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на Vienna Economic Forum, приз за 
„Международна фирма на годината в различни 
сфери на правото“, финалист в категория 
„Услуги“ на Forbes Business awards 2020 г. През 
същата година Владимир Пенков е признат за 
втори път за „Адвокат на годината“ (първата 
награда е през 2013 г.), както и за втори път е 
отличен с престижното международно отличие 
Senior Statesperson в категориите „Енергетика“ 
и „Дружествено и търговско право“. 

„Пенков, Марков и партньори“ е също високо 
класирано и от международните издания 
Chambers and Partners Europe/Global, Legal 500, 
IFLR 1000.

Продуктът

През годините „Пенков, Марков и партньори“ 
успява да създаде собствени стандарти 
на работа. За адвокатското дружество 
познаването на законодателството и 
съдебната практика са само фундамент. 
Този подход позволява на „Пенков, Марков 
и партньори“ да се справя иновативно и 
креативно с различни предизвикателства, като 
например създаването на търговски дружества 
в България още преди да има търговски закон, 
участие в създаването на застрахователни 
дружества и частни банки още преди държавата 
да е създала подробни регулации. Юристите на 
адвокатското дружество активно се включват 
в законодателния процес, свързан с търговския 
закон, данъчните закони и особено концесиите 
и енергийното право, като по този начин 
трасират пътя към правната уредба в нови 
стопански сфери.

Юристите на „Пенков, Марков и 
партньори“ се стремят да отговарят на 
предизвикателствата на динамичните 
времена, както и на променящите се нужди 
на клиентите, за да се адаптират и да се 
развиват заедно с тях.

Това е и ключът към успеха на 
„Пенков, Марков и партньори“ 
в приключване на множество 
сделки и дела!

  През годините 
кантората оказва 
процесуално 
представителство на 

клиенти пред съд и арбитраж по редица знакови 
гражданскоправни, административноправни и 
административнонаказателни спорове като: 
представителството на DNV GL и на „Алианц 
Ферзихерунг“ в делото за инцидента с потъналия 
в Охридското езеро кораб с над 40 българи 
на борда; представителството на Toto S.p.A. 
Costruzioni Generali S.A и Vianini Lavori S.p.A. по 
спор за налагане на обезпечителни мерки върху 
издадени застраховки – гаранции, обезпечаващи 
изпълнението на обществена поръчка в 
Република Полша, във връзка с което дело бе 
образувано и дело пред СЕС по преюдициално 
запитване на ВКС; представителството на 
„Врана“ ЕАД в имуществен спор със Симеон 
Сакскобургготски във връзка със стопанство 
„Врана“; представителство на над 60 ВЕИ 
производителя по дела срещу Република 
България за възстановяване на събраната от 
тях въз основа на отменени от КС разпоредби 
на ЗЕВИ противоконституционна такса върху 
доходите им от производство и продажба на 
електроенергия; представителство на „Артекс 
Инженеринг“ АД и „Артекс Златен Век“ АД по 
спора с ДНСК относно законосъобразността 
на спирането на строежа на небостъргача 
„Златен век“; „Глориент Инвестмънт БГ“ ООД по 
спора им с „Техномаркет България“ АД относно 
собствеността и дължимите наеми за над 17 
хипермаркета и складови бази из цяла България. 
Адвокатското дружество оказва правно 
съдействие по съдебни и арбитражни спорове 
още на клиенти от ранга на: „Загорка“ АД (част 
от Heineken Group); Coca-Cola Helenic Bottling 
Company; ПОК „Доверие“ АД; „Кнауф“ ЕООД; 
„Кариери за чакъл и пясък България“ ЕАД (част 
от Titan Group); „Златна Панега Цимент“ АД 
(част от Titan Group); „БиЕй Глас България“ ЕАД 
(част от BA Group); Komerciajlna Banka Skopje; 
Фонд за гарантиране на влоговете в банките и 
много други. 

  „Пенков, Марков и партньори“ има 
изключително богата практика в 

сферата на недвижимите имоти и 
строителството – действа като 
основен правен съветник на 
групата „КАРФУР“ във връзка с 
изграждането, комерсиализацията 
и последващата продажба на 
The Mall; обслужва комплексно 
„Бул Дом“ ООД за построяването, 

отдаването под наем и вторичната 
продажба на „Парадайс Център“, обявена 

за най-скъпата сделка с недвижим имот 
в България; консултира „Мол Плевен“ във 

връзка с комерсиализирането на търговските 
площи на проекта от 2015 г.; обслужи една от 
най-мащабните и сложни сделки със земеделски 
имоти, при която „Тиенджин“ закупи над 5000 
имота и пое около 15 000 имота под аренда 
(общо около 100 000 дка); неизменно обслужва 
лидера на пазара на луксозни жилищни имоти 
„АРТЕКС Инженеринг“ АД по всички проекти на 
дружеството на територията на столицата, 
консултира групата „ЕНИКОМ“ във връзка с 
управление на портфолиото от недвижими 

Пазар

„Пенков, Марков и партньори“ е единствената 
кантора в България, която от създаването си 
покрива цялата страна с офиси в Бургас, Варна, 
Русе, Плевен, Ловеч, Стара Загора, но и във 
Виена, Австрия.

В условия на засилена конкуренция, динамичен 
пазар и все по-високи изисквания от страна на 
клиентите, aдвокатското дружество се гордее 
да е първото в страната 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

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, като по този 
начин се оценява тяхната 
огромна мотивация.

Адвокатското дружество 
от своя страна е носител 
на множество отличия и 
награди през годините, 
сред които: „Дело на 
годината 2015 г.“, „Кантора 
на годината 2018 г.“, 
„Адвокатска кантора на 
бъдещето 2019 г.“, специална 
награда за сътрудничество 

Създадена във вече далечна-
та 1990 г., „Пенков, Марков и 
партньори“ е една от воде-
щите, реномирани и опитни 
адвокатски кантори в Бълга-
рия. Лидер в предоставянето 
на правни услуги в сферите 
на: търговско и дружествено 
право, GDPR, киберсигурност, 
AML, енергийно право, слива-
ния и придобивания, банково 
право, финанси и капиталови 
пазари, данъчно право, недви-
жими имоти и строителство, 
съдебни спорове и арбитраж, 
фармацевтично право, инфор-
мационни технологии, медии 
и телекомуникации, ценни 
книжа, трудово и застрахо-
вателно право, обществени 
поръчки, концесии и др.

www.penkov-markov.eu 

Знаете ли, че...

•През 2019 г. „Пенков, Марков и 

партньори“ съвместно с Legal 500 – най-

авторитетната организация за оценяване 

и класиране на правни кантори и адвокати 

от цял свят, организира първата по рода 

си международна правна конференция с над 

120 водещи фигури от междуна-

родната правна сцена.

Superbrands Bulgaria 2021–2022 
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имоти на групата, както и във връзка с 
наемане на търговски площи; предоставя 
правни услуги на „ЩРАБАГ“ ЕАД във връзка с 
уреждане статута на индустриални терени.

  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“, 
Talanx, за продажбата на „ХДИ 
Застраховане“.

  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 fu

..
r Obero

..
sterreich 

und Salzburg и Die Erste O
..

sterreichische SparKasse 
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; 
Landesbank Baden-Wu

..
rttemberg; „Доверие 

обединен холдинг“ във връзка с Токуда 
Банк; Vienna Insurance Group и TBIH 
Group и TBI Financial Services B.V., 
Холандия, по придобиването 
на TBI Bank, MoneyGram 
International, в качеството на 
централно звено за контакт 
на платежната институция в 
България.

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

  Адвокатското 
дружество е предоставяло правни услуги в 
сферата на сливанията, придобиванията на: 
Titan Cement, AIG Capital, Heineken Group, Coca-
Cola, Chipita International, Carrefour Group, „САП 
България“, ЧЕЗ, „Булгартрансгаз“, „Унилинк“.

  Дружеството е участвало във финансови 
проекти, структуриране на сделки и за клиенти 
като: Domaine Boyar AD, Daimler Chrysler 
Corporation, Alenia Aeronautica, Immoeast, BAYER, 
AXA, Global Finance във връзка с правния анализ и 
преговорите за придобиването на „Бизнес парк 
– София“, Nokia Siemens Networks, Thomas Cook.

  „Пенков, Марков и партньори“ 
предоставя правно съдействие и обслужва и 
редица развиващи се бизнеси, в т.ч. Colibra, 
регионален шампион за България на световното 
първенство за стартъпи World Startup Cup.

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), 

Българо-швейцарската търговска камара, 
„Конфиндустрия България“, Италианска камара, 
Френско-българска търговска и индустриална 
камара и др.

Съвременно развитие

Адвокатското дружество „Пенков, Марков и 
партньори“ е основано през 1990 г. от адвокат 
Владимир Пенков и през всички тези години той 

е този, който задава посоката на развитие 
и утвърждаване на вътрешните 

стандарти и култура. 

Повече от 30 години „Пенков, 
Марков и партньори“ предлага 
широка гама от услуги на 
своите клиенти във всички 
области на търговското 
право. Това включва пълен 

набор от правни консултации 
в областта на корпоративното 

и търговското право, 
договори и търговски 
споразумения, сливания 
и придобивания, банково 
и финансово право, 
конкуренция и антитръст, 
недвижими имоти и 
строителство, съдебни 
спорове и арбитраж, 
държавни регулации, 
енергетика, трудово право, 
миграция и др. 

През последните 5 години 
адвокатското дружество е 
лидер на българския пазар в 

сферата на поверителността и защитата на 
личните данни и борбата срещу изпирането на 
пари.

Доказателство за добрата репутация на 
„Пенков, Марков и партньори“ са членствата 
в международни организации като Lex Mundi 
– най-реномираната асоциация на независими 
правни офиси, First Law International и Lex Adria, 
осигурявайки по този начин на своите клиенти 
възможност за правна защита и съдействие от 
квалифицирани фирми по цял свят.

Промоция

Последната година на превратности провокира 
адвокатското дружество да търси нов начин 
да достигне до своите клиенти, партньори 
и приятели. От 2020 г. „Пенков, Марков и 
партньори“ има профил в социалната мрежа 
Facebook, което позволява да достига 
директно и лесно до последователите си и 
да ги информира за всичко важно, случващо 

История

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

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

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.

2011  
„Пенков, Марков и партньори“ става член на 
First Law International.

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

2020  
„Пенков, Марков и партньори“ става пълнопра-
вен член на Lex Adria – организация от водещи 
независими адвокатски кантори в Адриатиче-
ския регион, предоставящи първокласни прав-
ни услуги.

2021  

„Пенков, Марков и партньори“ оказва правно 
съдействие на CEZ a.s. за приключването на 
продажбата на седем дъщерни дружества 
на чешката енергийна група ЧЕЗ в България. 
Сделката е най-голямата в българския енерги-
ен сектор за последните 17 години и една от 
големите енергийни сделки в региона на ЦИЕ.

се в адвокатското 
дружество. В профила си 
в LinkedIn „Пенков, Марков 
и партньори“ продължава 
да публикува ежеседмично 
важни изменения в 
законодателството, 
както и да споделя 
професионалните успехи на 
колегите в дружеството.

Ценности на марката

в „Пенков, Марков и 
партньори“ вярват, че 
ценностите, които са 
формирали през годините, 

помагат на адвокатското дружество да 
постигне целите си в един променящ се и 
динамичен свят. Тези ценности са това, което 
формира екипа и позволява на „Пенков, Марков и 
партньори“ да продължи да се развива.

Непрекъснатият стремеж към повишаване 
на качеството, изградената синергия между 
поколенията и дългогодишната фирмена 
култура са издигнали репутацията на 
адвокатското дружество извън пределите 
на страната, доказателство, за което са 
множеството индивидуални и корпоративни 
награди. Немалко са и признанията като:

  "Penkov, Markov & Partners has a very 
motivated team with specialists in different areas 
capable to work with local and multinational 
companies. They have expertise in variety of 
subjects."

  "They demonstrate in-depth knowledge and 
constant monitoring of amendments in legislation."

Знаете ли, че...

• През 2020 г. адв. Владимир  

Пенков взе участие в 23-ото издание 

на EURASIAN ECONOMIC SUMMIT. Пока-

ната беше лично отправена от д-р Akkan 

Suver, президент на MarmaraGroupFoundation.

• През 2020 г. адв. Владимир Пенков печели 

приза „Адвокат на годината“ за втори 

път. Признание за изключителните 

му качества и дълго-

годишни усилия в 

професията.

ПЕНКОВ, МАРКОВ И ПАРТНьОРИ

Знаете ли, че...

• От 2020 г. адвокатското 

дружество „Пенков, Марков и парт-

ньори“ има нов управляващ съдружник 

– Николай Цветанов, който е ангажиран с 

оперативното управление на дружество-

то и участва заедно с председателя на 

Консултативния съвет – Владимир Пен-

ков, в решаването на всички 

стратегически и други 

важни въпроси.


