
Финанс Инфо Асистанс ЕООД 
и Фиско Груп ЕООД 



Предмет на дейност    
на Финанс Инфо Асистанс ЕООД 

Финанс Инфо Асистанс ЕООД и неговите дъщерни дружества предоставя целият 

пакет услуги свързани със събиране на просрочени вземания – правни действия, 

телефонен кълектинг и посещения на длъжници.  

За дейността си дружеството е вписано като финансова институция в Регистъра по 

чл. 3, ал. 2 от Закона за кредитните институции от Българска Народна Банка. 

 

Дружеството предоставя закупуване (цедиране) на вземания или пакет от вземания, 

висококвалифицирани правни услуги и консултации основно в заповедното и 

изпълнително производство свързано със събиране на просрочени вземания.  

В дейността си работи чрез договори за цесия, факторинг, форфейтинг, управление 

на дългови портфейли, изкупуване и преструктуриране на губещи бизнеси, 

финансов инженеринг.  

 



Предмет на дейност    
на Финанс Инфо Асистанс ЕООД 

Финанс Инфо Асистанс ЕООД извършва анализи и оценки на предприятия, 

закупуване на предприятия в затруднения и успешното им по нататъчно 

управление и развитие. 

Показателни са резултатите от закупуването на Чефин риъл естейт България 

ЕООД закупено в несъстоятелност през 2013 г., а в момента напълно 

работещо, обслужващо своите задължения и предоставящо услуги на МВБ 

Трак енд Бъс България официалният представител на MAN Truck & Bus AG за 

България. 

През 2014 г. с цел продължаващото развите на автомобилния пазар чрез 

своето дъщерно дружество М-Кар ЕООД Скопие се закупи изпадналото в 

несъстоятелност дружество представителство на BMW за Македония и 

Косово, което стартира отново своята дейност месец април 2015 г. 



Структура и екип 
на Финанс Инфо Асистанс ЕООД 

В областта на инкасиране на клиентски вземания, Финанс Инфо 

Асистанс ЕООД е изградило отлично работеща структура, която 

гарантира оптимална събираемост на вземанията на нашите 

клиенти при минимални разходи.  

 

Екипът ни е дългогодишно изграждан и се състои от над 20 

висококвалифицирани юристи и икономисти с голям опит в 

гражданското и търговското право, в корпоративните анализи, 

планиране и високоефективния стратегически мениджмънт.  

 

Показателно за специалистите ни е броя съдии и съдебни 

изпълнители, които са започнали своят юридически път от нашия 

екип. 

 



Партньори 
на Финанс Инфо Асистанс ЕООД 

Финанс Инфо Асистанс ЕООД управлява пакет от вземания за 

над 70 000 000 лева, формиран чрез придобиване дългове на 

физически и юридически лица. 

 

Дейността на дружеството по събиране на клиентски вземания 

в полза на банки и други търговски институции е без аналог на 

българския финансов пазар.   

 

Сред партньорите на Финанс Инфо Асистанс ЕООД през 

последните години са: Централна кооперативна банка АД, ЦКБ 

Скопие АД,  Тексимбанк АД, И Еф Джи Лизинг ЕАД и И Еф Джи 

Ауто Лизинг ЕООД, Сосиете Женерал Експресбанк и др. 



Предмет на дейност 
на Фиско Груп ЕООД 

Фиско Груп ЕООД предлага на финансовите и търговски 

институции колекторски услуги, промотиране и маркетинг, 

разработка и продажба на специализиран софтуер, разработка и 

продажба на модели за управление на риска и създаване на 

анализи въз основа на предоставените и статистически данни.  

 

Сред партньорите на Фиско Груп ЕООД са: Уникредит Булбанк 

АД, Уникредит Лизинг АД, Централна кооперативна банка АД, 

Юробанк И Еф Джи България АД, Тексимбанк АД, Хипо Алпе 

Адрия Аутолизинг  ООД и други. 

 

Дъщерното дружество Фиско Груп ЕООД предоставя  
услуги за събиране на дългове от 2004 г. 



Организация на дейността  
на Фиско Груп ЕООД 

   Фиско Груп ЕООД организира дейността си по събиране на клиентски 
вземания в две основни направления: 

 

 

 

• Прозвъняване на задължените 
лица и водене на писмена 
кореспонденция 

Кол център 

 

• Осъществяване на лични 
срещи на територията на 
нашите офиси и посещения на 
място във всяка точка на 
България. 

 

Посещения 

на длъжници 



Фиско Груп ЕООД разполага с: 

Висококвалифицирани служители с дългогодишен опит, специализирани в 
събирането на клиентски вземания чрез телефонни обаждания. Предимство, с 
което малко от конкурентите ни могат да се похвалят. 

Екипи за посещения на място, които са дислоцирани в големите градове в 
България, като София, Пловдив, Видин, Варна и Бургас  и осъществяват посещения 
във всяка точка в страната. 

 
 
Софтуер, позволяващ максимално бърза и ефективна обработка на клиентската 
информация и същевременно отговарящ максимално точно на изискванията на 
нашите контрагенти относно начина на подаване на информацията и отчетността. 

 
 
 
Най-новите технологии в областта на телекомуникациите, които интегрирани с 
нашите софтуерни решения, позволяват максимално бързо установяване на 
контакт с клиентите . 
 



 

 Комбиниране на два коренно различни подхода в името на една и 
съща цел, а именно, събиране на портфейли от проблемни 

вземания. 

 

От една страна Фиско Груп ЕООД осъществява кореспонденция, 

разговори, срещи и посещения на длъжници, без да се ограничава 

само до един от подходите. От друга страна  Финанс Инфо Асистанс 
ЕООД разполага с юридическите и икономически ресурси, 

необходими за воденето на изпълнителни дела, в случай, че 

задълженията не могат да бъдат събрани извънсъдебно. 

 

 Двете компании разполагат с интегриран съвременен софтуер и 

телекомуникационни средства разработени специално за нуждите 
на колекторската и юридичеката им дейност.  

 

 Интеграцията на  дейността  позволява гъвкави решения  съобразно 
спецификата  на конкретните вземания 

 

 

 

 
Интергация на дейността – основно 
предимство спрямо нашите конкуренти 
 



 Подобрява се информираността на клиентите относно 

продуктите на търговската компания, относно направените от тях 
просрочия, как и кога са формирани те, как и къде могат да бъдат 

издължени. 

 Събира се информация от клиентите на търговската компания 
относно причините за просрочието, удовлетвореността или 

недоволството от предоставените им продукти и услуги, 

реакциите на клиентите в следствие  контакта с тях и др. 

 Подновява се базата данни с координати на клиентите и лицата 

за контакт, заменят се невалидните адреси и телефони с 

актуални, получената информация се обобщава и се предоставя 
за нуждите на търговската компания.  

 Колекторската услуга е по-рентабилна в сравнение с продажбата 

на вземането поради факта, че пазарът на такива вземания в 
България е неликвиден, а цената неизгодна.  

 

 

 

 

 

 
Вторични ефекти от дейността 
 



Благодаря за вниманието! 

Финанс Инфо Асистанс ЕООД и Фиско Груп ЕООД 
 
1000, гр. София 
ул. „Врабча“ № 8 
тел.: 02 / 932 71 00 
е-mail: mihailov@ccbam.bg  
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