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                                АВТОБИОГРАФИЯ 

 

 

  

Стоил Христов Националност: Българин 

Дата на раждане: 28 Януари 1975 

 

  

Мобилен телефон: 

E-mail: 

 

+359 888 222 684 

hristov@anglaw.com 

  

ОБРАЗОВАНИЕ  

  

 Софийски университет, специалност „Право“ (2001); 
 

Магистърска програма, съвместна диплома - „Европейско бизнес право“  

(LL.M in European Business Law, joint degree), Палас консорциум (Pallas 

Consortium), обединяващ юридическите факултети на осем водещи 

европейски университети, Кралство Нидерландия (стипендия за 

постижения), (2003); 

 

Правна кантора „Корте Диркес Кюнеман”,  стажантска програма 

(Secondment), Германия (2005); 

 

Амстердам – Лайдън – Колумбия (Amsterdam-Leiden-Columbia) 

едномесечна програма по Американско право, Кралство Нидерландия 

(стипендия 2003). 

 

Университет Наймейген (Nijmegen University), обучение - Електронна 

търговия,  Кралство Нидерландия (2003); 

 

Кингс колидж, Великобритания, обучение - „Право на ЕС“, 2001); 

 

 

  

МЕСТОРАБОТА  

  

От Април 2006 – до 

момента 

 

Адвокатско съдружие „Арсов Начев Ганева“  

София, улица „Шипка 36“ 
 
Съдружник. Оглавява следните практики в кантората: Недвижими 
имоти, Строителство, Банково право 

  

ОБОБЩЕНИЕ  

  

mailto:hristov@anglaw.com


 

2 
 

Стоил Христов представлява широк кръг - местни и чуждестранни 

клиенти в процеса на реализация на техните инвестиционни проекти в 

България. 

 

Стоил консултира инвеститори в областта на строителството и 

недвижимите имоти. Той представлява търговски банки, инвестиционни 

фондове  и строителни компании в различните фази на инвестиционния 

процес, включващи - корпоративно структуриране, придобивания, 

финансиране, строителство, проектно управление и експлоатация.  

 

Стоил Христов притежава солиден опит в обслужването на банкови и 

финансови сделки. Той активно участва в преговорния процес, 

проектното структуриране и договорно обезпечаване на разнородни 

финансови транзакции, придобивания на активи и фирмено 

преструктуриране.  

 

Процесуално представителство е ключова част от адвокатската практика 

на Стоил Христов, който представлява клиенти в множество местни и 

международни съдебни и арбитражни производства в Република 

България. 

 

Стоил консултира клиенти по разнообразни корпоративни, търговско-

правни и данъчни казуси, включващи различни аспекти от 

регулационния режим на капиталовите пазари и ценните книги 

 

Клиентите, които Стоил представлява включват: супермаркетите – 

„Лидл“, веригата за спортни стоки -  „Декатлон“, финансово - 

информационната  мрежа „Блумберг“, кредитната агенция „Стандарт енд 

Пуърс“, производителя на хеликоптери „Юрокоптер“, австрийският 

строителен холдинг „Порр“, френския производител на ядрено 

оборудване „Арева“,  йорданската „Джордан интернешънъл банк“ и 

гръцката „Алфа банк“. 

 

Стоил Христов е част от екипа на Арсов Начев Ганева от 2003 година и е 

приет за съдружник през 2006 година.  

 

  

ПРОФЕСИ- 

ОНАЛЕН 

ОПИТ 

 

 

 

▪ В продължение на повече от 12 години Стоил Христов е водещ 

адвокат на германската верига супермаркети „Лидл“, в процеса 

ѝ на експанзия в България, включващ придобиването и 

строителството на повече от 80 магазина. Стоил Христов 

представлява Лидл в поредица от съдебни и арбитражни 

производства. Лидл е един  от водещите инвеститори „на зелено“ 

в страната, съобразно размера на инвестиции и създадени 

работни места.  

 

▪ Стоил представлява водещата австрийска строителна компания 

„Порр“ в изпълнението на два стратегически проекта и договори, 

сключени между „Порр“ и „Националната компания за 
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железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), включващи 

рехабилитация, строителство и инженерни работи за 

модернизация на железопътната мрежа на България. Той 

представлява успешно „Порр“ в мащабно арбитражно дело в 

правен спор с „Националната компания за железопътна 

инфраструктура“.  

 

▪ Стоил представлява френската верига магазини за спортни 

стоки „Декатлон“ в хода на изграждането на търговката и 

мрежа в България. 

 

▪ Консултира австрийската строителна компания „Алпине Бау“ в 

процеса на строителство на ВЕЦ „Цанков камък“. Проектът 

включва изграждане на язовир „Цанков камък“ и ВЕЦ „Цанков 

камък“. 

 

▪ Консултира водещи германски предприятия, работещи в 

автомобилната индустрия като -  „Мекалит“ (Mecalit), „Вили 

Елбе“ (Willi Elbe), „Ер Ес Ен“ (RSN). 

 

▪ В продължение на повече от 10 години, Стоил Христов 

представлява финансово - информационната  мрежа „Блумберг“ 

в различни търговски, данъчни и други свързани регулационни 

казуси, във връзка с платформите за електронна търговия на 

ценни книги и финансови инструменти, оперирани от „Блумберг“ 

в България.  

 

▪ Консултира германската инвестиционна компания „Парабел“ в 

проект за придобиване на десет соларни централи в България. 

 

▪ Стоил Христов представлява австрийската строителна 

компания „Алпине Бау“ в проект „Горна Арда“, предвиждащ 

участието и съвместно с Националната електрическа компания 

(„НЕК“) и турския „Джейлан холдинг“ в строителството и 

експлоатацията на каскада от водно-електрически централи в 

Родопите. 

 

▪ Стоил участва активно в екипа представляващ Юрокоптер 

(дъщерно дружество на германо-френския холдинг Е А Де Ес) в 

обществената поръчка и преговорите  за закупуване на 12 нови 

хеликоптера за нуждите на българските въздушни сили и 

военноморски флот. Стоил е автор на първия подписан 

компенсационен договор в България. 

 

▪ Стоил консултира френския производител на ядрено оборудване 

„Арева“ по различни финансови и данъчни въпроси във връзка с 

участието на „Арева“ в качеството му на подизпълнител на 

главния изпълнител, избран за строителството на АЕЦ „Белене“. 

 

▪ Стоил Христов консултира гръцката „Алфа банк“ по въпроси, 

касаещи приложимите правни инструменти за преструктуриране 
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на голяма дългова експозиция на банката към водеща строителна 

компания.  

 

 

▪ Стоил представлява базираната в Лондон йорданска „Джордан 

интернешънъл банк“ в процеса на секюритизиране на 

финансиране отпуснато от страна на банката с цел реализацията 

на проект за строителство на завод за преработка на отпадъци, а в 

последствие и в хода на структурирането и обезпечаването на 

директното акционерно участие на „Джордан интернешънъл 

банк“ в проектната компания.  

 

▪ Представлява германската верига супермаркети „Лидл“ в 

процеса на учредяване / договаряне на търговски обезпечения 

(договорни ипотеки върху повече от 50 магазина) в съответствие 

с финансови договори сключени със Световната банка и 

Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 

 

▪ Стоил Христов ръководи преговорите съвместно с колеги от 

водеща правна кантора от Великобритания, от страна на 

„Пропърти инвестмънт тръст“ за преструктурирането на 

„мецанин“ финансиране осигурено от един от инвеститорите в 

резиденешъл проект на българското Черноморие.   

 

  

ОПИТ / 

ИДУСТРИЍ 

 

  

В рамките на професионалната си кариера Стоил Христов представлява 

широк кръг местни и чуждестранни клиенти в множество индустриални 

области:  

  

▪ Автомобилна индустрия 

„Мекалит“ (Mecalit), „Вили Елбе“ (Willi Elbe), „Ер Ес Ен“ (RSN) 

 

 ▪ Банки и финанси 

Йорданска „Джордан интернешънъл банк“ (Jordan International 

Bank), „Сосиете Женерал“ (Société Générale), „Алфа Банк – клон 

България“ (Alpha Bank Bulgaria Branch) 

 

▪ Търговия 

„Лидл“ (Lidl), „Декатлон“ (Decathlon), „Бриколаж“ (Bricolage) 

 

▪ Енергетика / Природни ресурси 

„Лидл“ (Lidl), „Порр“ (Porr), „Газов интерконектор Гърция – 

България“ (Gas Interconnector Greece Bulgaria), „Български 

Енергиен Холдинг“ (Bulgarian Energy Holding), „Министерство 

на икономиката и енергетиката“ (Ministry of Economy and 

Energy), „Алпине Бау“ (Alpine Bau), „Арева“ (Areva) 

 

▪ Хранително-вкусова индустрия 



 

5 
 

 

 

„Лидл“ (Lidl), „Данон“ (Danone)  

 

▪ Недвижими имоти, Строителство, Инфраструктурни проекти 

„Лидл“ (Lidl), „Алпине Бау“ (Alpine Bau), „Порр“ (Porr), 

“Парабел“ (Parabel),   Газов интерконектор Гърция – България“ 

(Gas Interconnector Greece Bulgaria),  „Декатлон“ (Decathlon) 

 

▪ TMT  

„Блумберг“ (Bloomberg) 

 

▪ Транспорт и Авиация 

„Министерство на транспорта“ (Ministry of Transport), „А Де Ес - 

Европа“ European EADS, „Юрокоптер“ (Eurocopter) 

 

 

  

ПРОЦЕСУАЛЕН 

ОПИТ  

 

  

В продължение на повече от 10 години, Стоил Христов  представлява 

клиенти в множество местни и международни съдебни и арбитражни 

производства в Република България. Видовете правни спорове обхващат: 

трудово-правни, търговски, патентни, събиране на вземания, данъчно-

правни, конкурентно-правни. 

 

Някои от клиентите, които Стоил представлява включват: „Лидл“ (Lidl), 

„Алпине Бау“ (Alpine Bau), „Порр“ (Porr), Йорданска „Джордан 

интернешънъл банк“ (Jordan International Bank), „Пропърти инвестмънт 

тръст“ (Property Investment Trust). 

 

 

  
ЧЛЕНСТВО  

  

 Адвокатска колегия, Република България; 

Международна адвокатска асоциация; 

 

  

ЕЗИЦИ  

 Български език (роден).Свободно владеене на английски и немски език. 
Много добри познания по руски език.  

  
ИНТЕРЕСИ  
 Пътешествия, ски.  


