За НАС

Информация за Филипов & Партньори
ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ e икономическа група предлагаща уникален микс от интегрирани професионални услуги, превърнала се в
символ на висок професионализъм, грижа за клиента и гаранция за безрезервно доверие от страна на многобройните клиенти, обърнали
се към нас.
Икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е специализирана в областите на:







Данъчния, счетоводния, правен и бизнес консултинг;
Данъчната и правна защита на административно и съдебно ниво;
Независимият финансов одит;
Професионалните счетоводни услуги;
Професионалното развитие и обучения.

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ започва дейността си в областта на
консултинга, данъчната и правна защита и професионални
обучения още в първата половина на 2007 г., като за няколко
години успява значително да увеличи пазарния си дял и
постигнатите резултати. През периода 2008-2011 г. се разширява
кръгът на предоставяните професионални услуги със
специализирани счетоводни и одит услуги. През 2013-2014 г.
дружеството стартира съорганизирането на Националната
експертна конференция по данъци, както и организацията на
своите ежегодни професионални обучения.
Успоредно с посочената бизнес дейност, регулярно публикуваме
професионални коментари и разработки в най-реномираните
специализирани издания за финанси и право, участваме и водим
академични лекции.

ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ
е сертифицирано по
международните ISO стандарти в обхвата на информационна
сигурност на клиентски и вътрешно фирмени данни, документи,
информация и ноу-хау във връзка с предоставяне на данъчeн,
счетоводeн, правен и бизнес консултинг, данъчна и правна
защита и счетоводно обслужване.
Икономическа група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ се стреми към
изграждане и поддържане на дългосрочни партньорски
взаимоотношения с Вас нашите клиенти като залагаме на и
предлагаме професионализъм, креативност, разбирателство,
етика, взаимно доверие при предоставянето на първокласни
професионални услуги.

Защо Ние
Ние във ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ предлагаме на всеки един от
нашите настоящи и бъдещи клиенти интегрирано, всеобхватно и
професионално обслужване като осигуряваме, индивидуален
уникален подход, ориентиран към максимална резултатност,
основан на качество, бързина, опит и конфиденциалност при
изпълнение на поетите ангажименти.
Образуваната симбиоза между екип от професионалисти в
областта на икономиката, финансите и правото със задълбочени
познания и богат практически опит, съчетани с традицията и
постигнатите резултати, са безспорно доказателство, че
ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ предоставя на Вас, нашите клиенти,
гарантирани
първокласни
и
максимално
ефективни
професионални услуги.
Ние комуникираме честно и открито с нашите клиенти като им
представяме нашата обективна, аргументирана професионална
оценка за съответния проект, възможните рискове и степен на
успеваемост, както и за причините за избрания от нас
професионален подход.
В процеса на изпълнение на професионалните си ангажименти
стриктно и последователно изпълняваме наложен модел на
съгласуване и одобрение на различните нива на професионална
компетентност и отговорност, което осигурява максимално
ефективен професионален контрол и резултат. При обслужването
нашите клиенти прилагаме доказано най-добрите европейски и
световни практики, гаранция за което е имплементирането на

стандарти ISO/IEC 27001:2013 и ISO 9001:2015.
ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е определяна от авторитетни
международни икономически списания като данъчно-правна
консултантска кантора на годината от 2014 г. до настоящия
момент и като водеща консултантска кантора в областта на
счетоводството и данъчното облагане в България измежду
редица водещи компании в бранша в страната.
ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ
работи за развитието на
професионалното общество, основавайки в съорганизация
единствената по рода си ежегодна Национална експертна
конференция по данъци; провеждане на ежегодни
професионални обучения и участие чрез професионални
публикации и разработки в специализираната професионална
литература. Знанията и опитът си предаваме и чрез изнасяне на
академични публични лекции и дискусии и преподаване във
висши учебни заведения.
Активно участваме в развитието и работата на професионални
организации, както и взаимодействаме и консултираме
административните институции и публичните органи в страната.
Постигнатите резултати, удовлетвореността и признанието на
нашите клиенти, сформираният екип, опитът, традициите,
притежаваното ноу-хау и познания, ни дават обоснованото
самочувствие и увереност, че ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е един
от лидерите в страната в областта на счетоводния, данъчния,
правен и бизнес консултинг и обслужване.

КЛИЕНТИ

Клиенти

Наши клиенти са български и чуждестранни предприятия с държавна и частна собственост на капитала, работещи в различни сектори на
икономиката. Нашите клиенти са дружества със значително присъствие на пазара и доказан национален и международен авторитет.
Групата на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ е работила и продължава да работи с редица клиенти в различни сектори на икономиката, като
енергетика и минно дело, нефтени продукти, производство и промишленост, финансови услуги, транспорт, търговия, управление и
разпореждане с недвижима собственост, телекомуникации, туризъм, професионални услуги, публичен сектор и други. Някои от тях,
подредени по азбучен ред, са:
АБС Шипинг
Адвокатско дружество Йорданова,
Ризова и съдружници
Адвокатско дружество Колчева,
Смиленов, Коев и съдружници
Адвокатско дружество Табаков, Табакова
и съдружници
АЕЦ Козлодуй
Актив груп
Ал и Ко
Американски колеж
Анджелини Фарма България
Асеко Сее
АСО – Строителни елементи
Асоциация на счетоводителите и
счетоводните предприятия
АФА
Байер България
Балкан Стар Аутомотив
Балканфарма Дупница
БГНОВА
Биосет

Бонев Софт Одитинг
Брикел
Бул Био НЦЗПБ
Булгаргаз
Булгартабак – Холдинг
Булгартрансгаз
Българо-Американска Кредитна банка
Български Енергиен Холдинг
Български лекарскии съюз
Виктория тур
Винпром Пещера
Германише Лойд България
Глобал такс
ГСТ Стийл България
ГФК България
Датекс
Делойт България
Джиев
Динамо
ДП Пристанищна ИнфраструктураДП
Ръководство за въздушно движение
Дунарит

Електроенергиен системен оператор
Емко
Захарни заводи
Застрахователно дружество Бул Инс
Застрахователна Компания Уника
Зърнени Храни
Зюдволе Груп Италия АД – клон Булсафил
ИК Труд и право
Икономическа група на HERA в България
Икономическа група на Аосиа
Икономическа група на Астронерджи в
България
Икономическа група на Атлас Копко в
България
Икономическа група на БДЖ
Икономическа група на Билла в България
Икономическа група на БЛД
Икономическа група на Бони Холдинг
Икономическа група на ВИП Секюрити
Икономическа група на Грийнлайф
Икономическа група на Ей джи кепитъл
Икономическа група на Елана

Клиенти

Икономическа група на Литекс
Икономическа група на Ромпетрол в
България
Икономическа група на Фронтекс
Интернешънъл в България
Икономическа група на Хюндай в
България
Икономическа група на ЧЕЗ в България
Инпро М.Н.В.
Интелиджънт Системс България
ИДЕС
Итал Фууд
Кавен Орбико
Кастел Карлово
Керос България
Кремиковци
Кушман и Уейкфийлд
Кюне и Нагел
Лайънс Хед Инвестментс
Летище Пловдив
Летище София
Лигна Консулт
Лидл България
Линде Газ България
Линкофис Дата САС – клон България
М Кар София
Мания Тийм
МБАЛ – Шумен

Мини Марица Изток
Метро кеш енд Кери България
Министерство на транспорта и ИС
Национална електрическа компания
НКЦ Решение
Нола 7
Община Бургас
Община Димитровград
Община София
Община Шумен
Общинска банка
ОРКП Мисъл
Параходство Български морски флот
Пионер семена България
Плутон 1
ПроКредит Банк България
Пролийз България
Промет сейф
Проучване и добив на нефт и газ
ПСГ
Пси Фарма Съпорт
Пътинженерингстрой – Т
Пътища и съоръжения
Ремикс Глобал
Савимекс
Свинекомплекс Бръшлен
Сдружение Филмаутор
Седна Палър Плантс България

Селект Дистилъри
Сертификейшън интернешънъл България
Слатина Булгарплод
Софийски имоти
СРС Европа
Тавекс
Теси
ТЕЦ Бобов дол
ТЕЦ Марица Изток 2
Токуда Банк
Томбоу – България
Топлофикация – Русе
Топлофикация – София
ТП Еврофарма
Тримонциум Принцес
Тюф Норд България
Уникарт
Уолтопия
Фикосота Синтез
Фикосота Холдинг
Филипс България
Финансова група на Капман
Фортън Интернешънъл
Фьоникс Фарм
Хроника Шеринг плау сентрал Ийст клон
България
Ърнст и Янг България
Югозападно държавно предприятие ДП
Noen A.S.

Ценности на групата

Ценности на групата
В ежедневната ни работа с всички наши клиенти екипът на
ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ следва основните корпоративни
ценности на групата:
 Висок професионализъм:
- отлично познаване на материята – нормативна
регламентация, практика на институциите в страната и ЕС и
специализирана литература;
- релевантен практически опит;
- ефективност, резултатност и бързина при решаване на
поставените задачи;
- етичност и коректност.
 Конфиденциалност - уважаваме изключителното право на
конфиденциалност и гарантираме, че цялата информация,
касаеща клиентите ни ще бъде запазена неразкрита на трети
лица съгласно закона. Всички станали ни известни факти и
обстоятелства в хода на работата с клиентски документи са
предмет на пълна конфиденциалност. Това се отнася и до
кореспонденцията ни с клиентите, която е неприкосновена.
 Грижа за клиента - когато предоставяме нашите услуги на
клиентите ни винаги даваме всичко от себе си, за да защитим
техните интереси, съгласно закона. Наша главна задача е да
държим клиентите си информирани. Нашата крайна цел е
удовлетвореност на нашите клиенти и изграждането на
дългосрочно партньорство с тях.

Персонален подход,гарантиращ успех

Данъчен, счетоводен, правен и бизнес
консултинг; Данъчна и правна защита на
административно и съдебно ниво.
Образуваната професионална симбиоза между
екип от изключителни икономисти, финансисти
и юристи със задълбочени познания и богат
опит в счетоводната, данъчната и правна
материя ни позволяват да имаме уникален
индивидуален подход към всеки отделен
клиент и проект, гарантиращи максимално
качество и резултат.

Услуги в областта на данъчния, счетоводния,
правния и бизнес консултинг
1. Консултации

3. Оперативно съдействие

 данъчни и правни становища и консултации по прилагането
на процесуалните и материалните данъчни нормативни
актове и европейското данъчно законодателство;
 данъчни и правни становища и консултации по прилагането
на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
 становища и консултации по прилагането на националните и
международните счетоводни стандарти;
 правни становища и юридически консултации в областта на
търговското, облигационното, трудовото, осигурителното и
митническото право;
 анализ и оценка на договори.

 своевременно разясняване на действащото счетоводно и
данъчно законодателство и на всички промени в данъчните
режими с цел законосъобразно ползване на данъчни
облекчения, предимства или избягване на неблагоприятни
данъчни последици;
 помощ при подготовка или попълване на декларации, или
други изискуеми документи от органите на Министерство на
финансите, Национална агенция за приходите, Агенция
„Митници“ и други, във връзка с упражняване на права или
изпълнение на задължения по действащото законодателство;
 формулиране и изготвяне на писмени запитвания до органите
на Министерство на финансите и Национална агенция за
приходите, и други органи и институции по специфични
въпроси и проблеми на клиенти;
 изготвяне на договори, анекси към тях и други документи;
 участие в работни срещи и преговори по искане на клиенти.

2. Анализи и стратегии

 стратегии за преобразуване и преструктуриране на търговски
дружества, включително с оглед законово оптимизиране на
данъчните задължения;
 анализи и стратегии, с оглед законово планиране и
оптимизиране на данъчните задължения;
 анализ, стратегии и структуриране на сделки между свързани
лица;
 данъчен одит – данъчен анализ на стопанската дейност с цел
оценка на потенциалните данъчни рискове и проблемни
практики.

Услуги в областта на данъчна и правна защита на
административно и съдебно ниво
1.

Проверки и ревизии

 помощ, консултиране и защита по време на извършване на
проверки и ревизии от органи на Национална агенция за
приходите и други финансови органи;
 данъчна и правна защита по актове издавани по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ревизионни
доклади, ревизионни актове, актове за прихващане и
възстановяване, други административни актове) на органи
на Национална агенция за приходите, Агенция „Митници“,
общини и други - разработване на защитна рамка и
стратегия; изготвяне на възражения, жалби, допълнения,
искания и молби; административно и съдебно обжалване
пред всички институции; правна защита и процесуално
представителство;
 обжалване на запори и други обезпечителни мерки; анализ
на имуществото, годно да послужи за обезпечение на
задължения; заместване на обезпечения, с оглед спиране
на принудителното им събиране; обжалване на действия
на публичен изпълнител.

2.

Други производства

 изготвяне на искания за възстановяване на недължимо
внесени и/или събрани публични вземания и съответните
лихви; административно и съдебно обжалване пред всички
инстанции на актове и на откази за възстановяване; правна
защита и процесуално представителство;
 изготвяне на искания за издаване на становища за
прилагане на Спогодби за избягване на двойното данъчно
облагане; административно и съдебно обжалване на
издадени становища за липса на основания за прилагане
на Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане;
правна защита и процесуално представителство;
 правна защита и процесуално представителство по
граждански и търговски спорове - изготвяне на документи
(искови молби, отговори по искови молби и други); съдебно
обжалване и защита пред всички инстанции;
 правна защита по актове за установяване на
административни нарушения, наказателни постановления
и административни актове, издавани по реда на
Административно-процесуалния кодекс - изготвяне на
възражения, жалби, допълнения, искания и молби;
административно и съдебно обжалване пред всички
институции;
правна
защита
и
процесуално
представителство.

Услуги в областта на данъчна и правна защита на
административно и съдебно ниво
3.

Регистрации и вписвания

Оказване на съдействие или изготвяне на необходимите
документи за вписване в Търговски регистър към Агенция по
вписванията на търговски дружества и техни клонове, клонове на
чуждестранни търговци и свързаните с тях обстоятелства и за
обявяване на актове, които се отнасят до търговските дружества,
техните клонове и клоновете на чуждестранните търговци, за
които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване,
включително:
 регистрация, промяна в обстоятелствата и заличаване на
търговски дружества;
 внасяне на непарични вноски в капитала на търговските
дружества;
 преобразуване на търговски дружества;
 прекратяване и ликвидация на търговски дружества;
 залог и прехвърляне на търговски предприятия;
 залог и запор върху дружествени дялове;
 увеличаване и намаляване на регистрирания капитал;

 обявяване на финансови отчети.

Независим финансов одит и специализирани
услуги

Независимите одитори на ФИЛИПОВ ОДИТИНГ са винаги персонално
ангажирани с предоставянето на одиторската услуга, гарантирайки
надеждност и достоверност на информацията, представена от
клиентите ни на инвеститори, кредитори и други заинтересовани страни.
Мнението и констатациите ни са високо ценени и повишават
общественото доверие в качеството и надеждността на финансовата
отчетност на нашите клиенти и им помагат да постигнат с повече лекота
техните бизнес цели и да подобрят резултатите от дейността си.

Ангажименти за изразяване на сигурност:
 независими финансови одити и прегледи на финансови отчети;
 одит със специални цели и адресати по преценка на кредитори,
собственици, ръководство.
Ангажименти за изпълнение на договорени процедури по
отношение на информация и други ангажименти за свързани
услуги:
 проверки на проекти, изпълнени по Европейски програми;
 проверки във връзка с преобразуване на търговски дружества по
реда на Търговския закон;
Участие в Дю дилиджънс проекти (финансов, данъчно правен и
друг преглед, свързани с придобиване и преобразуване на
търговски дружества);
 финансов, данъчно правен и друг преглед, свързани с придобиване и
преобразуване на търговски дружества;

Счетоводни услуги
Счетоводният екип на икономическата група
ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ съчетава в себе си
професионалисти в областта на счетоводството със
задълбочени познания и богат практически опит,
гарантиращи изготвянето на достоверни финансови
отчети, отразяващи вярно и честно имущественото и
финансово състояние на клиентите, подпомагайки ги
в процеса на вземането на правилни и навременни
управленски решения.
Добавена стойност към счетоводните услуги

Едновременно с пълната гама от професионални
услуги, свързани с организиране на текущо
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети на предприятия, ние предоставяме на нашите
клиенти като добавена стойност опцията за
уникална експертиза по отношение на данъчните и
правните им импликации, както и данъчно
планиране и оптимизиране на бизнеса им.

Счетоводни услуги
1. Абонаментно месечно счетоводно обслужване

3. Други услуги

 текущо счетоводно отчитане на всички стопански операции
в предприятието;

 изготвяне на отчети към Българска народна банка за
задълженията и вземанията от чуждестранни контрагенти;

 изготвяне на финансови отчети съгласно Закона за
счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

 подаване на декларация по чл. 15 от Закона за
здравословни и безопасни условия на труд;

 изготвяне и подаване на всички видове документи и
данъчни декларации по реда и при условията на
процесуалните и материалните данъчни нормативни
актове;

 изработване на счетоводни политики;

 изготвяне и подаване на отчети изисквани от Националния
статистически институт.

 управленско счетоводство;
 изготвяне и отчитане на бюджети;
 подготовка и провеждане на инвентаризации;

2. Услуги по управление на персонал и работни заплати
(ТРЗ услуги)

 подготовка и
процедури;

 изготвяне на документи във връзка с възникване, промяна и
прекратяване на трудови и извънтрудови правоотношения;

 подготовка на плащания чрез Online банкиране на клиента;

 изготвяне на месечни ведомости за заплати, изготвяне на
банкови документи за плащания на задължения към
бюджета, както и подготовка и подаване на всички
декларации, свързани с Държавното обществено
осигуряване.

провеждане

на

вътрешни

контролни

 изготвяне на годишни данъчни декларации на физически
лица.

Oбучения
Професионално развитие и обучения
Нашата философия
Водени от желанието да повишим и развием
професионалните познания на колегията, както и да
споделим богатия си теоретичен и практически опит,
участваме в професионални обучения, научно –
практически конференции и с публикации в
специализираната литература по проблематиката на
данъчното законодателство и финансовото счетоводство.
Нашите обучения се посещават от многобройни
професионалисти, желаещи да почерпят от нашия
практически опит и експертиза, презентирани им по
достъпен и увлекателен начин.

Предлаганите услуги в областта на професионалното
развитие и обучение са:
 Професионални обучения;
 Индивидуални обучения

Работа с институциите в
Република България

Работа с институциите в Република България
Икономическата група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ
предоставя консултации и становища по конкретни
проекти и въпроси на комисиите на Народно събрание,
на Министерство на финансите, на Националната
агенция за приходите, на Министерство на икономиката,
Министерство на енергетиката, Министерство на
транспорта,
информационните
технологии
и
съобщенията, както и на други звена на държавната и
общинска администрация.

Екипът на групата активно участва в разработване и
консултиране на законопроекти, указания и становища
по прилагането на материалните данъчни закони,
счетоводното и одиторско законодателство, на проекти
за хармонизацията на българското законодателство с
това на Европейския съюз и много други.

Професионален екип

Професионален екип

Екипът на икономическа група ФИЛИПОВ И
ПАРТНЬОРИ е съставен от изключителни
професионалисти – икономисти и юристи с богат опит
и задълбочени познания, ангажиращи се с дейности в
областта на данъчното, счетоводното, одиторското,
търговското,
облигационното,
трудовото
и
осигурително законодателство и корпоративните
финанси. Нашият основен принцип е, че всеки клиент
е уникален, затова подхождаме индивидуално към
всеки отделен проект, подход насочен към
постигането на ефективно, качествено, резултатно и
срочно изпълнение на поставената цел.

Съдружници

Съдружници

Създател на икономическата група ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ и
Управляващ съдружник е ВЕЛИН ФИЛИПОВ, който е дипломиран
експерт – счетоводител и регистриран одитор, един от найавторитетните и утвърдени счетоводни и данъчни консултанти в
страната. В продължение на около пет години (2002 – 2007) е
работил като началник отдел „Счетоводна практика” в Дирекция
„Данъчна политика” в Министерство на финансите. От май 2007 г.
до юли 2009 г. е съветник в Комисията по бюджет и финанси към
Народното събрание. Три години е председателствал
Националния съвет по счетоводство и в периода 2003 – 2007 г. е
ръководил експертните екипи, разработвали нормативните
промени в счетоводното и корпоративното данъчно
законодателство.
ВЕЛИН ФИЛИПОВ е заместник-председател на Управителния
съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители в
България (ИДЕС) от 2014 г. до настоящия момент, като пряко
отговаря за законодателството и методологията.

Той е заместник – председател в периода 2011 – 2014 г. и
съпредседател от 2014 г. до настоящия момент на Учебнометодичния съвет на ИДЕС (методологическото звено на
професионалната организация), представител на ИДЕС в
консултативните съвети към изпълнителните директори на НАП и на
Агенцията по вписванията. ВЕЛИН ФИЛИПОВ е също вещо лице към
съда. Участва активно в разработването и измененията на
данъчното, счетоводното и одиторското законодателство и
практическите въпроси по тяхното прилагане, като работи пряко с
Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание,
Министерството на финансите и Националната агенция за приходите.
ВЕЛИН ФИЛИПОВ е преподавател в Стопанския факултет на
Софийския университет. Водил е стотици обучения за
професионално развитие на практикуващи специалисти, автор е и
съавтор в редица книги, доклади на научно-практически конференции
и публикации в специализирани икономически издания. Член е на
редакционните съвети на водещите в страната специализирани
професионални издания.
ВЕЛИН ФИЛИПОВ като Управляващ съдружник и регистриран
одитор отговаря пряко за качеството на предоставяните от
икономическата група услуги и спазването в работния процес от
екипа на основните етични ценности на групата. Като утвърден
счетоводен и данъчен консултант, с годините неговото име се е
превърнало в гарант за изключителен професионализъм и
компетентност, за което свидетелства удовлетвореността на
клиентите, обърнали се към групата на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ.

Съдружници

КАМЕЛИЯ ФИЛИПОВА е съдружник и е пряко ангажирана с
контрола и управлението на предлаганите счетоводни услуги
от ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ като ръководител на направление
„Счетоводство”. Дипломиран магистър по счетоводство и контрол с
над осемнадесет годишен опит в счетоводното отчитане и
изготвяне на финансови отчети. Работила е като оперативен
счетоводител, началник отдел и главен счетоводител в компании с
българска и чуждестранна собственост на капитала. Също е член
на одитен комитет на предприятие от обществен интерес.

ЮЛИЙ ЗАРЕВ е съдружник и адвокат, пряко ангажиран с контрола
и управлението на предлаганите от ФИЛИПОВ И
ПАРТНЬОРИ услуги в областта на консултинга; данъчна и правна
защита; процесуално представителство. Има над петнадесет
годишен опит в различни сфери на правото, включително като
адвокат и юрисконсулт в Националната агенция за приходите.

Присъединява се към групата на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ в
началото на 2008 г.

Присъединява се към групата на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ в
началото на 2010 г.

Контакти
Главен офис на икономическата група
на ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ:
адрес: гр. София 1000,
ул. „Уилям Гладстон” № 5, ет. 2 и ет. 3
тел: 02/980 33 99
тел./факс: 02/85 85 85 5
e-mail: office@filipov.bg
website: www.filipov.bg
Велин Филипов
Управляващ съдружник, velin@filipov.bg
Камелия Филипова
Съдружник, k.filipova@filipov.bg
Юлий Зарев
Съдружник, y.zarev@filipov.bg
Калина Петрова
Офис мениджър и връзки с клиенти,
+ 359 884 90 60 00,
k.petrova@filipov.bg
Весела Василева
Офис мениджър и връзки с клиенти,
+359 885 99 00 57,
v.konstantinova@filipov.bg

