторитетни мрежи 
като Lex Mundi (най-голямата асоциация на 
независими правни офиси) и FLI NET, EUROJURIS. 
Член е на редица бизнес организации като: 
Българската търговско-промишлена палата, 
Германо-българската индустриално-търгов-
ска камара, Американската търговска камара, 
Френско-българската търговска камара, Ита-

лианската търговска камара в България, 
Гръцкия бизнес съвет в България, Бъл-

гарския форум на бизнес лидерите 
и много други.
Чрез своята Pro Bono дейност  
„Пенков, Марков и партньори“ 
активно подпомага училища, 
предоставя дарения в подкрепа 
на българския спорт, насърчава 

обучението на стажанти от юри-
дическите факултети, както и на 

ученици от специализирани гимназии.

Ценности на марката
Адвокатското дружество има дългогодишна 
фирмена култура, основаваща се на непреста-
нен стремеж към усъвършенстване, мотивация 
за работа, честност и акуратност – 
Our lawyers not only keep but raise standards.

Продуктът
Фирмата предоставя пълната гама от прав-
ни услуги на местни и международни, частни 
и публични компании, държавни институции и 
агенции, банки и други финансови институции.
„Пенков, Марков и партньори“ е лидер при слива-
нията и придобиванията на компании. Предста-
влява купувачи, продавачи, компании – обект на 
изкупуване, финансиращи страни по отношение 

на всички аспекти на сливания, вливания, 
разделяния и отделяния, както и други 

видове преобразувания и бизнес 
схеми.
В областта на банковото и фи-
нансовото право дружеството 
предоставя правни съвети на 
финансиращи страни, заемо-
получатели, застрахователи и 

кредитни агенции по отношение 
на всички видове финансови сделки.

„Пенков, Марков и партньори“ раз-
полага с един от най-подготвените и 

опитни енергийни екипи в България и пре-
доставя цялостно и комплексно обслуж-
ване на производители на възобновяема 
енергия с капацитет над 1800 MW, което 
представлява близо 50% от разработва-
ните в страната подобни проекти. 
„Пенков, Марков и партньори“ предла-
га правни и консултантски услуги и по 
въпроси, свързани с приватизацията 
и осъществяването на всички видове 
чуждестранни и местни инвестиции в 
България. Фирмата съветва клиентите 

си при инвестиции „на зелено“, получаване на 
концесии, структуриране на публично-частни 
партньорства, инвестиционен мениджмънт, 
дългово, дялово и портфейлно инвестиране.
В сектора на проектното финансира-
не „Пенков, Марков и партньори“ 
представлява държавни и кредит-
ни агенции, както и различни 
договарящи страни по инфра-
структурни, енергийни, минни и 
други видове проекти заедно с 
включените в тях финансови и 
търговски сделки. При ценните 
книжа и капиталовите паза-
ри фирмата е представител на 
емитенти, инвестиционни посредни-
ци, контролиращи акционери, търгови 
предложители, миноритарни акционери и други 
участници в капиталовия пазар на всички етапи 
в процеса на сключване на сделки с ценни 
книжа. Това включва и осъществяване на IPO 
(първично публично предлагане), увеличаване на 
капитала на публични компании, търгови пред-
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