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В се повече банки в България се стремят да продават регулярно своите т. 
нар. лоши кредити по линия на просрочени плащания от клиенти, сочат 
данните на Асоциацията на колекторските агенции в България (АКАБГ), в 

която членуват 15 компании, ангажирани със събирането на 70% от необслужва-
ните задължения в страната. 

За първото полугодие изкупените вземания са достигнали 140 млн. лв., което е 
четири пъти повече от същия период на 2014 г. Основната причина е повишена 
активност на банките. „Повишеното предлагане на „лоши кредити" за продажба 

е свързано със затягането на регулациите 
и надзора в банковата сфера. С оглед на 
предстоящите стрес тестове в сектора, 
българските банки започват да обръщат 
сериозно внимание на качеството на акти-
вите си и се стремят да изчистят част 
от необслужваните си заеми"”, анализира 
Мартин Деспов, председател на съвета на 
директорите на Агенция за събиране на 

вземания (АСВ) АД, една от водещите компании в изкупуването на задължения и 
член на управителния съвет на АКАБГ. Независимо от повишената активност на 
кредитните институции, експертът на АСВ смята, че усилията им в тази посока  
все още са спорадични, а предлаганите портфейли са с много големи просрочия, 
натрупани още в пика на кризисния период – в периода 2008-2010 г. 

Небанковите финансови институции, специализирани в кредитиране, също са се 
активизирали в продажбата на задължения на своите клиенти. Все повече от тях 
предпочитат да продават вземанията си вместо да ги възлагат за събиране, като 
се стремят да го правят на по-ранен етап и по-често. Основното предимство 
е, че купувачът си осигурява ликвидност веднага. По този начин той е и много 
по-фокусиран върху основната си дейност, отбелязват анализаторите. 

Важно условие за успешната продажба на едно задължение или портфейл от 
задължения е сделката да бъде реализирана рано и на конкурентен принцип – на 
търг с участието на повече на брой компании-купувачи. Репутацията също е 
от значение и затова продаващите вземания търсят партньори с добър имидж. 
„Препоръчваме да се избират дружества с безупречна репутация, за предпочитане 
членове на утвърдени браншови организации, със значителен опит в тази сфера”, 
отбелязва още Мартин Деспов.    

Възложените на колекторски агенции дългове на физически лица се увелича-
ват и през първото полугодие на 2015 г. възлизат на над 983 млн. лева при 
820 млн. лева за същия период на 2014 г., сочат данните на Асоциацията на 

колекторските агенции в България (АКАБГ). 
Ръстът и почти половината от задълженията се дължат на телекомите, 

които вече са далеч по-рестриктивни към индивидуалните клиенти, които не 
обслужват задълженията си. Плащането на сметките за телефон е на последно 
място сред приоритетните плащания за потребителите и това явно е стре-
снало мобилните оператори, които в търсене на по-бърз и ефективен механизъм 
за събиране на вземанията си се насочват към външни специализирани фирми, по-
сочват от АКАБГ. Възложените дългове от телеком оператори за полугодието на 
2015 г. са 432 млн. лв. спрямо 146 млн. лв. за същия период на миналата година. По 
този начин техният обем вече формира 44% от обработвания от колекторския 
бизнес портфейл от задължения при 18% през 2014 г.  

Банките са другият голям клиент на колекторските агенции с 42% дял (35% 
през 2014 г.). Покрай активизирането на кредитирането, те също залагат на 
външни услуги за събиране на забавени плащания. 

И небанковите финансови институции ползват активно услугите на колектор-
ските агенции, но спрямо година по-рано делът им в общия портфейл възложени 
вземания намалява близо два пъти до 9%. Това се обяснява с по-внимателния подход 
на небанковия бизнес при оценката на кредитополучателите, с подобряването 
на вътрешния процес на управление на вземанията, както и с продажбата на 
проблемни дългове на по-ранен етап, коментира Мартин Деспов от Агенция за 
събиране на вземания (АСВ) АД, член на АКАБГ.

Независимо от сигналите за възстановяване на икономиката и потреблени-
ето в страната, експертите в сърибането на дългове са скептично настроени 
по отношение на платежоспособността на потребителите. Очакванията на 
мнозинството от компаниите в АКАБГ са за нейно влошаване през оставащите 
месеци на годината.
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 Длъжниците в България 
Бавят плащанията си 
умишлено

Длъжниците в България бавят 
плащанията си целенасочено, 
убедени са мениджърите 
на 64% от компаниите в 
страната. Това показва 
Европейският доклад за 
плащанията. Водеща причина 
за просрочените задължения 
остават обективните 
финансови затруднения на 
длъжниците, убедени са 84 на 
сто от ръководителите в 
България. Административните 
неуредици и споровете около 
доставката на продуктите 
са другите фактори за 
забавените плащания.  

 Държавните институции 
в България са най-Бавните 
платци

Държавните институции 
в България обслужват 
задълженията си най-бавно, 
сочи тазгодишният Европейски 
доклад за плащанията. При 
срок за плащане 33 дни те се 
издължават средно на 52-ия ден, 
т.е. близо 20 дни просрочие. 
Бизнесът и потребителите 
са доста по-дисциплинирани. 
Компаниите изплащат 
задълженията си с 9 дни 
закъснение, а потребителите 
закъсняват само с 1 ден. : 
На държавните институции 
в Гърция са им нужни по-
малко от 50 дни, за да се 
разплатят, а най-тромава е 
администрацията в Италия, 
която обслужва задълженията си 
след 140 дни.

 Компаниите в България 
отписват по-малКо вземания

Загубите на бизнеса в България 
по линия на несъбираемите 
дългове намаляват, според 
тазгодишния Европейски 
доклад за плащанията. 
През 2015 г. компаниите 
в страната са отписали 
вземания, равняващи се 
на 6.1% от продажбите 
им при 7% година по-рано. 
Това са вземания, които са 
или частично или изцяло 
несъбираеми. Независимо от 
подобрението, бизнесът в 
България губи много повече 
средства спрямо средното за 
Европа равнище, което е 3.1%.   

 България остава среД 
рисКовите страни за плащане 
в сроК

Рискът от неплащане 
в България намалява, но 
страната продължава да е 
в групата на държавите с 
ниска степен на сигурност по 
отношение на обслужването 
на задълженията навреме. Това 
става ясно от Европейския 
доклад за плащанията за 2015 
г. В групата на България са и 
развити държави като Белгия, 
Холандия и Франция. Най-
рисковите страни в Европа 
са Босна, Португалия, Италия, 
Испания, Гърция и Сърбия. 
Най-стабилни и сигурни от 
гледна точка на плащанията 
са скандинавските страни, 
Австрия, Унгария, Естония 
и Германия. Любопитно е, че 
Румъния също е в групата на 
стабилните държави.
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Обемът на продадените 
портфейли с несъбираеми 
задължения е нараснал 4 
пъти за година      

Изкупени задължения на физически лица в България
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Източник: По данни на АКАБГ 
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Разпределение на възложените случаи 
според възложителя в % 
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След 5 години застой и проблеми, бизнесът на лизинговите 
компании най-после е в осезаем подем. Секторът отчита 
стабилен ръст на новите клиенти и договори, и едно-

временно с това солиден спад на необслужваните задължения 
(виж графиката). Само за товарни автомобили през второто 
тримесечие на 2015 г. са били сключени лизингови договори 
за 156 млн. лв. или 40% от всички нови договори. Подобен 
стойностен обем за тримесечие не е постиган никога досега 
- показателно не само за сектора, но и за икономиката като 
цяло. В допълнение, компаниите в сектора са в много по-добра 
форма и успоредно с тенденцията на понижаване на лихвите 
по кредитите, предлагат все по-добри условия за финансиране 
на своите клиенти.  

Добрата среда обаче често е изкушение за лекомислени сдел-
ки за финансиране, които впоследствие се превръщат в лоши 
вземания – нещо, което лизингодателите вече са изпитвали на 

гърба си. Има ли опасност от повторение на ситуацията от 
преди 2009 г.? „Финанс лизинг”, една от активните компании 
на пазара през последните години, е взела защитни мерки и 
следва своя стратегия за ефективно управление на вземания-
та – крайъгълният камък, от който зависи стабилността на 
всеки кредитор. За разлика от преди 6 години, компанията сега 
проучва клиентите си много по-обстойно, като изисква от тях 
по-висока първоначална вноска стойност на обезпеченията. „През 
2008-2009 г., в стремежа си са спечелят пазарен дял, мнозина 
лизингодатели финансираха нерентабилни проекти и неблаго-
надеждни клиенти. Всички научиха урока си и вече подхождат 
по-отговорно”, обобщава наблюденията си за пазара като цяло 
Боян Костадинов, търговски директор на „Финанс лизинг”. 

В ретроспективния си анализ, търговският директор не 
случайно не визира собствената му компания. В повратната за 
бизнеса 2009 г. „Финанс лизинг” все още е с ограничен портфейл 

и това го предпазва от бремето на 
финансовата криза. Впоследствие 
то бързо увеличава активите си в 
трудните години. „Разраснахме рязко 
портфейла си през 2010-2013 г. В мо-
мента растем със средни за пазара 
темпове и очакваме 15-20% ръст за тази година”, посочва Боян 
Костадинов. 

Една лизингова компания обаче, колкото и да се радва на 
здравословен растеж, неизбежно се сблъсква с клиенти, които 
бавят или направо спират да плащат вноските си. „Някои 
забравят, други просто нямат добра финансова дисциплина, 
трети изпадат във финансови затруднения, които с наша помощ 
преодоляват, а четвърти целят единствено измама и нямат 
никакво намерение да плащат”, рисува профила на клиентите, 
които не обслужват задълженията си в срок, търговският 
директор на „Финанс лизинг”.   

Макар и със сравнително малък екип, лизинговата компания 
поддържа собствено вътрешно звено за събиране на просроче-
ните си вземания. Правомощията на това звено се простират 
в рамките на извънсъдебното събиране на неплатените вноски. 
Негова е грижата клиентите с просрочени вноски да получават 
напомнителни писма и телефонни обаждания, установяването 
на причините за пропуснатите плащания, преструктурирането 

на задълженията и договарянето на 
новите срокове за плащане, както и 
комуникирането на неблагоприятните 
последствия от спирането на обслуж-
ването на задълженията. „Много от 
клиентите дори не осъзнават по-

следствията от просрочването на плащанията си, а част от 
тях дори спират да отговарят на обажданията ни, смятайки, 
че това автоматично ще ги освободи от задължението им”, 
обяснява поведението на част от нередовните платци Боян 
Костадинов. 

За съдебното събиране на „Финанс лизинг” разчита на спе-
циализирани адвокатски кантори. Партньор на компанията 
помага за изясняване на местонахождението и прибирането на 
активите на некоректните платци, заложени като обезпечение 
по лизинговите им договори.

В стратегията за управление на вземанията на „Финанс 
лизинг” има място и за колекторски агенции. В момента лизин-
говото дружество обмисля  ангажирането на специализирана 
външна компания (виж карето). Компанията вече има натрупан 
частичен опит с колекторска агенция и според Боян Костадинов 
при добър подбор подобна помощ отвън би допринесла за успеха 
на компанията. Интересът на „Финанс лизинг” към привличане-
то на външен партньор не е изолиран случай. Макар в момента 

Доверие на изплащане
„Финанс лизинг” вече подбира внимателно клиенти и партньори

Профил на 
финанС лиЗинГ

Смятам ,  че най-добрият 
вариант е събирането на 
вземанията да се повери на 

специализирана външна компа-
ния, която изцяло да поеме тази 
дейност. Убеден съм, че нашият 
бизнес има нужда от външно ноу 
хау, което да допринесе с добри 
идеи и практики. Партньорите 
обаче трябва да се подбират вни-
мателно. Преди две години използ-
вахме услугите на специализирана 
компания за събиране на вземания, 
но анализът ни тогава показа, че 
нашето собствено звено се справя 
по-ефективно. Вярвам, че тогава 
не сме попаднали на подходящия 
партньор, който да подходи към 
нас с нужното внимание. От една 

страна нашето вътрешно звено 
за събиране познава много добре 
клиентите ни и това му позво-
лява то да си върши работата 
ефективно. От друга страна, си 
даваме сметка, че губим твърде 
много ценно време и ресурс, кои-
то бихме могли да използваме за 
развитие на основния ни бизнес. 
Системата, която държавата е 
изградила за съдебно събиране на 
задълженията, не работи доста-
тъчно ефективно и позволява на 
некоректните длъжници да избяг-
ват плащанията си. Затова все 
по-често обмисляме и продажба 
на част от просрочените ни взе-
мания. Този подход би ни осигурил 
незабавна ликвидност. 

„Колекторските агенции имат място в нашия бизнес”

Боян Костадинов, търговски�директор�на�„Финанс�Лизинг”:

  основана: 2004 г.

  активи: 26.8 млн. лв. 

  Приходи: 1.66 млн. лв.

Макар и с малък екип, „Финанс лизинг” поддържа собствено звено за събиране на просрочените си вземания.    Снимка: Alfa Communications

Б о ян  Ко с тад инов  е  м а г ис т ър  по  Ф инанс и  и  б ак а л ав ър  
по МИО от УНСС. Има 11-годишен опит в лизинговия бизнес.

Необслужвани задължения в лизинговия сектор (%)
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Източник: БНБ
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ВаЛ ТореНс, ФраНция 
Най-високият курорт в света (2300 м), с най-обширната 
област за каране на ски на планетата (600 км), предлага 
едновременно много добри условия за каране на ски и за-
бавления през зимата. От мениджмънта гарантират, че 
всеки почиващ ще се почувства уникален и ще се наслаж-
дава на почивката си. Вал Торенс не предлага просто ски 
ваканция, а приключение, изпълнено с емоции.       

Alpe d’Huez, ФраНция
Alpe d’Huez е истински рай за феновете на снега и зимните 
спортове на открито. Курортът е открит преди близо 
80 години и е разположен на 1860 м надморска височина в 
планината Grandes Rousses. От най-високия връх наблизо - 
Pic Blanc (3300 м), се разкрива великолепна панорамна гледка 
към една-пета от територията на Франция.  

сааЛбах-хиНТергЛеМ, аВсТрия
С над 200 км писти и 55 супермодерни лифтове, Саал-
бах осигурява на гостите си комфорт, пространство и 
разнообразие. Намира се на 92 км от Залцбург (на около 
1 час и половина път) и на 154 км от Инсбрук (на около 
2 часа път). Средната надморска височина на курорта е 
малко над 1000 м. 

оре, ШВеция
Оре е световноизвестен зимен курорт със ски писта 
за състезания. Той е най-големият и добре развит ски 
център в Северна Европа. Предлага всичко – от стръмни 

и екстремни черни писти за професионалисти до лесни 
такива, подходящи за деца и начинаещи. Има и писти за 
сноуборд.     

церМаТ, ШВейцария
Цермат е сред най-известните швейцарски алпийски 
курорти, разположен близо до границата с Италия (1620 
м). Той е изпълнен с живот, кафета, ресторанти, барове 
и модерни и големи хотели. В Цермат обаче може да се 
видят и къщи от преди 500 години. Всичко е на една ръка 
разстояние.  

МежеВ, ФраНция
Разположена близо до Монблан във Френските Алпи, 
Межев се отличава с качествена снежна покривка и от-
лични условия за каране ски на територия от 445 км. По 
протежението на целия склон на пистите са накацали 
стари фермерски къщи и ресторанти, в които може да 
опитате местни специалитети, рецептите за които се 
пазят в тайна.   

сВеТи ФраНсоа, ФраНция
Сгушен в планински склон на височина 1450-1650 м и за-
щитен от планинския масив Монблан на север и ледника 
Етендарт на юг, курортът „Св. Франсоа” приветства 
своите гости с изключителни условия за ски почивка. 
Курортът предлага по нещо за всички – деца, големи и 
малки, двойки или групи. Всеки е добре дошъл . 

Още предложения на www.europeanbestdestinations.com

Най-добрите ски курорти  
в Европа за 2015
Зимата наближава. Време е за мечтаната и запомняща се ски ваканция. Какво по-интригуващо от това в най-студения сезон 

на годината човек да е сред природата и да се спуска по снежните склонове на планината? България предлага изобилие 
от възможности за ски и сноуборд с хубавите си зимни курорти. Извън страната предложенията също са много на брой. 

Представяме ви най-добрите ски курорти в Европа за тази година според читателите на www.europeanbestdestinations.com.


