
 АБИК “Тобо груп” ЕООД  е утвърдена консултантска фирма с десетгодишна история, която 

предлага услуги в сферата на  корпоративните финанси и управленско консултиране, включително бизнес 

проектирането и бизнес планирането на инвестиционни проекти, както и на финансовото и маркетингово 

консултиране.  

В компанията  успешно се прилагат отличното познаване на финансовата и инвестиционната среда, както и 

натрупаният опит на екипа от реализираните финансови, инвестиционни и маркетингови проекти.  

Организацията на “Тобо Груп” е структурирана така, че в максимална степен да улесни ефективното изпълнение на 

проекти в целевите за компанията области. Фирмата има изградени партньорски и съдружни отношения със 

счетоводни къщи, високо технологични компании, държавни и общински органи, както и структури от 

неправителския сектор.  
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Агенция за банкови и инвестиционни консултации “Тобо Груп” ЕООД 

Бизнес профил  

 2008 година Бизнес профил 

Нашата мисия 

Нашата мисия е предлагането на качествени услуги, които да 

подпомогнат българските дружества при реализацията на техните инвестиционни 

идеи чрез изготвянето на реалистични проекти и програми.  

Ние предлагаме решения които посрещат нуждите на нашите клиенти при 

формулирането на изпълними бизнес стратегии, преструктуриране, оптимизация на 

вътрешните бизнес проекти и интегрирането на информационните технологии.  

Успехът на компанията и нейното развитие се основават на доброто партньорство с 

клиентите на дружеството, с други финансови институции, както и със съответните 

регулативни и надзорни органи. 

Нашият екип е ориентиран към постигане на успех. Решенията които предлагаме са 

успешни, защото екипът на който разчитаме е съставен от професионалисти с 

качеството на чията работа ние сме горди . 

 

“Тобо Груп” ЕООД е член на  Българската асоциация на управленските  

консултантски организации /БАУКО – www.bamko.bg/. БАУКО е единствената 

неправителствена професионална организация в страната , която предлага CMC  

/Certified Management Consultant/, като единствен български член на FEACO  

/Federation Of European Associations Of Consultant Organizations/, и ICMCI  

/International Counsel Of Management Consultant Institutes/ .  

Друга информация за нас 



Наши проекти и клиенти 
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*Подготовка и изготвяне на финансово-икономически анализи за учредяване на 

концесии на над 30 обекта в гр. Пловдив, по договори с Община Пловдив през периода 2000г.-2006 

г. 

**Бизнес-план за развитие и комплексни консултантски услуги на общинските дружества: 

• “Митнически терминал” ЕООД  гр. Пловдив; 

• “Спортни имоти” ЕООД гр. Пловдив; 

***Бизнес-план за развитие и комплексни консултантски услуги на частни дружества: 

• частна болница; 

• дружество за отглеждане на розови насаждения  и на  производствени мощностни за 

производството на розово масло;  

• дружество  производител на сухи супи и подправки 

**** Маркетингови услуги; 

• маркетингова и рекламна консултации на дружество – производител на високоалкохолни 

продукти; 

*****Проект в областта на аграрния мениджмънт за създаване на бизнес-инкубатор с 

участието на общини, научни институти и неправителствени организации; 

******Бизнес планиране за руски и украински фирми с цел навлизането им на пазара на 

недвижимите имоти в България чрез Дружество със специална инвестиционна цел за 

инвестиране в недвижими имоти (Real Estate Investment Trusts – REITs) 

 

Към момента   “Тобо Груп” работи по няколко проекта  сред които са:  

• Бизнеспланиране и финансово посредничество при финансиране на проекти от 

селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост за над  3  млн. лева; 

• Бизнеспланиране и финансово посредничество на проект в областта на иновациите; 

• Бизнеспланиране и финансово посредничество на хотели в български морски и 

планински курорти за над 10 млн. евро; 

• PR планиране на маркетингова кампания на програмата “Разработка на общински 

инвестиционни проекти в условията на публично-частното партньорство”; 

“Ние сме 

необходимият 

Ви консултант” 

www.abicbg.com 

 



Предлагани услуги  

 

 

  Дружеството ни има опит при предлагането и реализирането на услуги 

свързани с  разработване и управление на проекти: 

• Структурирането на транзакции за проектно финансиране, работейки заедно с всички 

страни включени в процеса а именно финансиращи институции, инвестиционни фондове и 

доставчици. Участваме от самото начало на даден проект, провеждайки първо независимо 

проучване след което консултираме по самото проектно финансиране и прик;ючваме с 

изготвяне на договорната рамка;  

• Консултиране на общини, областни администрации и  неправителствени организации при 

разработване и управление на  проекти вкл. в условията на публично-частното 

партньорство; 

• ЕС консултиране - предоставяне на услуги за разработване на проекти за усвояване на 

европейски фондове.       
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Услуги в областта на корпоративните финанси: 

• Разработване и оценка на инвестиционни проекти и съпътствуващите ги бизнес планове, 

включително оценка на риска им;  

• Оценка на оперативните парични потоци и финансов анализ като част от 

              капиталовото преструктуриране и привличане на средства за дружества; 

• Финансово посредничество при осигуряване на банково и небанково  

              финансиране на инвестиционни проекти /проектно финансиране/; 

• Структуриране и изпълнение на транзакции катосливания и придобивания, джойнт 

венчърс, корпоративни преструктурирания, отделяне и изкупуване от управленския екип. 

Ние сме добре позиционирани да водим нашите клиенти през целия процес – оценка, дю 

дилиджънс, структуриране на транзакцията, изготвяне на информационен меморандум, 

представяне, преговори и приключване на сделката.  

Услуги в областта на инвестиционния анализ и портфолио мениджмънт:  

• Оценка на риска и доходността на финансови активи и портфейли и консултации за 

разработване на инвестиционни стратегии и управление на  портфейли и парични средства;  

• Информационни услуги в областта на капиталовите пазари;  

• Разработване на проекти свързани с финансиране с механизмите на фондовия пазар 

(облигационни емисии,  инвестиционни дружества, дружества със специална 

инвестиционна цел    

               /АДЦИС/.  

“Ние сме 

необходимият 

Ви консултант” 

www.abicbg.com 

 



С настоящото представяне изразяваме нашето 
желание за сътрудничество с представяната от 

Вас фирма/дружество, институция или 
олганизация. 

 

Предлагани услуги 

Услуги в областта на управленското консултиране;  

• Пълно финансово - счетоводно консултиране  /финансов одит и дюдилиджън/, което има 

за цел оптимизиране на връзката между взимането на решения от управлението, 

разпределянето на ресурси и цялостната работа на дадено дружество. Обхвата на нашата 

работа включва определянето на критични стойности и основни рискове.  Чрез изготвянето 

на оценка, в позицията си на професионален консултант, ние подкрепяме ръководството с 

независим и обективен съвет при взимането на решения относно стратегическото 

корпоративно развитие. Като елементи на тази услуга се включва: 

1. Обстоен преглед на активи и пасиви, включвайки зад балансови ангажименти и 

непредвидени обстоятелства;  

2. Задълбочен анализ на финансовите отчети и присъщия бизнес риск;  

3. Приравняване на финансовия отчет към общо приети стандарти и практики;  

4.  Анализ на основните рискове присъщи за бизнеса, както и анализ на капиталовата 

адекватност;  

5.  Данъчен анализ и обобщаване на потенциални данъчни задължения и правни   

            спорове; 

• Разработване на маркетингови и рекламни стратегии  

• Застрахователно посредничество /качествено обслужване и консултиране при избор на 

застрахователна компания, идентифициране и анализ на подходящи застрахователни 

продукти и рискове. 

 

Услуги в областта на информационните технологии 

• Внедряване на отчетни и контролни системи за всички функции на управлението, системен 

анализ, проектиране и инсталиране, включително доставка на софтуер и защита на данни и 

системи за частни компании и държавни организации /агенции, общени, заведения в 

сферата на здравеопазването и т.н./- ERP системи; 

• Консултантски услуги при определяне на нуждите от информационни технологии: 

изследване на операциите, проучвания за компютърна приложимост, вкл. оценка на 

хардуер – SCM системи. 

 

Тел: 0889 034 870 
032/ 51 12 48 
032 / 511348 
 
E-mail: 
tobogroupltd@gmail.com 
office@abicbg.com 
 
Управител 
Теодор Бръмбев 
 
 
 
 

 

www.abicbg.com 

 

АБИК  
"Тобо Груп" ЕООД 
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