Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.”

Кои сме ние
Какво правим
Защо да
изберете нас

1

Съдържание
Кои сме ние / 3
Какво правим / 8
Корпоративно право, Сливания и придобивания / 9
Търговско право / 10
Медийно право и право на телекомуникациите и технолигиите / 11
Право на интелектуалната собственост / 12
Недвижими имоти и строителство / 12
Структуриране на чуждестранни инвестиции / 13
Енергетика и природни ресурси / 13
Процесуално представителство и събиране на задължения / 14
Данъчно право / 15
Защита на конкуренцията и законодателство на Европейския съюз / 16
Банки и финанси, капиталови пазари / 16
Несъстоятелност / 17
Защо да изберете нас / 18
Последни проекти и постижения / 18

2

Кои сме ние
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.“ е учредено през 2003 г.
като партньорство между Диляна Илиева и Росица Вучева, адвокати,
членуващи в Софийска адвокатска колегия. Оттогава насам адвокатското
дружество е обединило екип от 15 адвокати и подпомагащ ги екип. От 2011
г. Тамара Ковачева, признат данъчен адвокат и консултант, е партньор в
Адвокатското дружество, установявайки своята данъчно-правна практика
при нас. Ние сме екип от професионалисти, на които може да се разчита.
В контекста на днешната усложнена и изпълнена с предизвикателства
бизнес среда, ние предоставяме на нашите клиенти не само правни,
но и бизнес ориентирани съвети, фокусирани върху техните нужди и
успеваемост.

Международно признание
От 2007 г. Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” е член на Globalaw
- световна мрежа от независими правни фирми, които обхващат повече от
85 юрисдикции с офиси в над 160 града. Членството/обменът на информация
и взаимодействието в рамките на тази мрежа ни дава постоянен достъп до
професионалния опит на повече от 4500 юристи по света през цялото време.
Адвокатското дружество регулярно е оценявано от Legal 500 и Chambers &
Partners и се гордеем с позициите си в тези класации. За поредна година бяхме
високо оценени за добре свършената през 2017 г. работа. Доверието на нашите
клиенти и тяхната оценка се превърнаха в ключов елемент за развитието
на Адвокатското дружество в България и в чужбина. Връзките, които
поддържаме с чуждестранни адвокатски кантори от целия свят предоставят
допълнителни перспективи за бизнес развитието на нашите клиенти.
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Диляна Илиева
Адвокат, управляващ съдружник
• Сливания и придобивания
• Корпоративно право
• Медии и телекомуникации
• Интелектуална собственост
• Антимонополно и конкурентно законодателство
• Процесуално представителство
• Арбитраж

diliana.ilieva@ivlawfirm.com

Росица Вучева
Адвокат, управляващ съдружник
• Корпоративно и дружествено право
• Сливания и придобивания
• Банки и финанси
• Недвижими имоти
• Процесуално представителство и арбитраж
• Конкурентно и антимонополно право

rossitsa.voutcheva@ivlawfirm.com

Тамара Ковачева
Адвокат, съдружник,
Директор „Данъчноправен отдел“
• Данъчни консултации
• Процесуално представителство по данъчни дела и
решаване на спорове
• Прилагане на договори за избягване на двойното
данъчно облагане в България
• Сливания и придобивания
• Косвени данъци и международна търговия
• Правно и данъчно подпомагане
• Спазване на правилата относно сделки между
свързани лица
• Услуги по международно прехвърляне на персонал

tamara.kovacheva@ivlawfirm.com
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Антон Узунов
Адвокат
• Разработване на проекти относно възобновяеми
енергийни източници
• Сливания и придобивания в енергийния сектор
• Корпоративно право
• Енергийно право
• Недвижими имоти
• Процесуално представителство
• Производство по несъстоятелност

anton.uzunov@ivlawfirm.com

Диавена Калчева
Адвокат
• Корпоративно и търговско право
• Право в сферата на рекламните услуги
• Данъчно право и процесуално представителство
• Право на интелектуалната собственост
• Медийно и телекомуникационно право
• Разрешаване на спорове
• Трудово право

diavena.kalcheva@ivlawfirm.com

Диляна Кондева
Адвокат
• Корпоративно и търговско право
• Разработване на проекти относно възобновяеми
енергийни източници
• Сливания и придобивания
• Права върху недвижими имоти
• Енергийно право
• Процесуално представителство
• Банково право
• Правна уредба на хазартните игри и интернет

dilyana.kondeva@ivlawfirm.com
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Доника Илиева
Адвокат
• Корпоративно право, сливания и придобивания,
трансгранични сливания
• Стартъп компании - модели,
тяхното функциониране и финансиране
• Защита на личните данни, Общ регламент относно
защитата на данните (GDPR)
• Интелектуална собственост и търговски марки
• Електронна търговия
• Медийно право и право на информационните и
комуникационните технологии

donika.ilieva@ivlawfirm.com

Петър Михайлов
Консултант
• Обществени поръчки
• Процесуално представителство по данъчни дела и
решаване на спорове
• Прилагане на договори за избягване на двойното
данъчно облагане в България
• Търговски марки
• Право на интелектуалната собственост
• Право на Европейския съюз
• Корпоративно право

peter.mihaylov@ivlawfirm.com

Виктор Иванов
Консултант
• Корпоративно и търговско право
• Производство пред Търговския регистър
• Право на интелектуалната собственост –
дигитални права и интелектуална собственост в
търговията
• Несъстоятелност
• Недвижими имоти
• Защита на личните данни, Общ регламент
относно защитата на данните (GDPR)

viktor.ivanov@ivlawfirm.com
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Мартин Давидков
Адвокат
• Корпоративно и търговско право
• Процесуално представителство по търговски дела
и решаване на спорове
• Строителство и разработване на проекти
• Енергийно право
• Защита на личните данни, Общ регламент
относно защитата на данните (GDPR)

martin.davidkov@ivlawfirm.com
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Какво правим
•• Корпоративно право, Сливания и придобивания
•• Търговско право
•• Медийно право и право на телекомуникациите и технологиите
•• Право на интелектуалната собственост
•• Недвижими имоти и строителство
•• Структуриране на чуждестранни инвестиции
•• Енергетика и природни ресурси
•• Процесуално представителство и събиране на задължения
•• Данъчно право
•• Защита на конкуренцията и законодателство на
Европейския съюз

•• Банки и финанси, капиталови пазари
•• Несъстоятелност
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Корпоративно право,
Сливания и придобивания
Корпоративното право е една от ключовите сфери на дейността ни.
Нашите възможности в областта на корпоративното право и сливанията са
подкрепени и от разнообразния опит и познания, придобити при работата
в различни индустриални сектори и техния нормативен и икономически
контекст.

Правни консултации в областта на
корпоративното право
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Установяване на юридическо присъствие и структуриране
Корпоративно управление
Права на акционерите/съдружниците
Отговорност на управляващите дружеството лица
Договорености за извършване на съвместна дейност
Администриране на документооборота на търговските дружества,
отношения с Централния депозитар и фондовата борса
Трудови правоотношения, финансови и други поощрения на служителите
Защита на правата на акционерите/съдружниците
Структуриране на корпоративно финансиране
Предоставяне на доверителни услуги, включително, но не само
номиниран директор
Предоставяне на седалище и адрес на управление и секретарски услуги

Сливания и придобивания
•
•
•
•
•

Изкупуване на бизнес
Дялови участия
Публични или частни изкупувания
Сливания, разделяния, преструктуриране
Смесени дружества, договори за съвместна дейност, договори за
граждански дружества

При предоставяне на правни съвети и консултации в процеса на сливания и
придобивания ние покриваме всички аспекти на съответната сделка, като:
•
•
•
•
•
•

Организация, управление и документация на сделката
Управление на правния и търговски риск – провеждане на
правен анализ и гаранции
Регулаторни и финансови въпроси
Данъчно структуриране
Проблеми на опазване на околната среда
Трудовоправни въпроси
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Корпоративни преструктурирания
Корпоративното преструктуриране е процес на преобразуване на един или
повече аспекта на дружество. Процесът на реорганизация на дружество
може да бъде осъществен поради множество различни фактори, като
например, преместване на дружеството, за да бъде по-конкурентноспособно
и за да преодолее неблагоприятни икономически влияния или насочване на
дружеството в изцяло нова посока. Преструктурирането на юридическо
лице често е необходимо, когато дружеството е достигнало етапа, при
който първоначалната му организационна структура вече не е в състояние
ефективно да обслужва неговото развитие и основни интереси.
Превръщането на някои отдели в дъщерни дружества може да доведе до
създаването на много по-ефективен управленски модел, както и да способства
за използването на данъчни облекчения, които биха позволили на фирмата да
образува по-големи приходи за производствения процес. Този вид корпоративно
действие обикновено се предприема, когато са налице сериозни проблеми в
дружеството, водещи до финансови загуби и поставящи функционирането
на дружеството в опасност. Обнадеждаващ е фактът, че чрез преобразуване
дружеството може да преустанови финансовите загуби и да направи
дейността си по-ефективна.
Дружеството преструктурира дейността си или структурата си чрез
намаляване на разходите, като например разходите за заплати или като
намалява обема на дейността си чрез продажба на активи. Това често се
налага, когато текущото състояние на дружеството е от такъв характер, че
може да доведе до неговия срив.
Обикновено отделите на дружествата с изоставащ растеж са обременени с
дългове. В резултат от отделянето им от дружеството-майка, дружеството
може да повиши стойността и ефективността си.
Предоставяме правни услуги, които могат общо да бъдат очертани, както
следва:
•
•
•
•
•

Правни съвети за начина на корпоративно преструктуриране, времева
рамка и процедури
Консултации по данъчни въпроси
Консултиране и изготвяне на корпоративно преструктуриране
Ръководене на процеса на корпоративно преструктуриране
Консултации за трансгранични сливания

Търговско право
Нашите адвокати представляват и консултират местни и международни
клиенти в някои или във всяка от изброените сфери:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Договори за търговия на едро и дребно
Споразумения за извършване на съвместна дейност
Договори за доставка и производство
Обезпечаване на търговските договори
Договори за наем и лизинг
Франчайзинг
Застраховане
Финансиране на внос и износ
Споразумения за информационни технологии, интелектуалната
собственост и медии

Медийно право и право
на телекумуникациите и
технологиите
Поради задълбоченото познание и демонстрирания опит в индустрията,
Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” е класирано и признато от
водещата и независима правна директория Legal500 в областта на медиите,
телекумуникациите и технологиите.
Адвокат Диляна Илиева, притежаваща „отлично познаване“ в тази област, е
сред водещите правни консултанти в България.
Правните услуги, които ние предоставяме, могат общо да бъдат очертани по
следния начин:
•

Процедури по лицензиране на оператори за национално радио и
телевизионно излъчване.
Защита пред Върховен административен съд във връзка с оспорване на
получена лицензия

•

Цялостни правни услуги, свързани с обичайната дейност на
телевизията, както и на всякакви видове участници на медийния пазар

•

Участие в нормотворческия процес, свързан със създаването на модерно
българско законодателство в областта на телекомуникациите,
съответстващо на изискванията на приложимото европейско
законодателство, чрез участие в различни парламентарни комисии,
както и обсъждания с други държавни институции

•

Цялостни правни услуги за онлайн медии: договори с автори, лицензионни
договори, търговски марки и права на интелектуалната собственост,
защита на домейни

•

Съвети относно законосъобразност на нови бизнес модели в
технологичния сектор - анализ на бизнес структура и бизнес модел
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Право на интелектуалната
собственост
Нашите адвокати, специалисти по право на интелектуална собственост,
предоставят правни съвети и изготвят лицензионни договори, франчайзингови
договори, осигуряват съдействие при защита на авторски права, включително
процесуално представителство, съвети и съдействие при създаването на
търговски марки, ноу-хау и патентни договори. Адвокатското дружество
има опит при регистрация и защита на търговски марки и промишлен дизайн,
управление, принудително изпълнение и ползването им. Двама от нашите
адвокати са вписани Представители по интелектуална и индустриална
собственост при Патентно ведомство на Република България, което позволява
на Адвокатското дружество да предоставя бърза и адекватна, високо
професионална услуга.
Услугите, които предоставяме включват:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Проучване на търговски марки и консултации относно регистрацията
Подаване и проследяване на регистрацията на български, марки на
Европейския съюз и международни търговски марки и промишлени дизайни
Опозиции при регистрацията на търговски марки
Подновяване на защитени обекти на индустриална собственост
Регистрация на лицензии и прехвърлянето им
Одит и правен анализ на обекти на индустриална собственост
Следене на търговски марки и домейн имена
Регистрация и защита на домейн имена
Защита на авторски права
Организации за колективно управление на авторски права
Договори за филмовата индустрия
Процесуално представителство
Представителство пред Комисия за защита на конкуренцията

Недвижими имоти и
строителство
Нашият екип може да предостави съвети, касаещи всякакви въпроси, свързани
с недвижими имоти, които възникват в процена на корпоративни структури,
банково дело, сделки, разработване на инвестиционни и инфракструктурни
проекти. Ние предоставяме правни съвети на изключително ниво в рамките на
цялостния процес на инвестиране в недвижими имоти, включително:
•
•

Правни съвети относно структурирането на сделки с недвижими имоти
Проектиране и строителство, включително одобряване на подробен
устройствен план, смяна на предназначението на земя, издаване на
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Разрешение за строеж, процедура по строителство, издаване на
Разрешение за ползване
Придобиване на общински или държавни недвижими имоти включително
правните възможности за придобиване, провеждане на търгове и др.
Правен анализ на правото на собственост, включително и подземния
кадастър и инфраструктура
Проучване на предвижданията на съответното градоустройство,
които могат да се отразят на ефективността на застрояване
Финансиране и обезпечения в процеса на придобиване на недвижим имот
Данъчни ефекти на инвестициите в недвижими имоти
Дружества със специална инвестиционна цел, насочени към
инвестициите в недвижими имоти
Съвети и правна помощ в хода на строителството
Управление на жилищни недвижими имоти и търговски площи
Проблеми на опазване на околната среда
Процесуално представителство
Хотелиерство
Преструктуриране на проекти с финансови затруднения, свързани с
недвижими имоти
Законова регулация на земеделските земи

Структуриране на чуждестранни
инвестиции
В зависимост от дейността, която извършват нашите клиенти и техните
инвестиционни планове, нашето Адвокатско дружество предоставя
широкоспектърно консултиране относно:
•
•
•
•
•

Вида на правноорганизационната форма, която е най-подходяща за
осъществяване на дейността на клиента
Най-удачната форма за установяване на правно присъствие
Правни характеристики и особености на отделните видове юридически
лица, положителните и отрицателните им страни
Услуги, свързани с предоставянето на номиниран директор/и на
дружествата, както и на седалище и адрес на управление
Влизане в договорености за извършване на съвместна дейност с
български юридически лица

Енергетика и природни ресурси
Най-общо правните услуги, които ние предоставяме могат да бъдат описани,
както следва:
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•

•
•
•

Правни съвети по всички регулаторни изисквания, включително
технически, лицензионни и данъчни въпроси, които могат да възникнат
при извършване на инвестиции в енергетиката
Смесени дружества за съвместно развиване и опериране на
територията на страната на такива възобновяеми източници
Дълготрайни стратегии за изготвяне/конструиране и опериране на
горните проекти
Правни съвети по условията свързани с опазване на околната среда и
търговско-правната страна на проектите в областта на енергетиката

В сферата на възобновяемите енергийни източници напоследък сме
осъществявали пълна правна координация и представителство по покупкопродажба и развиване на проекти за изграждане и въвеждане в експлоатация
на мощности за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни
източници, сред които фотоволтаични и вятърни паркове, изготвихме
редица предварителни правни анализи и консултации при закупуване на
проекти за производство на енергия от биомаса. Предоставихме на свои
клиенти специализирани правни услуги свързани с целия цикъл на проектите за
производство на енергия от възобновяеми енергийни източници: подготовка,
структуриране, финансиране и реализацията.
Сред предоставяните от нас услуги са:
•
•
•
•

Правни анализи на проекти за възобновяеми енергийни източници,
консултации при закупуване и продажба на такива проекти
Консултации във всички фази на реализиране на проекти за изграждане на
възобновяеми енергийни източници
Консултации по финансиране на такива проекти и усвояване на
финансирането
Комуникация и медиация с държавата от името на инвеститори,
включително процесуално представителство, когато това е
необходимо

Процесуално представителство
и събиране на задължения
През годините Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” натрупа
значителен професионален опит и изгради сериозни традиции в сферата
на съдебното и извънсъдебното събиране на задължения и осъществяване
на цялостно процесуално представителство по граждански, търговски,
административни и арбитражни дела.
Екипът на Адвокатско дружество „Илиева, Вучева и Ко.” предлага широка гама
от услуги в защита на правата и интересите на своите клиенти, а именно:
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•
•
•

•
•
•

Проучване на имущественото състояние на длъжници и изготвяне на
правни становища
Изготвяне на правни становища с дефиниране на споровете и предлагане
на конкретни решения по отделни етапи
Оказване на цялостно съдействие за постигане на извънсъдебно
решаване на спорове, включително, но не само, изготвяне на нотариална
покана/покана за доброволно изпълнение, информиращи длъжника за
основанието и размера на задълженията му, водене на преговори,
изготвяне на извънсъдебни спогодби и др.
Предварително обезпечение на искове
Цялостна защита по граждански, търговски, административни и
арбитражни дела
Цялостна защита по изпълнителни дела

Данъчно право
Адвокатско дружество “Илиева, Вучева и Ко.” регулярно получава
високо признание за постиженията си в областта на данъчното право.
Професионалният и точен данъчен съвет е решаващ за всяко търговско
начинание и предприятие. Нашите клиенти ни избират именно заради този
тип съвети, които получават преди и след завършването на сделките, както и
що се отнася до бъдещи и съществуващи данъчни съдебни процеси.
Ние предоставяме прецизни съвети за овладяване на проблеми, които засягат
компании, включително сливания и придобивания, продажби и реорганизации,
стратегическо данъчно планиране, данъчно проучване, дружества за
съвместна дейност, финансиране на активи, капиталови пазари, банкиране,
съдебни спорове, преструктуриране, данъчни аспекти при финансиране и
косвени данъци. Да бъдем Ваши данъчни консултанти означава да получавате
ефективни от данъчна гледна точка правни решения. Ние предоставяме
висококачествени данъчноправни съвети и разрешаваме въпроси както в
областта на корпоративното данъчно облагане, така и в контекста на
личните данъци, особено на чужденците, работещи с нашите клиенти.
Най-общо правните услуги, които ние предоставяме могат да бъдат описани,
както следва:
•
•
•
•
•
•
•

Данъчни консултации
Представителство пред НАП и съда в данъчни спорове/
Обжалване на ревизионни актове
Прилагане на договори за избягване на двойното данъчно
облагане в България
Сливания и придобивания
Косвени данъци и международна търговия – правно и данъчно
подпомагане
Спазване на правилата относно сделки между свързани лица
Услуги по по предоставяне на персонал
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Защита на конкуренцията и
законодателство на
Европейския съюз
Правните услуги, които ние предоставяме биват:
•
•
•
•
•
•
•

Представителство на корпоративни клиенти пред Комисия за защита
на конкуренцията
Правни съвети относно различните аспекти на нелоялната конкуренция,
рекламирането и практиките на търговските промоции и др.
Съдействие при получаване на разрешения от страна на Комисията за
защита на конкуренцията за извършване на многонационални сделки
Съвети по прилагане на антимонополното законодателство към
лицензионни договори
Дистрибуторски, маркетингови и други договори за продажба
Дейности свързани с обединение на търговци, обмяна на информация и
съвместна дейност
Съвети по защита на конкуренцията и по въпроси, свързани с промоции
на търговски продукти, включително представителство в тази връзка
пред Комисията за защита на конкуренцията

Банки и финанси,
капиталови пазари
Правните услуги, които ние предоставяме биват:
•
•
•

•
•

Предоставяне на съветни на банки и други финансови институции
относно нормативните изисквания за учредяване на банка в България
Съвети относно правната рамка на корпоративното банкиране, банкови
сделки
Правни съвети относно законовите разпоредби, регулиращи дейността
на публичните дружества, изисквания към проспектите, разкриване на
информация
Защита на правата на миноритарните акционери
Изготвяне на съответните документи, включително изготвяне на
стандартни договори и документация по оперативната дейност на
финансовата институция, изготвяне и принудително изпълнение на
всички видове обезпечения, заместване и встъпване в дълг, новации и др.
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Несъстоятелност
Нашите адвокати могат успешно да се справят дори с най-усложнените и
спорни случаи, които се възлагат. Те могат да представляват всяка страна
и всеки от участниците в производството по несъстоятелност: като
кредитори, синдици, корпоративни длъжници и техните управляващи/
упълномощени представители, във връзка с:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Правни съвети и процесуално представителство в производство по
несъстоятелност
Планиране, иницииране и провеждане на процедура по откриване на
производство по несъстоятелност
Консултация и процесуално представителство на кредиторите при
предявяване на вземания и други искове
Разсрочване на задължения
Преструктуриране на дългове и собствен капитал
Изготвяне и предлагане на оздравителен план
Предприемане на възстановяване на активи и дългове и разследвания
Продажба на търговското предприятие на несъстоятелното дружество
Помощ при транзакции по придобиване на несъстоятелното дружество
Корпоративно преобразуване на задлъжнелите дружества
Представителство пред съда по несъстоятелността
Комуникиране и преговори с (други) кредитори и с длъжника
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Защо да
изберете нас
Избирани сме за правни консултанти заради ефективността и дълбочината на
нашите бизнес ориентирани съвети, които винаги са в пълно съответствие
с изискванията на действащото законодателство. Нашите клиенти
получават и ще получават внимание към детайлите, проактивен подход и
разбиране на различните сектори на индустрията, в съчетание с познаване на
чуждестранни юрисдикции и нашия богат опит в трансакции с
международен елемент.

Последни проекти и постижения
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Международна сделка за придобиване на бизнес в България с материален
интерес от 20 милиона евро
Сделка по придобиване в радио сектора
Консултации във връзка с финансовото структуриране на сделки по
сливане и придобиване
Договори за банково кредитиране със съответните
обезпечения и гаранции
Правни съвети и оценяване на риска на проекти при участие в
Програмата за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“
Цялостна правна помощ при въвеждането на революционни приложения,
улесняващи ежедневието – „Тикий“ (Tickey)
Онлайн платформи за търговия с бинарни опции
Консултации относно косплей фотосесии и герои/персонажи от видео
игри, използвани в рекламната дейност на специално разработена линия
геймърски компютърни технологии
Първи рунд на набиране на инвестиции в стартъп
Електронна търговия чрез създаване на онлйн магазин за дрехи и защита
на личните данни
Съответствие с правната рамка на защитата на личните данни.
Приложни аспекти на Регламента относно защитата на физическите
лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни (GDPR)
Данъчни дела, водени от нашия данъчен отдел в последните две години, с
материален интерес, възлизащ на 35 000 000, 00 евро
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Посетете нашия уебсайт

Свържете
се с нас.
Бул. „Христо Ботев” 28, ет.4
София 1000, България
office@ivlawfirm.com

+359 2 981 49 53
+359 2 980 61 55
+359 2 981 47 99
+359 2 895 21 79
+359 2 895 21 89
Факс +359 2 980 59 82
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