
Константин Русков е соб-
ственик на адвокатска кан-
тора Русков, която има кло-
нове в Лайпциг, Мюнхен и 
София. Кантората предла-
га правни консултации в 
българското и германското 
търговско и дружествено 
право, гражданско, тру-
дово и наследствено пра-
во, международно частно 
право и европейско право. 
Не съм бракоразводен ад-
вокат, защото се навлиза 
в деликатни ситуации. В 
някои случаи дамите имат 
нужда повече от слушател, 
отколкото от развод, казва 
Русков, за когото дискрет-
ността е начин на живот.

Стъпките
Ученическите ми години 
бяха много щастливи, през 
1996 г. ни хвана обаче об-
щата вълна, когато никой 
не искаше да остава в Бъл-
гария. Лутах се, в Германия 
записах философия, а после 
и история, която е любими-
ят ми предмет. Ако се учим 
от грешките в миналото, 
може да ги предотвратим в 
бъдеще. Освен това е инте-
ресно да се прочете какво е 
тласкало хората да направят 
една или друга постъпка 
преди 2-3 хил. години, до-
бавя 31- годишният адвокат. 
Неговите предпочитания са 
история на древния Рим и 
на други изчезнали импе-
рии и цивилизации.

През 1999 г. Константин 
вече е наясно със себе си 
и записва право в Лайп-
циг. Интересно, полезно, 
освен чиста наука в този 
град се запознах със студен-
ти от цяла Европа. Голяма 
част от приятелствата ми 
са оттогава и е щастие, че 
познавам толкова млади и 
успели млади хора, казва 
Константин. 

Още като студент запо-
чнах работа в голяма гер-

Мечтая да съм пилот 
на безмоторен самолет

Визитка
Кой е 
Константин 
Русков

 ▶ Константин Русков 
е роден на 26.10.1977 г. в 
София.

 ▶  Завършил е 91-ва 
немска езикова гимназия 
Константин Гълъбов в 
София. 

 ▶ От 1999 до 2004 г. е 
студент по право в уни-
верситета в Лайпциг, 
Германия. 

 ▶ От 2004 до 2006 г. 
кара съдебния си стаж 
към Ландгерихт Цви-
кау, Германия. 

 ▶ От 2006 г. е адвокат 
в Саксонската адво-
катска камара,  
Германия.

 ▶ От 2002 до 2007 г. е 
сътрудник на правна 
кантора Херман, 
която е специализи-
рана в областта на 
правото на несъс-
тоятелност.

 ▶ Владее немски и 
английски език.

Позиция Константин 
Русков е мост между 
правните системи на 
България и Германия

  24    
pari.bg  Понеделник 15 юни 2009

ведем дело. И щяхме да ги 
съдим, защото в Германия 
правната система работи 
добре.

Константин се интересу-
ва най-вече от история, с 
часове може да обикаля из 
музеите. Мечтае да отиде в 
Рим и все не намира време. 
Пътуванията му са неговата 
страст - има приятели поч-
ти в цяла Европа и така не 
се чувства просто турист, а 
се потапя в обществото и в 
начина на мислене на раз-
лични националности. 

Благосъстояние
Всичко, което печеля, го 
инвестирам в кантората. 
Гледам на този бизнес дъл-
госрочно и искам да имам 
солидна база, на която да 
съм стъпил - инвестирам в 
персонал, комуникациите 
не са евтини, купувам спе-
циализирана литература. 
Винаги има какво още да се 
желае, особено ако искаш 
нещата да вървят по мед и 
масло. Тази стратегия дава 
успехи, виждам го особено 
през последните 2 години 
- трябва много търпение, 
безкрайно търпение. И с 
клиентите е същото, трябва 
търпение, обяснява Кон-
стантин. 

Харесва Цезар и неговата 
крилата фраза: Дойдох, ви-
дях, победих. Римлянинът 
е бил много бърз, на мен 
ми трябва повече време, 
за да се почувствам успял. 
Не обичам да се хвърлям 
с главата напред, рискът 
трябва да е премерен. В 
професията е същото - тряб-
ва да си гъвкав, интуитивен, 
съобразителен.

Романтично
Любовта в момента е на 
втори план, чакам да дойде 
голямата любов, признава 
той. В Германия се държа 
така, че всички, които имат 
недотам добро мнение за 
нас, българите, да го про-
менят към добро. Мечтая 
съдебната система у нас да 
стане толкова добра, кол-
кото е в Германия. Това е 
предимство, което позволя-
ва на обществото да върви 
напред по-лесно.

Бих искал да не се тормо-
зя всеки ден с обикновените 
парични проблеми, голя-
мото богатство не ми е са-
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Конкурсът  продъл-
жава. Очакваме 
предложения кой 
млад мениджър да 
бъде пред ста вен 
във в. Пари на тел. 
02/43 95 871

Критерии
▶ Собствен бизнес или 
мениджърска позиция
▶ Участие в иновативни 
проекти или добри позиции 
на пазара
▶ Изрядни платци към 
държавата
▶ Социална отговорност
▶ Предимство - управление 
на проекти и бизнес на 
външни пазари
▶ Възраст до 35 години

17 юни 
Парите за 
лекарства се 
разпределят между 
генеричните 
компании

18 юни  
Новости по 
програма Лидер

манска кантора Херман и 
следих с интерес фалита 
на една транспортна фир-
ма. Случаят имаше голям 
обществен отзвук в герман-
ския печат. Най-интересно-
то е, че съдействах случаят 
да се разплете, защото той 
имаше продължение в Бъл-
гария. Тогава стана ясно, че 
германските адвокати не са 
запознати как законово сто-
ят нещата у нас, някои имат 
дори предразсъдъци за Бал-
каните и за България. 

Това бе моят шанс - да съм 
мост между двете правни 
системи, разказва Русков. 
И действително гледам на 
себе си като мост на две 
култури. Това прави работа-
та изключително интересна, 
има понякога толкова много 
работа, че не остава време 
за забавления.

Стабилно
Първо основава своя кан-
тора в Германия, после от-
крива офис и в София. От-
начало целта бе да помагам 
на германски фирми, които 
работят с България. От дру-
га страна, стана ясно, че 
има много български фир-
ми, които искат да стъпят 
на германския пазар. 

Докато в България има 
стабилни германски кан-
тори, които са насочени 
към германски клиенти, в 
Германия почти няма бъл-
гарски кантори, които да им 
съдействат. Защото усло-
вията на германския пазар 
са много по-различни от 
българските. 

И често българските фир-
ми правят грешки, които 
им излизат много скъпо, 
обяснява Константин. Един 
случай, по който работих, е 
за българска фирма, която 
бе завлечена от германските 
си партньори. За съжаление 
германската фирма фалира, 
а ние бяхме готови да за-

моцел. И щастието трябва 
да бъде споделено, защото 
така е по-пълноценно. 

От малък искам да летя, 
продължавам да сънувам, 
че летя. Ако се замогна, ще 
искам да изкарам курсове за 
пилот и за безмоторен 
самолет, дове-
рява Констан-
тин Русков.

Светлана 
Желева
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