Адвокатска кантора "Панова" е основана в гр. Рим от адв. Веселина Панова и е
специализирана в областа на италианското търговско, облигационно, вещно и международно
частно право. Богат опит е натрупан и в разрешаването на трудови спорове на чуждестранни
работници с италиански работодатели.
Адв. Веселина Панова е пълноправен италиански адвокат от Римска адвокатска колегия.
Завършила е Юридическите факултети, както на Първия Римски Университет "Ла
Сапиенца", така и на Софийския Университет "Св. Климент Охридски".
През 2005 г. защитава докторска дисертация във Втория Римски Университет "Тор
Вергата". Преподава гражданско и трудово право.

Кантората работи и с адвокати и консултанти в различни региони на Италия, което
позволява цялостно удовлетворяване на изискванията на своите клиенти и предоставяне на
услуги, максимално съобразени със спецификата в дейността на административната и
правораздавателна система по места.
Кантората има свой отдел и в гр. София, където заедно с екип специалисти оказва правни
услуги и консултира български и чуждестранни юридически и физически лица при
осъществяване на тяхната стопанска дейност в България.
Дружествено право
Вписване на персонални и капиталови дружества, както и на обединения от търговски
субекти - консорциуми, холдингови структури и др.;
Регистрации на клонове, търговски представителства и дъщерни дружества на чужди
компании;
Представителство пред местните италиански търговско-промишлени палати;
Вписване на промени в статута на гореизброените търговски субекти;
Преобразуване и реорганизация на търговските дружества (включително придобиване на
дялове и акции, сливане и вливане на търговски дружества).
Търговски сделки и договори
Изготвяне на различни видове търговски договори, насочени към защита правата и
интересите на нашите клиентите:
Договори за покупко-продажба;

Договори за лизинг;
Франчайзингови договори, комисионни договори;
Договори за консигнация;
Спедиционни договори;
Договори за превоз;
Упълномощавания;
Подготовка на различни фигури на договорно търговско представителство
(упълномощаване на прокуристи, търговски пълномощници и помощници, търговски
представители и посредници).
Право на интелектуална собственост
В областта на правото на интелектуална собственост Кантората има съществен опит в:
Цялостна защита на авторите и притежателите на патенти;
Регистриране на търговски марки;
Подготовка на договори, предоставящи изключително или неизключително право на
ползване на авторско произведение или патентован продукт;
Комплексни лицензионни договори;
Цялостна защита на правата върху интелектуална собственост.
Трудово и осигурително право
Правна защита на работодателите и работниците, включително и представяне пред съда;
Подготовка на индивидуални трудови договори;
Пълно обслужване на интересите на работодателя;
Консултации по законодателството, третиращо социалното осигуряване.
Административно право
Водене на административни производства (производства по молби, жалби и други пред
различни административни органи);
Обжалване (по административен ред и съдебно) на индивидуални административни
актове или откази за издаване на такива актове;
Обжалване на наказателни постановления и др.
Имигрантско право
Всякакви въпроси свързани със защита на правата на чужденците на територията на
Италия.
Процесуално представителство
Представителство пред всички италиански и международни съдебни и арбитражни
органи;
Водене на съдебни дела и процесуално представителство;
Правна помощ при признаване и допускане до изпълнение на решенията на
чуждестранни съдилища на територията на Република Италия;
Медиация и други форми на извънсъдебно решаване на спорове.

