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към успеха. Смелостта е силата 
да отстояваме позицията си, да 
преодоляваме трудностите и да 
действаме спрямо убежденията 
си за постигане на целите, които 
имаме. България е страна на 
възможностите. Успяват тези, 
които вярват в целите си и имат 
смелост и кураж да ги постигнат.

Коя е вашата последна  
инициатива?

„Правото е сила“ е благотвори-
телна инициатива на канто-
рата, насочена към образоване 
на ученици от 11. и 12. клас 
чрез провеждане на обучение 
по основите на правото. За нас 
знанието е в основата на успеха, 
а България има нужда от повече 
подготвени, образовани и успеш-
ни млади хора. Правейки добро, 
изразяваме нашата благодар-
ност, като даваме принос за 
развитие на обществото. 

Успяват 
тези, които 
вярват 
в целите 
си и имат 
смелост и 
кураж да ги 
постигнат.

„Коин 
Консулт“  
е  адвокатска кантора, 
създадена през 2012 г. 
специализирана в събирането 
на вземания и цялостно правно 
обслужване на търговски 
дружества. Дейността ѝ се 
развива на територията на 
цялата страна, като обхваща 
целия процес – извънсъдебно 
събиране, съдебно събиране и 
изпълнително производство. 
Възнаграждението на 
кантората е обвързано с 
постигнатия резултат. 
За последните 10 години 
„Коин Консулт“ разширява 
дейността с цялостно правно 
обслужване на търговци, както 
и с кредитно посредничество. 
Абонаментното правно 
обслужване спестява разходи 
и винаги е по-изгодно, 
отколкото работата по 
отделни казуси. 
В зависимост от нуждите 
на клиента може да бъде 
предложено подходящо 
юридическо обслужване.  
„Коин Консулт“ има богат 
опит в предлаганите услуги, 
както и дългогодишно 
изградени отношения със 
своите клиенти. В сферата 
на финансите чрез своя 
регистриран към БНБ 
кредитен посредник „Коин 
Финанс“ предлага всякакъв 
тип банково и небанково 
кредитиране от водещите 
банки в страната. Може да 
бъде осигурено фирмено, 
ипотечно и потребителско 
финансиране. Предимството 
на услугата е, че клиентът 
може да открие на едно място 
офертите на банките и да 
намери най-добрите условия 
за кредитиране. Освен това 
ползва екип от адвокати, 
като получава комплексно 
обслужване и осигуряване на 
финансиране на своя бизнес.
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амира упоритостта 

за водеща черта в своя характер. 
„Упоритост да преследваш целта 
и въпреки пречките да имаш по-
стоянство в действията си. До-
брият адвокат следва да намира 
решение и в най-трудните ситуа-
ции. Винаги има решение. Поняко-
га просто е необходимо да погле-
днеш от друг ъгъл“, споделя тя.

Q&A
Как пренасяте любовта 
в практикуването на 
професията? 

Добрият професионалист винаги 
внася любов и старание в това, 
което прави. Човек следва да 
обича работата си и да я върши с 
желание по най-добрия възможен 
начин – само тогава се получават 
добрите резултати. Затова в 
дейността ни винаги се стремим 
да се поставим на мястото на 
нашите клиенти и да търсим 
най-доброто решение в дадения 
казус. Делата на нашите клиен-
ти са наши дела, техните пробле-
ми са наши проблеми. 

Как клиентите на вашата 
кантора се отнасят към 
честността, когато тя не е на 
тяхна страна? Защо е важно 
винаги да бъдете искрена?

Няма нужда от заблуждения и 
нереални представи, обикновено 
истината излиза наяве. Поради 
тази причина изключително 
важно е клиентът да си даде 
сметка къде се намира – как-
ви са правата и задълженията 
му, които има в дадения казус, 
респективно какви са правните 
последици. Затова е важно да бъ-
дем честни. Само тогава може да 
се вземе правилно решение и да се 
подходи по най-добрия начин. 

Надеждата или смелостта 
е по-важна за професионал-
ната реализация на жените 
лидери в България? 

Какво е надеждата? Да вярваш в 
доброто. Да вярваш, че хубавото 
предстои. Надеждата е пози-
тивната нагласа, без която не 
се стига далече. Смелостта от 
своя страна ни кара да посрещаме 
предизвикателствата по пътя 


