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По-бързата адаптация към реалните нужди 
на клиентите се подкрепя и от постоянната 
съпричастност към социално-обществените 
проблеми и нуждаещите се, която засилва 
качества като ангажираност и взаимопомощ.

От 2008 г. в „Пенков, Марков и партньори“ 
е учредена специална награда – статуетка 
„Български лъв“ с грамота, която се дава като 
признание и благодарност за изключителни 
постижения и особени заслуги на колеги и 
партньори, което е оценка за тяхната огромна 
мотивация.

Адвокатското дружество от своя страна 
е носител на множество отличия и награди 
през годините, а последните награди, които 
печели, са: „Адвокатска кантора на бъдещето 
2019“, Специална награда за сътрудничество на 
Vienna Economic Forum, приз за „Международна 
фирма на годината“ в различни сфери на 
правото.

Владимир Пенков – основател, председател на 
консултативния съвет и старши съдружник 
на „Пенков, Марков и партньори“, е не само 
номиниран, но и включен в четирите най-
престижни издания на Who is Who.

Продуктът

„Пенков, Марков и партньори“ предоставя 
комплексни услуги на своите клиенти във 
всички сфери на бизнеса. Кантората предлага 
пълна гама от корпоративни и търговскоправни 
услуги, включващи изработване на стратегия, 
структуриране на инвестицията в различни 
транзакции и преобразувания, деликатни 
преговори при сливания и придобивания, 
представителство 
при корпоративни 
преструктурирания, частни 
капиталови инвестиции, 
корпоративни 
финансови транзакции 
и преструктуриране на 
дълга.

Философията на кантората се поражда 
от въпросите: „Как да овладеем 
предизвикателствата в сложното време на 
необходима промяна и развитие?“, „Как да се 
обогатим с нови идеи и още по-важно – как да 
ги реализираме?“, „Достатъчни ли са знанията 
и опитът на отделните специалисти?“.

Във времена на бързо протичащи обществено-
икономически процеси и цялостна 
дигитализация на живота една от възможности    
те за увеличаване броя на положителните идеи 
и тяхната реализация, за успешно преодоляване 
на предизвикателствата е успешното 
съчетаване на уменията на всеки работещ в 
адвокатското дружество със стандартите 
и изискванията на клиентите. Синергията 
в „Пенков, Марков и партньори“ е създадена 
на всички равнища – в административното 
управление, маркетинга и изграждането 
на кадрите; между най-опитните, знаещи 
и можещи съдружници и юристи; в общото 
прилагане на стандартите и реализацията 
на идеите с участието на всички работещи с 
различна квалификация и способности. 

Синергията е отговор на 
предизвикателствата и способ за подобряване 
на качеството на обслужване. Тя е и фактор за 
развитието на „Пенков, Марков и партньори“, 
както и ключ към успешното приключване на 
множеството чуждестранни и български сделки 
и преговори, в които адвокатското дружество 
участва от 1990 г. досега:

•  През годините кантората участва в значими 
по обем сделки и преговори в областта на 
процесуално представителство и търговска 
несъстоятелност на „Щрабаг“ ЕАД, София 
(дъщерно дружество на Strabag AG), DNV GL 

и на „Алианц Ферзихерунг“ в делото за 
инцидента с потъналия в Охридското 
езеро кораб с над 40 българи на 
борда. Съветва Coca-Cola Hellenic 
Bottling Company – България, по 
редица съдебни производства, 
представлява още и Knauf Bulgaria. 
Оказва правно съдействие на ПОК 

„Доверие“ във връзка с обжалване 
на наложените на компанията от 

Комисията за финансов надзор санкции 
(повече от 60 административнонаказателни 
производства), както и по трудовоправни 
спорове. Адвокатското дружество оказва 
правно съдействие на клиенти като: Bayer 
AG, Алфа банк, „Врана“ ЕАД (в имуществен 
спор със Симеон Сакскобургготски), Redstone 
Bulgaria, Balkan Star Motors, „Обединена 
българска банка“ АД, Bulgaria Steel Finance 
B.V, „Фърстлайн Естейтс“, Credit Suisse AG.

•  Участва във водене на преговори и 
представителство за клиенти като: Clarina 
Holding S.A, Люксембург, и Softbul Investments 
Limited, Кипър, Cable & Wireless и участие 
в преговорите по учредяването на първия 
мобилен оператор „Мобиком“, Vodafone (във 
връзка с участие в преговорите за покупка 
на „Мобилтел“), Saint Gobain Weber.

Пазар

„Пенков, Марков и партньори“ е единствената 
правна кантора в България с офиси в цялата 
страна, както и във Виена, Австрия.

Пазарът през последните години е особено 
динамичен и взискателен, а това налага 
непрекъснат стремеж към предлагане на 
висококачествени услуги и всеобхватни 
решения за бизнеса.

Адвокатското дружество е първото със 
сертификат за управление на качеството 
ISO 9001: 2000, издаден от Bureau Veritas 
Certification, и по-късно ресертифицирано по  
ISO 9001: 2008 и ISO 9001: 2015.

Постижения на марката

Важна част от фирмената култура е 
стремежът за създаване на отношения на 
уважение към всички звена в дружеството, 
чиято добра съвместна работа води към общия 
успех и доброто обслужване. Затова „Пенков, 
Марков и партньори“ държи на коректните и 
ангажирани отношения между всички колеги.

Създадена през 1990 г.,  
„Пенков, Марков и партньори“ 
е една от най-уважаваните 
и опитни адвокатски канто-
ри в България. Философията 
на адвокатското дружество 
е да предоставя всеобхват-
ни правни услуги в интерес 
на клиента, като в същото 
време да носи отговорност за 
решенията и да насочва към 
най-полезния подход.

www.penkov-markov.eu 

Знаете ли, че...

• Адвокатско дружество „Пенков, 

Марков и партньори“ е провело над 100 

обучения в областта на PDP и AML само 

за една година.

• Традиционно адвокатското дружество 

подкрепя Фестивала на италианското кино 

в България. Благодарение на това спе-

циален гост на четвъртия 

фестивал през 2019 г. 

беше Орнела Мути.
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•  В банковата сфера „Пенков, 
Марков и партньори“ 
съветва клиенти 
като: Lender Bank (за 
учредяването на първия 
клон на чуждестранна банка 
в България), Unionbank, Bank 
Austria, Bank f r Ober sterreich und 
Salzburg и Die Erste sterreichische 
Spar-Casse-Bank (във връзка с 
преструктуриране и уреждане на вземанията 
им от Стопанска банка), Европейската банка 
за възстановяване и развитие в множество 
проекти, Soci t  G n rale и SG Express Bank 
(във връзка с финансиране на „Захарни заводи“ 
АД), Citibank, „Банка Пиреос“ АД, Гърция, по 
придобиването на „Евробанк“ АД, Vienna 
Insurance Group и TBIH Group, TBI Financial 
Services B.V., Холандия, по придобиването на 
TBI Bank, Landesbank Baden–Wuertenberg.

•  „Пенков, Марков и партньори“ има над 20 
клиента с договори за постоянно правно 
обслужване по търговскоправни въпроси. 
Сред тях са „Хайнекен“ („Загорка“), „Кнауф“, 
„Пиер Фабр“, „Виена Иншурънс Груп“, „Пеек и 
Клопенбург“, „Титан Цимент“ („Златна Панега 
Цимент“), „Карелия“, „Дружба стъкларски 
заводи“, „Кока-Кола“, Американският колеж в 
София и др.

•  Адвокатското дружество е предоставяло 
правни услуги в сферата на сливанията и 
придобиванията на: Titan Cement SA, AIG 
Capital, Heineken Group, Chipita International, 
Carrefour Group, „САП България“ ЕООД.

•  „Пенков, Марков и партньори“ е участвало 
във финансови проекти, структуриране на 
сделки и за клиенти като: Domain Boyar AD, 
Daimler Chrysler Corporation, Alenia Aeronautica, 
Immoeast, BAYER AG, Global Finance (във 
връзка с правния анализ и преговорите за 
придобиването на Бизнес парк – София), 
Nokia Siemens Networks, Thomas Cook 
AG.

Особено актуалните напоследък 
теми за защитата на 
личните данни и мерките 
срещу изпирането на пари 
наложиха необходимостта от 
предоставяне на специално 
разработени, практически 
насочени услуги, отнасящи 
се до всички аспекти на 
законодателството.

От началото на 2015 г. екипът от експерти 
на „Пенков, Марков и партньори“ регулярно 
предоставя индивидуални и специализирани 
услуги на всички клиенти, както и на членовете 

на различни търговски камари, 
в това число Американската 
търговска камара, Германо-
българската индустриално-
търговска камара (ГБИТК), 
Българско-швейцарската 

търговска камара и др.

Съвременно развитие

Адвокатско дружество „Пенков, Марков и 
партньори“ е основано в далечната 1990 г. и 
почти 30 години е едно от водещите в страна. 
През всичките тези години е управлявано от 
Владимир Пенков – председател и старши 
съдружник.

„Пенков, Марков и партньори“ се гордее с 
изцяло обновената си фирмена брошура на 
седем езика, собствен вестник PMP Legal News, 
издаван на три езика, в който не просто се 
съобщават новостите в законодателството 
и се публикуват законопроекти и практики на 
регулативните органи, но и се предоставят 
аналитични коментари и препоръки.

От 1999 г. насам „Пенков, Марков и партньори“ 
е част от Lex Mundi – най-голямата асоциация 
на независими правни офиси. Така чрез 
въведените високи стандарти то придоби 
качествата на международна адвокатска 
фирма, осигурявайки на своите клиенти 
възможност за правна защита и съдействие 
в почти всяка друга държава – 600 офиса, 
над 100 държави, 21 000 адвокати, 160 
висококвалифицирани фирми.

Промоция

Като част от корпоративната култура 
постоянно да развива отношенията на 
съпричастност към различни социални 
каузи „Пенков, Марков и партньори“ активно 

подпомага домове за социално слаби, 
деца, лишени от родителска грижа, 

приюти за кучета, подкрепя 
млади таланти. Адвокатското 
дружество активно 
участва в редица вечери и 
благотворителни търгове, 
организирани от смесените 
търговски камари и от 

различни фондации, подпомага  
с дарения множество програми за 

нуждаещите се.

Ценности на марката

Цялостната философия на дружеството 
непрекъснато да се адаптира  към конкретните 

История

1990  
Основава се „Лега Интерконсулт – Пенков, 
Марков и партньори“.

1991  
Фирмата структурира и учредява първите 
съвременни джойнт-венчъри с чуждестран-
но 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.

1992  
Консултира отварянето на първия филиал на 
чуждестранна банка в страната.

1996  
Става член на Lex Mundi – водеща световна 
организация на независими юридически фирми.

2005  
„Лега Интерконсулт – Пенков, Марков и парт-
ньори” – първата правна кантора със серти-
фикат за управление на качеството по меж-
дународните стандарти ISO 9001:2000 от 
престижната BVQI.

2007  
Оказва съдействие на AIG Capital Partners Inc 
– най-голямата сделка, сключвана някога в 
България – Българската телекомуникационна 
компания, възлизаща на приблизително 1,8 ми-
лиарда евро, както и най-голямата за 2007 г. в 
района на  Югоизточна Европа.

Разширява се партньорската база.

2008 – 2013  
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.

2013 – 2014    
Оказва съдействие на „Тиенджин Фарм Култи-
вейшън Груп Къмпани България“ ЕООД при най-
голямата сделка със земеделска земя, прибли-
зително 100 000 декара.

2015  
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и 
партньори“ става международен правен офис, 
осигурявайки на своите клиенти достъп до 
над 21 000 висококвалифицирани адвокати в 
повече от 100 държави чрез членството си 
в най-авторитетната световна организация 
на правните офиси Lex Mundi, както и чрез съ-
трудничеството си с реномирани адвокати 
във Виена.

2017  
Адвокат Владимир Пенков – регистриран ев-
ропейски адвокат към Адвокатската камара 
– Виена.

2019  
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и 
партньори“ става член на Конфиндустрия Бъл-
гария, както и на Българско-руската търгов-
ско-промишлена палата.

изисквания на времето и клиентите, да 
отговаря на предизвикателствата, да 
стимулира изградените отношения на подкрепа 
и отдаденост на адвокатите позволи на 
„Пенков, Марков и партньори“ да създаде 
уникална собствена фирмена култура и да 
достигне равнището на адвокатски фирми с 
много по-дълга история.

Благодарение на постоянния стремеж към 
повишаване на качеството адвокатското 
дружество печели международно признание и 
често е определяно за One of the best in Bulgaria 
и More Western than others – Chambers and 
Partners Europe.

Знаете ли, че...

• Адвокатско дружество „Пен-

ков, Марков и партньори“ спечели 

първо място на конкурса „Адвокатска 

кантора на бъдещето“, организиран от 

Федерaцията на европейските адвокатски 

колегии.

• Адвокатско дружество „Пенков, Марков 

и партньори“ е отличено със специална 

награда за голе
мия си принос в областта 

на регионалното разбирател-

ство и сътрудничество 

на юбилейния 15-и 

Vienna Economic 

Forum.

ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНьОРИ

Знаете ли, че...

• Адв. Румяна Йорданова от 

адвокатско дружество „Пенков, Марков 

и партньори“ официално притежава един-

ствения световно признат сертификат 

за специалист в областта на поверител-

ността и защитата на информация и 

лични данни – CIPP/E (Certified 

Information Privacy 

Professional/Europe).
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