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Кои сме ние?
Универсална консултантска компания ООД е създадена от екип 

от професионалисти с намерението да предостави подходящи съвети и 
полезни решения за бизнес каузата на своите клиенти.

Нашият екип от доказани финансови експерти и ИТ специалисти 
има за цел да помогне и подготви Вашата компания за всички рискове, 
да оптимизира разходите Ви, да Ви даде подходящи насоки за 
инвестиране, както и да създаде успешен бизнес план за нуждите на 
Вашата организация.

www.ucc-bg.com
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Поглед върху нашият подход

Каква е нашата цел?

Да Ви предоставим точният 
съвет

Всеки проект, по който работим е 
уникален и има своите собствени 
предизвикателства. Знаейки това, 
ние се стремим да намерим най-
доброто решение за Вашите бизнес 
цели и нужди.

Да Ви дадем висококачествено 
решение

Ние държим да бъдем в крак с най-
новите технологии, последните 
финансови и инвестиционни подходи, 
за да можем да ви препоръчаме 
конкретно решение, което да бъде в 
комбинация със страхотен дизайн, 
прецизност и функционалност.

Да контролирате успешно бизнеса 
си

Вашият бизнес трябва да бъде 
лесен за управление, не само за 
вашите клиенти. Завършването на 
един проект трябва да бъде бързо 
и лесно, за да имате повече време 
да се съсредоточите върху 
управлението на Вашия бизнес.

Да Ви предоставим 
необходимата подкрепа след 
стартирането

Нашите услуги ще продължат след 
внедряването на проекта. Ние ще ви 
предоставим поддръжка, 
актуализация на данните и ще ви 
дадем предложения за развитие на 
Вашия проект, за да можете да 
подобрите своята стратегия и 
резултати.

www.ucc-bg.com
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Услугите предлагани от Универсална консултантска компания ООД са в 
тясно сътрудничество със софтуерни специалисти с богат опит - една от 
основните разлики, която нашата компания притежава, в сравнение с 
традиционните консултантски компании. Те са работили като програмисти на 
софтуерни решения за различни компании в продължение на много години. Това 
дава възможност на нашата компания да предлага решения за различни IT 
проблеми, както и за автоматизация на работния процес.

  Нашият екип

Нашият екип има опит в различни банки, което ни дава поглед върху 
различни начини на работа, дух и ноу-хау. Ние познаваме начина, по който 
работят местните и чуждестранни компании. Практическият опит с различните 
финансови продукти ни дава значително предимство пред конкурентите. Екипът 
ни е от експерти, някои от които с над 20 години банков опит в различни области 
като продажби, корпоративни решения и трежъри продукти. Не на последно 
място, ние управлявахме ликвидността на една от топ 10-те банки в България по 
време на кризата и успяхме да минем успешно през това изпитание без банката 
да усети някакви затруднения.

www.ucc-bg.com
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Как работим?
 ...заедно за постигане на отлични резултати!

На първо място ние се стремим 
да разберем напълно вашият 
проблем и изисквания, това ни 
дава възможност да дадем 
съвет за най-подходящия 
подход.

Нашият опит в изготвянето на 
експертна оценка е основен 
компонент на много от 
областите, в които работим. Ние 
предоставяме както 
техническите си умения, така и 
способността си да оценим 
променливите, които влияят на 
бъдещите стойности. Ние 
прилагаме внимателно 
приспособен подход към 
оценяването в широката гама от 
стратегически бизнес 
ангажименти. 

Оценка Дизайн Разработка

След като е ясен обхвата на 
проекта, както и неговите цели, 
ще транформираме неговите 
задания в реални постижения.

Ние сме експерти във 
финансовите операции и услуги, 
както и софтуерни специалисти, 
които  заедно притежават 
всичко необходимо, за да 
комбинират в изпълнението на 
проекта ви прецизна и 
графически издържана система.

Ще ви предоставяме отченост 
за изпълнението му, за да сме 
сигурни, че проектът се развива 
според очакванията ви.

www.ucc-bg.com

Идеалният начин за започване на 
процеса на проектиране е чрез 
събирането на всички страни, 
където всички участници заедно 
да споделят мисли, идеи и 
мнения. Това служи като голям 
трамплин за проекта и помага за 
постигане на поставените 
очаквания.
Въз основа на нашите експертни 
познания и принципи на 
проектиране, ние ще създадем 
определени стъпки за 
постигането на практическите и 
стратегически цели на проекта, 
готови за преглед и одобрение. 
Ние сме наясно, че всеки съвет е 
субективен, затова 
конструктивната обратна връзка 
и участието на клиента е от 
съществено значение за 
постигане на отлични резултати.
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Тестване и съдържание ПоддръжкаРеализация

Когато сме готови с проекта или 
анализа си, ще ви дадем 
възможност да прегледате 
съдържанието и да тествате 
функциите, да дадете оценка 
дали е спрямо поставените цели 
и очаквания.

В този момент ние ще си 
сътрудничим тясно и ще 
усъвършенстване областите на 
проекта, за да отговорим на 
всички изисквания. 

След като реализираме проекта, 
ще поемем изцяло поддържаща 
роля и ще ви предложим 
гаранционен период за 
всякакви непредвидени 
проблеми, които са включени 
като част от първоначалното 
развитие на проекта.

Ние ще ви предложим различни 
нива на поддръжка, от 
периодични индивидуални 
актуализации до договорени 
месечни условия, където е 
необходимо.

След като бъде одобрен, 
съвместният ни проект ще бъде 
проверен още един път, за да 
разберем дали всичко е според 
очакванията на нашия клиент.

Ние ще ви гарантираме, че 
неговите данни, цели и ключови 
показатели за изпълнение се 
проследяват.

Нашата бизнес етика изисква, 
след като реализираме проекта 
да проверим как се развиват 
нещата и да обсъдим всички 
вторични фази на работа.
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Нашите услуги
ЗА КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

УКК ООД дава на своите клиенти възможността да погледнат напред и да търсят нови инвестиционни 
хоризонти. Ние ще ви представим точната инвестиция, която отговаря на Вашите нужди и 
възможности, анализирана и съобразена с политическия, пазарен и валутен риск.

Изготвяне на ивестиционна стратегия

Тази услуга включва изграждането на 5 годишен план за развитие на фирмата на база на текущия 
баланс и отчет за приходите и разходите, както и на вижданията на ръководството за растеж. Също 
така може да включва съвети за инвестиции, преглед на пазара и пазарните ниши, преглед на 
конкуренцията.

Изготвяне на бизнес план

Тази услуга на Универсална Консултантска Компания ООД включва преглед на баланса на фирмата, 
отчета за приходи и разходи, пълен финансов дю дилиджънс, оценка на инвестиционния портфейл и 
съвети за бъдещи инвестиции.

Преглед на баланса и съвети за оптимизиране

Нашите консултанти ще направят преглед на баланса и ще потърсят начин за оптимизиране на 
паричните потоци, активите и пасивите, финансовите коефициенти и ще ви дадат насоки за да 
подобрите бъдещите финансови резултати на фирмата.

Създаване на финансов план

Автоматизация на работния процес

Ние ще ви предложим детайлно проучване на текущата работа на фирмата и намиране на бизнес 
процеси, които могат да бъдат автоматизирани, с цел да се подобри бързината и ефективността на 
работния процес. След завършване на проучването, ние ще ви предоставим необходимата подкрепа, 
план за изпълнение и експлоатация.

www.ucc-bg.com
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ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ

Изграждане на личен/семеен бюджет

Консултант от Универсална Консултантска Компания ООД ще ви помогне при правилното 
разпределение на разходите в зависимост от приходите, ще ви даде ценни съвети и насоки, с цел да 
постигнете финансова стабилност, да посрещате бъдещи задължения с лекота и да започнете да 
спестявате в бъдеще.

Месечен преглед (автоматичен, прави се от специализиран софтуер)

Изготвяне на цялостен финансов план

Финансова консултация

Включва преглед на приходите и разходите, помощ в разпределението на разходите в зависимост от 
приходите. Кредитна консултация и съвети за постигане на финансова стабилност. Консултиране за 
спестяване и инвестиране.

Включва преглед на приходите и разходите, помощ в разпределението на разходите в зависимост от 
приходите. Съвети за постигане на финансова стабилност. Консултиране за спестяване и 
инвестиране. Изгражадане на стратегии за пенсиониране, спешен финансов фонд, стратегии за 
спестяване за обучение и др.

Месечния преглед се прави от машина на база на въведените данни от потребителя в програмата на 
интернет страницата. Резултата се получава на края на месеца на валиден e-mail адрес. Резултата се 
получава на база на алгоритъм за средните стойности за доходите и разходите на населението в 
Република България публикувани от Национален Статистически Институт и осреднени с коефициенти 
на средните стойности на потребителите на Portmoneto.com.

Месечен преглед от консултант

Месечния преглед се прави от консултант на база на въведените данни от потребителя в програмата 
на интернет страницата. Резултата се получава на края на месеца на валиден e-mail адрес. Резултата 
се получава заедно с коментари и съвети от консултант на фирмата.

www.ucc-bg.com
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ЗА ЧАСТНИ КЛИЕНТИ

Изготвяне на инвестиционен профил

При изготвяне на инвестиционен план консултант от фирмата ще прегледа възможностите на 
клиента за инвестиране на свободни средства в зависимост от рисковия профил и рисковия апетит на 
клиента - изследване на база на анкета-въпросник.

Планиране за пенсиониране

Изготвяне на рисков профил

След попълване на анкета се получава рисковия профил на клиента. Рисковият профил е степента на 
риск който клиент е готов да поеме в зависимост от обстоятелствата и целите на инвестиционния 
портфейл, който трябва да бъде постигнат. Това е от изключителна важност, защото 
инвестиционните портфейли са в повечето случаи дългосрочни и трябва да бъде изготвен правилен 
рисков профил на всеки клиент.

Включва преглед на приходите и разходите на клиента, на база въведените данни в софтуера на 
Личния бюджет на Portmoneto.com, или на база предоставени от клиента данни в офиса ни. Също 
така включва и свети за финансови инструменти, в които да се инвестира с цел да се постигне 
финансова стабилност и подходящия пенсионен фонд, който да послужи добре на 
потребителя/клиента до неговото пенсиониране.

9www.ucc-bg.com

ДРУГИ

Могат да бъдат изготвяни специфични корпоративни и банкови анализи, също така и специализиран 
софтуер, спрямо изискванията и специфичните бизнес нужди на клиентите ни.   
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Защо да изберете нас?

Изборът на консултант е труден... Нека ви убедим в обратното!

Универсална консултантска компания ООД  предлага отлични услуги в областта на личните и 
корпоративни финанси, както и инвестиционни решения за успеха на вашата фирма или самият вас.

Ние се стремим да предложим най-доброто решение за вашия бизнес и безпристрастен съвет на 
честна цена. Ние непрекъснато проучваме нови технологии и подходи, и ги препоръчваме на нашите 
клиенти, когато те имат смисъл.

Ние обичаме това, което правим, някои може да каже, че е малко преувеличено, но ние се отнасяме с 
ентусиазъм и ангажираност към всеки проект, върху който работим.

Казано по-просто, ако искате партньор, който да се грижи за вашия личен и бизнес успех, изберете 
Универсална консултантска компания.

www.ucc-bg.com
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Защо да изберете нас?
Причините имат значение!

Ние изслушваме Ние имаме опит

Ние сме изобретателни Ние обичаме работата си

Ние се вслушваме, ние обсъждаме, 
ние ви съветваме. Звучи пресилено, 
но ние наистина се вслушваме във 
вашите идеи, планове и цели на 
вашия бизнес. След това избираме 
най-доброто решение. Ние не 
започваме проект, ако считаме, че не 
сме подходящи за него и ще бъдем 
честни, като ви кажем от самото 
начало.

Било то финансово-софтуерен проект 
или консултантска услуга, 
автоматизация на бизнес процесите 
или инвестиционен план, ние имаме 
необходимите професионалисти под 
един покрив, за да направим процеса 
по-лесен за нашите клиенти.

Компанията ни беше създадена през 
2011г. Въпреки това, ние работим в 
банковата, финансова и софтуерна 
сфера от началото на 90-те години. 
Ние обичаме да обсъждаме и 
планираме нови проекти, защото 
всеки път, когато го правим, имаме 
многото години опит на своя страна.

Ние не обичаме нищо повече, от това 
да работим по голям проект с 
фантастичен клиент. Ние се грижим 
за нашите клиенти и всеки ден се 
стремим да се усъвършенстваме в 
това си начинание, за да получите 
всичко точно както го искате.

www.ucc-bg.com
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Контакти 
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 АДРЕС Бул. “Христо Смирненски” 
4 гр. София, пк 1164

ТЕЛЕФОНИ T: + 359 2 471 29 16
M: + 359 877 19 07 73 
М: + 359 876 93 77 88

ФАКС +359 2 476 21 61

E-MAIL consultant@ucc-bg.com

WEB SITE www.ucc-bg.com
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БЛАГОДАРИМ ВИ

ЗА ОТДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ! 

www.ucc-bg.com
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