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Георги Спасов 

Георги Спасов е управляващ съдружник на Адвокатско 
съдружие „Спасов и Братанов“ и член на Софийската 
Адвокатска Колегия от 1993 г. Областите, в които 
специализира по време на задграничните му обучения 
включват: банково и финансово право (Лондон), сделки с 
ценни книжа и регулацията им  (Япония); европейско 
банково право (Лондон) и право на Европейския Съюз 
(Хага).  Георги е участвал в повечето от големите проекти 
на съдружието в областите на сливания и придобивания, 
банкови сделки и пазари на ценни книжа, енергетика и 
инфраструктура, процесуално представителство в съд и 
арбитраж. Той е преподавател по търговско право в СУ "Св 
Климент Охридски". Георги многократно се споменава като 
една от водещите личности в българската правна 
професия и е персонално препоръчван във водещите 
специализирани справочници. Той е изпълнявал различни 
професионални задачи в 22 юрисдикции освен в 
Република България. Владее английски и има много добри 
познания по руски език. В свободното си време Георги е 
известен като майстор гастроном, който обича похапва 
сготвеното.  

Георги Спасов, 
Управляващ съдружник 

Професионална квалификация 

Адвокат, Софийска адвокатска колегия, 1993 

Член на Колегиите на арбитрите и на помирителите 
при Международния център за уреждане на 
инвестиционни спорове 
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Образование 

1998 – Ти Ем Си Асер Институт, Асер Колидж ъф 
Юръп, Хага, Нидерландия  

1995 – Магистър по банково и финансово право 
(Лондон)  

1989 – 1990 Университет Сока, Хачиоджи, Япония  

1983 – 1988 Софийски университет „Св. Климент 
Охридски“, Магистър по право 
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Опит 

1999 – Управляващ съдружник, „Адвокатско 
съдружие Спасов и Братанов“ 

1988 – 2015 Асистент, Старши асистент, Главен 
асистент, хоноруван преподавател, Софийски 
университет „Свети Климент Охридски“, 
Юридически факултет 

1993 – 1999 Съдружник, Адвокатско съдружие 



Адвокатско съдружие „Спасов и Братанов“ 

„Братоев, Конов, Спасов и Мичев“ 

1991 – 1993 Главен юрисконсулт, ТСБанк АД 
(преструктурирана през1997 г.) 

 


