
София

Букурещ

Осло

Варшава

Талин

Прага

Виена

Любляна

Загреб

Подгорица

Белград

Люксембург

Амстердам

Рига

Стокхолм

Хелзинки

Бюлетин за клиентите Част от 

www.theagency.bg
#2/2016

B2Holding  
купува портфейл от  
банка №1 в Румъния

Троен ръст  
на продадения дълг  
в България

Кои сектори  
генерират  
най-много фалити

В броя:

СТРАТЕГИЧЕСКА 
ВИЗИЯ:  
ЕКСпАнЗИЯТА 
нА ноВИЯ 
СобСТВЕнИК  
нА АСВ  
стр. 4-6



Сделките за необслужвани задължения в България достигнаха рекордни обеми. Само 
за първото полугодие колекторските агенции са придобили дълг на физически 
лица за над 600 млн. лв., три пъти повече спрямо същия период на предходната 

година и най-високата стойност досега в България, сочат данните на браншовата 
им асоциация - АКАБГ (графика 1). 

Причината за ръста е повишената ак-
тивност на банките и стремежът им да 
изчистят портфейлите си от натрупаните 
през годините необслужвани задължения. „От 
година насам банките се стремят да изчистят 
лошите дългове, като стрес тестовете допъл-
нително мотивираха действията им и така 
те пристъпиха активно към продажба. Този 
подход дава възможност на банковия сектор 
да изчисти проблемните кредити от балан-
сите си и да се фокусира върху отпускането 
на кредити”, коментираха от АКАБГ. 

В сегмента „събиране на вземания“ възло-
жените необслужвани вземания на граждани 
нарастват с 11% на годишна база до 1.11 млрд. 
лв., показват още данните на АКАБГ. Като фи-
зически обем те намаляват от 1.29 млн. случая 
през януари-юни 2015 г. на 1 млн. през същия 
период на тази година. Разминаването между 
стойностния и физическия обем е резултат от 
теглените от домакинствата повече на брой 
и по-големи по размер банкови потребителски 
кредити, уточняват от асоциацията. Средни-
ят размер на задълженията на едно физическо 
лице се покачва от 775 лв. на 1104 лв. за година. 
Това се приема като добър сигнал от експертите в сектора, защото отразява по-
добрената икономическа обстановка в страната и нарасналите доходи.   

Банките формират над половината от възложените за събиране вземания, 
следвани от телекомите и доставчиците на комунални услуги. Фирмите за бързи 

Троен ръст на продадения дълг в българия 20% повече  
възложени  
междуфирмени вземания

Възложените за събиране 
вземания от юридически лица 
в България се увеличават с 
20% на годишна база през 
първото полугодие на 2016 
г. до 89 млн. лв., показва най-
новото изследване на АКАБГ. 
От асоциацията очакват до 
края на 2016 година банките и 
финансовите институции да 
се фокусират допълнително 
върху продажбата на дълг, 
включително нов вид кредити 
– обезпечени и корпоративни. 

 B2Holding купува 
необслужвани кредити на 
топбанка в румъния 

Норвежката B2Holding, която 
наскоро придоби българската 
Агенция за събиране на 
вземания, ще придобие 
портфейл с необслужвани 
ипотечни кредити с номинална 
стойност 370 млн. евро. 
Портфейлът се състои 
от 6800 заема, обезпечени 
с недвижимо имущество. 
Продавач е най-голямата банка 
по активи в Румъния - Banca 
Comerciala Romana (BCR), 
част от австрийската Ерсте 
груп. B2Holding си партнира 
в сделката в съотношение 
50/50 с друга водеща компания 
за изкупуване на дългове. 
Сделката се реализира през 
холандското подразделение на 
норвежката компания - Ultimo 
Netherlands BV. Сделката се 
очаква да бъде реализирана 
през декември 2016 г.   

 търговията,  
строителството и имотите 
формират най-много фалити

Несъстоятелностите в България 
намаляват с 8% на годишна 
база през първото полугодие на 
2016 г., но задлъжнялостта на 
фирмите остава висока - над 
210%, информираха от АКАБГ. 
Над 1/4 от несъстоятелностите 
са в сектора на търговията, 
следван от строителството 
и недвижимите имоти с дял 
от 15%. Основните причини 
за финансовите затруднения 
на фирмите са високата 
задлъжнялост, секторната 
цикличност, лошото управление 
на ликвидността и по-малкото 
възможности за финансиране. 

 компаниите  
в несъстоятелност  
намаляват рязко

Броят на обявените в 
несъстоятелност компании 
в България през първото 
полугодие на 2016 г. е намалял с 
29% на годишна основа до 245, 
показват данни на Агенцията 
по вписванията (АВ). За периода 
са открити нови производства 
по несъстоятелност за 252 
компании спрямо 307 за първите 
6 месеца на 2015 г., което е спад 
с 18%. Към средата на 2016 г. на 
1000 активни фирми се падат по-
малко от два фалита. 
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кредити, които генерират най-голяма част от просрочените небанкови финансови 
продукти, събирани от колекторските агенции, свиват отчетливо дела си (графика 
2). Към юни 2016 г. необслужваните заеми на тези дружества намаляват почти на-
половина в сравнение със същия период две години по-рано и вече са 18% от общия 

им кредитен портфейл, сочат данните на 
БНБ. В същото време кредитните портфейли 
на фирмите за бързи заеми се увеличават с 
15% на годишна база, което е най-високата 
стойност от 8 години. От една страна, 
за тази положителна тенденция допринася 
подобряването на платежоспособността на 
потребителите поради всеобщия подем в 
икономиката. Наред с това от около година 
и половина фирмите за бързи кредити про-
мениха своите стратегии за управление на 
необслужваните заеми. Все повече от тях 
предпочитат да продават вземанията си по 
тях, при това на много по-ранен етап и все 
по-регулярно. 

Най-динамична е промяната при застра-
хователите. Техният дял при възложените 
за събиране вземания расте седем пъти. „По 
подобие на банките, застрахователните дру-
жества в България преминават през проверка 
на своите баланси. До края на годината се 
очаква да бъдат подложени и на стрес тест. 
Тези проверки мотивират застрахователите 
да изчистят лошите вземания от активите 
си“, заяви Мартин Деспов, изпълнителен ди-
ректор на Агенция за събиране на вземания 

ЕАД, една от големите компании в бранша.
Прогнозата на експертите в сектора е платежоспособността на домакинствата 

да се запази непроменена до края на година, а нивата на събираемост да достигнат 
равнище, близко от това преди кризата.

В. „Капитал“: ЧаКат се три големи сделКи 
до Края на годината

през втората половина на 2016 г. в България ще бъдат 
реализирани три големи сделки по придобиване на за-
дължения, информира в. „Капитал“. първата е тази на 
"Хета асет резолюшън България" и "Хета асет резолю-
шън ауто България"  (HETA Asset Resolution), бившето 
"Хипо алпе-адриа лизинг България", като в него има 
необслужвани лизингови договори за 130 млн. евро номи-
нал, с дължими по тях 37 млн. евро лихви. следващият 
по големина портфейл е на Уникредит Булбанк. той е за 
близо 100 млн. евро корпоративни кредити с обезпечения 
недвижими имоти и с над 5-годишни просрочия по тях. 
третата обемна сделка е за портфейл от потребител-
ски необезпечени заеми на първа инвестиционна банка за 
около 80 млн. лв. В него са обединени просрочени задълже-
ния по ипотечни, потребителски кредити, овърдрафти 
и кредитни карти. 

Възложени 
вземания на фирми

(млн. лв.)

Източник: АКАБГ 

8

H1 2013 H2 2013 H1 2014 H2 2014 H1 2015 H2 2015 H1 2016

10 13

23 22

73

88 Разпределение на възложените 
случаи според възложителя на 
база обем дълг
Дял в %

Източник: АКАБГ 

Търговия на едро
Търговия на дребно
Строителство

Имоти
Транспорт
Други

Източник: АКАБГ

Изкупени задължения 
на физически лица в България

(млн. лв.)

Източник: АКАБГ 

H1 2014 H2 2014 H1 2015 H2 2015 H1 2016

34

125

221 233

609

Графика 1 Графика 2
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Какъв ще е ефекта за B2Holding от придобиването 
на АСВ от гледна точка на бизнеса й на Балканите и 
какви ползи ще донесе новото партньорство на двете 
страни по сделката? 

- Целта на B2Holding е да се разраства на нови ат-
рактивни пазари в Централна и Източна Европа. Чрез 
придобиването на АСВ ние се превърнахме в един от 
основните играчи в България. Нещо повече, с покупката 
на дъщерното й дружество в Румъния, ние вече разпола-
гаме с много добра платформа за по-нататъшен растеж 
на най-големия пазар на Балканите в изкупуването на 
вземания като стойностен обем. На практика ние зат-
върдихме позицията си на водещ играч в придобиването 
на дългове в региона. От своя страна, като част от 
B2Holding , АСВ ще подобри достъпа си до капитал и ноу 
хау. Това ще улесни българската компания в процеса на 
предлагане на подходящи решения както по отношение на 
нейните клиенти, които продават свои вземания, така 
и относно длъжниците. На последно място, но не и по 
значение, със сделката АСВ ще увеличи възможностите 
да гради международни контакти с банки и финансови 
институции.         

До каква степен съвпадат и се допълват продуктите 
и клиентите на двете компании?

- Около 90% от приходите на B2Holding се генерират 
от изкупуването на задължения. Подобна е структу-
рата на приходите и на АСВ. С фокуса си на дейност 
българската компания се вписва идеално в нашата 
стратегия. 

Какви ползи ще донесе сделката на корпоративните 
клиенти на АСВ? Какви предимства ще получат?

Това, че АСВ ще подобри достъпа си до финансиране, 
ще увеличи доверието на нейните клиенти, които мо-
гат да са сигурни във финансовите й възможности да 
придобива портфейли със задължения. Това ще привлече 
още повече клиенти и обеми за компанията. 

Какви са перспективите пред дейността по изку-
пуване и събиране на вземания в България и Румъния 
и как изглеждат тези два пазара в сравнение с оста-
налите, на които B2Holding оперира? 

Пазарът в България бележи ръст и ние вярваме силно в 
неговите възможности. Също така той не изглежда много 
пренаситен от конкурентна гледна точка. Страната 
много прилича на Хърватска в това отношение. Румъния 
е на обратния полюс. Нейният пазар е доста по-зрял по 
подобие на този в Полша. Независимо от това, ние все 
още виждаме интересни възможности в Румъния. Това е 
голям пазар и вярваме, че той ще акумулира значителни 
обеми за нас през следващите години.      

Какви са плановете на B2Holding за дейността 
й на Балканите и каква е визията на компанията за 
развитието на АСВ? Ще предложи ли АСВ нови услуги 
на клиентите?

В момента развиваме дейност в 6 страни в региона. 
Работим също в Полша, в балтийските и скандинав-
ските страни. Целта ни е да разраснем бизнеса си на 
Балканите и да станем най-големият играч на колкото 
се може повече пазари в този регион. Все още е минало 
твърде кратко време, откакто придобихме АСВ, но 
амбициите ни са да превърнем компанията във воде-
щата компания в България и да разширим дейността 
й в Румъния. Вярваме, че ще го постигнем с улеснения 
достъп до капитал на компанията и с добрите практи-
ки, които ще пренесем от други дружества от групата 
на B2Holding. Нашата компания вече е инвестирала в 
придобиването на портфейли с обезпечени вземания и 
най-естественото нещо е АСВ също да започне да го 
прави, още повече, че вече се очакват сделки от този 
тип и в България.     

Обмисляте ли нови придобивания в региона?
Ние имаме амбиции да растем още, но ще правим 

придобивания само, ако се предлагат атрактивни активи, 
които се вписват в стратегията ни. Изследвали сме 
различни възможности, но на този етап АСВ е единстве-
ната компания, която сме придобили на Балканите.   

"Вярваме силно  
в българския пазар"

Една от големите компании в изкупуването и събирането на 
задължения в Европа - норвежката B2Holding ASА, придоби 
през юни тази година втората по големина компания в изку-
пуването на задължения в България -„Агенция за събиране на 
вземания“ (АСВ). Сделката включваше дъщерното дружество 
на АСВ в Румъния - D.C.A., и специализираното в събиране-
то на просрочени дългове на юридически лица Smart Collect. 
Норвежката компания развива дейност в общо 16 страни, 
има 1500 служители, 4 450 000 броя придобити вземания 
за над 5.4 млрд. евро. Централата на B2Holding е в Осло, 
Норвегия. Главният изпълнителен директор на B2Holding Олав 
Дален Цаал разкрива как ще се развива и разраства бизнеса 
на B2Holding на Балканите през следващите години.

"Като част от нашата група АСВ ще 
подобри достъпа си до капитал и ще 
увеличи възможностите си за изкупуване 
на портфейли със задължения." 
 
Олав Дален Цаал,
главен изпълнителен директор на B2Holding
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Придобити 

задължения
в млн. евро

4.45
млн. придобити 

задължения

5.46
млрд. евро номинал  

на придобития дълг

1500
служители

16
страни

Брутна 

събрана 

сума от 

придобитите 

задължения
в млн. евро

Ключови показатели

Оперативни приходи

25 611

56 439

119 048

2013 2014 2015

в хил. евро
Активи

81 235

327 437

520 775

2013 2014 2015

в хил. евро
Оперативна печалба

611

10 119

41 725

2013 2014 2015

в хил. евро

2013

€62

2014

€221

2015

€347

2013

€36
2014

€69

2015

€146

Подобряваме нещата за всеки




