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„Агенция за събиране на вземания” ООД (АСВ) организира благотворително коледно 
парти заедно със своите партньори, средствата от което бяха дарени на SOS 
детски селища – организацията, която осигурява семейство и здравословна 

среда за развитието и израстването на лишени от родителска грижа деца. 
Партито се проведе в средата на декември в „Клуб №5” и беше уважено от 

общо 80 гости от трийсет различни компании (TBI Bank, Алфа Банк, Банка Пиреос, 
Виваком, Глобул, ДЗИ, ОББ, Първа Инвестиционна Банка, Уникредит Булбанк, Дойче 
лизинг, ЧЕЗ, Кеш Кредит, Тера Кредит, Райфайзенбанк, Пощенска Банка, СИБанк, Изи 
Кредит, Микрокредит, Вива кредит, Провидент Файненшъл, Фератум, Кредихелп и 
други), част от които са и бизнес партньори на АСВ. За настроението на гостите 
се погрижи трио джаз музиканти, а за всеки пристигнал свой гост АСВ заделяше 
определена сума в полза на SOS детски селища. Всеки от присъствалите получи 
и грамота за приноса си в извършването на доброто дело. В крайна сметка беше 
заделена значителна сума за нуждите на благотворителната организация. 

„Благодарим на всички наши гости и партньори за доверието и уважението. С 
днешното събитие помогнахме на една благородна кауза. Нека 2014 бъде по-добра и 
успешна година за вашия бизнес”, поздрави гостите Мартин Деспов (на снимката), 
управител на АСВ. От SOS детски селища също благодариха за дарението. „Едно 
огромно благодаря за подкрепата, която получихме от АСВ и партньорите й. На-
дявам се, че ще можем да разчитаме на това приятелство и занапред. Грижим се 
за повече от 700 деца и затова даренията, както от физически лица, така и от 
корпоративни приятели, са много важни за нас”, заяви Соня Точева, ръководител 
„Връзки с обществеността и набиране на средства” в SOS детски селища. На уеб-
сайта на организацията - http://sosbg.org/, има публикувани банкови сметки и опция 
за онлайн дарение за желаещите да подкрепят организацията. Създаден е и Клуб 
SOS Приятел, членовете на който подпомагат финансово дейността на фондацията 
всеки месец – с малка сума или по преценка на дарителя.   

Нина Станчева е управител на „Агенция за събиране на вземания” ООД от създаването на 
компанията през октомври 2010 г. Има шестгодишен опит в управлението на вземания. 

Годината започна с увеличение на минималната заплата и майчинските, а 
лятото се очаква и повишение на пенсиите. Доколко това ще подобри платежос-
пособността на българите?

Предвид дългия период, в който доходите на тази група от населението на прак-
тика бяха замразени, това със сигурност ще бъде глътка ликвиден въздух за тях, а 
от там и за доставчиците на услуги, на които те се явяват длъжници. В същото 
време безработицата остава висока – около 13%, като едва ли можем да очакваме 
съществено подобрение през тази година. Подобно ниво на безработицата е бариера 
пред икономическия растеж и влошава платежоспособността на домакинствата в 
страната. Създаваният икономически растеж от 1-2% е недостатъчен, за да усетят 
хората реално подобряване в състоянието на семейните си бюджети. 

През последните години покрай стагнацията в икономиката се натрупаха дос-
та несъбираеми вземания. Ще има ли по-осезаемо прочистване на тези токсични 
активи тази година? 

Определено през тази година очакваме активизиране на бизнеса в това отношение. 
По наши оценки през миналата година само за просрочени вземания на физически 
лица от секторите: финанси, телекомуникации и комунални услуги, са сключени 
цесии (договори за продажба на вземания) на стойност над 250 млн. лв. През тази 
година очакваме 20% ръст на стойностните обеми, които ще бъдат договорени на 
търговете за продажба на несъбираеми дългове. 

Кои са големите предимства една компания да продаде несъбраните си взе-
мания вместо да се опита да ги събере и как да организира търг, за да извлече 
максимална стойност?

Продавайки своите несъбрани вземания, компанията си набавя пари в брой 
веднага, което подобрява нейната ликвидност. Добрата ликвидност е най-важни-
ят показател за финансово здраве. Не са малко примерите, в които печеливши 
дружества изпадат в неплатежоспособност, заради това, че длъжниците им не 
са се разплатили с тях, което води до проблеми с ликвидността и невъзможност 
да посрещнат текущите си задължения. По отношение на това как да се сключи 
максимално изгодна цесия за продавача, има едно златно правило: Не продавай късно, 
още по-малко – никога! Важна стъпка за една успешна цесия е компанията да вземе 
навременно решение за продажба на просрочените задължения. Така тя със сигурност 
ще получи атрактивна цена.

Партньорите  
на АСВ помогнаха 
за дарение за SOS 
детски селища

"Очакваме  
20% ръст в 
продажбата на 
вземания през 2014" 

Управителят на „Агенция 
за събиране на вземания” 
Нина Станчева обяснява 
предимствата на цесиите 
и дава прогноза за пазара на 
изкупуване на вземания

 Проблемните банкови кредити 
стигнаха 22.65% в края на 2013 г., 
небанковите се Понижиха

Размерът на лошите и 
преструктурирани кредити 
на банките продължава да се 
увеличава, макар и с намаляващ 
темп на прираст, сочат 
данните на БНБ. Към края на 
декември делът им достигна 
22.65%, което е с 23 базисни 
пункта повече на годишна база. 
Жилищните и ипотечни кредити 
имат най-съществен принос за 
нарастването на проблемните 
кредити. През декември тяхното 
ниво стигна 21.6% при 21.04% 
година по-рано. След месец на спад, 
проблемните потребителски 
заеми през декември скачат 
до 16.67% - с процентен пункт 
повече само за месец. В същото 
време необслужваните заеми, 
отпускани от небанковите 
финансови институции – т. нар. 
бързи кредити, спаднаха от 31.2% 
на 29.6% от общия кредитен 
портфейл в края на 2013 г., стана 
ясно още от данни БНБ.  

  

 Profireal GrouP Продаде 
звеното си за събиране на 
вземания на intrum Justitia  
за 31 млн. евро

Базираната в Чехия финансова 
група Profireal Group, която 
предоставя потребителски 
кредити в България чрез Profi 
Credit, продаде специализираното 
си подразделение за събиране на 
вземания – Profidebt, на шведската 
Intrum Justitia за 31 млн. евро. 
Сделката предвижда Intrum да 
поеме и задължения за 19 млн. 
евро на придобитата компания. 
Profireal Group планира да се 
фокусира само върху кредитния 
си бизнес. Profidebt беше 
регистрирана в България, но до 
момента не е развивала дейност. 

 Парламентът  
Подготвя Промени в  
закона за Потребителския кредит

Жилищните ипотечни кредити 
вече ще се отпускат без такси за 
одобрение, усвояване и управление, 
а наказателна такса за предсрочно 
погасяване ще се плаща само през 
първата година и то не повече 
от 1%. Това предвиждат промени 
в Закона за потребителския 
кредит (ЗПК). Лихвите по 
потребителските и жилищните 
заеми вече ще се формират 
на база пазарен индекс - Libor, 
Euribor, Sofibor, или комбинация 
от тях плюс фиксирана надбавка, 
която банката няма да има 
право да променя по време на 
целия срок на договора. Друга 
съществена промяна е свързана с 
реализирането на обезпечението 
при необслужване на ипотека, 
като кредитополучателите ще 
могат да избират между два 
варианта. В единия случай банката 
ще се удовлетворява само с 
прибирането на имота, а в другия 
случай ще е както в момента – 
клиентът продължава да изплаща 
заема и след като банката е 
продала имота до погасяване 
на пълния размер на кредита. 
В обхвата на закона вече ще 
попадат и заемите под 400 лв. 

 мвФ към българските банки: 
освободете балансите си от лоши 
кредити

Намаляване на необслужваните 
кредити и освобождаване 
от активите, придобити 
от банките от обезпечения. 
Това препоръча на България 
Международният валутен фонд 
(МВФ) в последния си доклад за 
страната. Според експертите 
на фонда по този начин ще се 
намали несигурността в цените 
на активите на пазара и ще се 
подкрепят бъдещи инвестиции. 
Като недостатъци МВФ изтъква 
липсата на данъчни стимули 
при отчитане на загуби от 
кредити и неефективната и 
непредсказуема рамка на процеса 
по търговска несъстоятелност, 
които демотивират банките да 
отписват активите си. 
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Да управляваш електроснабдително предприятие в България 
днес е задача с високо напрежение. Предизвикателствата 
пред бизнеса не са едно и две: обвинения за високи сметки, 

макар цените да се определят от енергийния регулатор (ДКЕВР) 
и делът на дистрибуторите на електроенергия в тях да е по-
малък от 1%; поемане на целия риск от незаплащане на електро-
енергията; изисквания за инвестиции, които са пряко свързани 
с увеличение на цените, които държавата и регулаторът обаче 
напоследък намаляват, враждебно настроени политически пар-
тии и групи, искащи конфискация на бизнеса и други. В такава 
сложна обстановка работи днес в България чешката енергийна 
група ЧЕЗ, която през 2004 г. плати 281.5 млн. евро за три от 
седемте държавни тогава елекроразпределителни предприятия. 
Чрез снабдителното си дружество - „ЧЕЗ Електро България” 
АД, ЧЕЗ доставя ток на 1.9 милиона по-
требители в Западна България. 

Изминалата 2013 г. се оказа повратна 
за крайните снабдители на електроенергия 
покрай февруарските събития и подложи 
на изпитание работата на експертите им 
по събиране на вземанията. Точно в този 
критичен момент ЧЕЗ заложи на нова 
потребителска политика, като предложи 
на своите клиенти разнообразие от лес-
нодостъпни и удобни начини на плащане. 

Клиентите получиха възможност за разсрочено плащане на 
сметките през зимата и двойно по-дълъг срок за безлихвено 
плащане (от 10 на 20 дни). Компанията проведе разяснителна 
кампания за цените на тока, като във всяка издадена факту-
ра предостави подробна информация за това как се образува 
цената на услугата. Беше създадена и институцията „енер-
гиен омбудсман“ - експерт, който се произнася по сигнали на 
потребители, които не са останали доволни от решенията 
на техните жалби. Също така, компанията проведе обучения 
за намаляване консумацията на електроенергия и популяризира 
електронната фактура, която информира клиентите възможно 
най-бързо за дължимите от тях суми.

За да гарантира ефикасността на предприетите мерки, 
ЧЕЗ създаде потребителски съвет – консултативен орган с 

участието на представители на големи 
потребителски и експертни организации, 
натоварен с мисията да съветва ръко-
водството как да подобрява процесите, 
предоставяните услуги и качеството на 
обслужване на клиентите. В резултат 
ЧЕЗ вече е сочена от потребителски асо-
циации за еталон за добри корпоративни 
практики по отношение на клиентите. 
„Стремежът ни е да бъдем по-близо до 
потребителите, да чуем препоръките им 

и да се съобразим с техните изисква-
ния”, коментира Зорица Божилова, 
ръководител направление "Дългове" 
в "ЧЕЗ България" ЕАД. 

Доброто отношение към клиенти-
те се отплаща. Според данните на 
ЧЕЗ към декември миналата година 
от новата възможност за разсро-
чено плащане вече са се възползвали 
16 000 битови и стопански клиенти 
със задължения за 13 млн. лв. или 90% 
от общия брой на заявилите услуга-
та. Компанията успява да удържи и 
ръста на просрочените си вземания, 
които към края на 2013 г. са почти 
на същото ниво като преди година, 
показват данните в неконсолидирания 
отчет на дружеството-доставчик на 
електроенергия. 

Наред с улесненията за потреби-
телите, ЧЕЗ полага и много усилия, 
за да предотврати натрупването 
на неплатени сметки. През изминалата година компанията е 
изпратила на клиентите около 700 000 напомнителни писма, 
направила е около 100 000 телефонни напомняния и е пуснала 
близо 120 000 sms известия за просрочени задължения. Органи-

зацията на тази дейност е поверена 
на вътрешен екип от 34 служители, 
разделени в три отдела според вида 
на клиентите, периода на забавяне на 
плащанията и мерките, които се при-
лагат за събирането на задълженията. 
Част от тези експерти консултират 
и клиентите, желаещи да платят 
сметките си на части. 

Ако клиентът не реагира на 
напомнящите съобщения, писма и 
обаждания и не заяви желание поне 
за разсрочено плащане, компанията е 
в правото си да му спре тока. „Пре-
късването на захранването е крайна 
мярка, която прилагаме след като 
клиентите не са реагирали на другите 
възможности, поясни Зорица Божилова. 
За някои клиенти обаче дори рискът 
да останат на „тъмно и студено” не 
е мотив да си платят. Затова ЧЕЗ 
ползва услугите и на външни колектор-

ски агенции, избирани чрез търгове. „Просрочените вземания се 
предават за събиране на външни контрагенти, само след като 
са преминали през процеса на вътрешно събиране, но въпреки 
това не е последвало плащане”, уточни Зорица Божилова.

Ниско напрежение 
ЧЕЗ въведе неприлагани до момента корпоративни практики в България за 
отношение към клиентите. Вместо да оказва натиск над длъжниците и да им „дърпа 
шалтера”, компанията им предлага пакет от улеснения 

Профил  
на „ЧЕЗ ЕлЕктро 
България” аД

Не рискува ли ЧЕЗ още повече забавени 
плащания с улесненията, които пред-
лага на своите клиенти?
Гъвкавите мерки за плащане на задълже-
нията и разсрочването им подпомагат 
процеса по събиране и са в полза и на 
двете страни. Нещо повече, считаме, 
че именно с тези мерки в полза на 
клиентите преодоляхме кризата и не-
гативните ефекти от събитията през 
февруари 2013 г. Опцията за разсрочено 
плащане потвърждава, че прекъсването 
на захранването не е предпочитана мяр-
ка и се прилага поради това, че другите 
мерки и предлагани възможности не са 
дали резултат. 

Какъв е алгоритъмът на работа за съ-
биране на дълговете на клиентите? 
След просрочване на плащането, правим 

всичко възможно да напомним на клиен-
тите: с изпращане на SMS (за клиенти-
те, които са се регистрирали за тази 
услуга) или писмо, както и с обаждане 
по телефона за клиентите с по-големи 
задължения. Някои от клиентите с 
просрочени плащания обаче не актуали-
зират данните си за контакт, което 

ни пречи да ги информираме успешно. С 
клиентите, които подадат искания за 
разсрочено плащане, след разглеждане, 
сключваме споразумителни протоколи 
и при спазване падежа на вноските 
не предприемаме следващи стъпки по 
отношение на тези задължения. Когато 
обаче, въпреки предупреждението във 
фактурите, опитите ни за напомняне и 
предлаганите гъвкави варианти за раз-
срочено плащане, не постъпи плащане, 
пристъпваме към преустановяване на 
захранването. Вземанията се подготвят 
и предават на партньорите ни за съби-
ране по съдебен и извънсъдебен ред, едва 
след като са преминали през процеса на 
вътрешно събиране и не е постъпило 
плащане. Дори и след това има възмож-
ност клиентите да се свържат с нас и 
да заявят разсрочено плащане.

"Разсрочването на задълженията подпомага събирането им"

Зорица Божилова, ръководител "Дългове" на "ЧЕЗ България" ЕАД

 основана: 2006 г. (из-
вършва дейност от 2007 
г., правоприемник  на дей-
ността по снабдяване на 
бившите електроразпре-
делителни дружества в 
Западна България – Сто-
лично, София област и 
Плевен)

 Дейност: Снабдяване с 
електроенергия на сто-
пански и битови потре-
бители, доставчик от 
последна инстанция

 Брой служители: 73 (над 
4000 във всички друже-
ства на ЧЕЗ в България)

 офис: ул. „г.С. раковски” 
140

 Приходи за 2013 г.: 1.4 
млрд. лв. (неконсолидирани)

„ЧЕЗ Електро 

България” АД е 

най-големият 

доставчик на 

електроенергия в 

България с 1.9 млн. 

клиенти.

"Прекъсваме захранването 
само ако са изчерпани 

всички останали 
възможности"

Зорица Божилова, 
ръководител "Дългове"  
на "ЧЕЗ България" ЕАД
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ШАто КопсА –  
впЕЧАтЛявАщ ЗАмъК срЕД 500 ДКА ЛоЗя

Ако подарите на някого ваучер за нощувка в Шато Копса и 
той чува за това място за първи път, спокойно можете да му 
кажете, че става въпрос за замък във Франция. Ще го вземе за 
чиста монета. Не е задължително обаче да го лъжете. Шато 
Копса е достатъчно впечатляващ хотел-замък и на мястото, 
на което си е – в долината на розите между Карлово и Сопот, 
заобиколен от 500 дка собствени лозя. Архитектурата на 
хотела е реплика на замъците от ранното Средновековие - 
внушителен каменен градеж върху възвишение, с овални кули в 
четирите края. Грубата каменна външна фасада контрастира 
с изтънчен вътрешен интериор – под от масивно дъбово 
дюшеме, масивни мебели, дизайнерски полилеи, мрамор от 
Зимбабве и памук от Египет. Хотелът разполага с четири 
бутикови тематични стаи, всяка от които носи името на 
сорт вино. Впечатляващ е и ресторантът с овална камина по 
средата. В него се предлага прясно уловен дивеч. Изключително 
богата е и винената листа, в която подобаващо място имат 
вината от собствената серия с марката Zeyla, произвеждани 
в бутиковата изба в Клисура и отлежаващи дълбоко в земята 
под замъка. 

Шато Копса е собственост на известната фамилия Минкови. 
Бащата Минко Минков е зам.-директор на фармацевтичната 
компания „Софарма”, търговец на лекарства и акционер в няколко 
фармацевтични предприятия. Дъщерята Петя Стаевска пък 
е собственик на мебелна къща „Богдан мебел” (още на http://
www.copsa.bg/). 

ХотЕЛ-гАЛЕрИя грАфИт –  
сИмвоЛът НА НовАтА грАДсКА КуЛтурА

Модерен и стилен хотел, в центъра на Варна, награждаван 
в престижни български и международни конкурси. Притежава 
собствена художествена галерия, в която се провеждат из-
ложби и културни събития. Външният и вътрешният облик 
на хотела е дело на четирима архитекти. Всеки от четирите 
етажа – Честър, Карачи, Другият етаж и 4 елемента, има 
свой собствен облик и дух, като отразява различни стилове 
и послания в културата и изкуството. Стаите изненадват 
със смелите решения - супермодерни технологии и сюреалис-
тични елементи се сблъскват с барокови и класически мебели. 
Някои от дизейнерските изпълнения не са от най-практич-
ните (стъклата на баните и на тоалетните например са 
прозрачни) и човек не може да си ги представи в дома, но 
са интересно преживяване и се харесват на хората, доказа-
телство за което е и високата оценка за хотела в booking.
com (9.2 по десетобалната система). От ексклузивните стаи 
на последния етаж – 4 елемента, се разкрива разкошна глед-
ка към Варненското пристанище, покривите на къщите и 
сградите наоколо.  Изисканият ресторант на хотела – Red 
Canape, е с една от най-добрите кухни в града, а във футо-
ристичното Graffiti Cafe ще ви сервират превъзходно еспресо. 
Хотел-галерия Графит е собственост на фирма на един от 
тримата съдружници в могъщия варненски конгломерат 
ТИМ – дипломираният архитект Марин Митев. 

Още идеи и интригуващи предложения на  
http://myplanet.bg/?act=clubs&club_id=3&topic_id=14&npageID=2.  

Необикновените хотели  
в България II
Замък в долината на розите и галерия за изкуство в морската столица
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Необикновените и чудни места в България не са едно и две. Малко обаче са хотелите, които могат да впечатлят туриста с 
нещо нестандартно и артистично. В миналия брой ви разказахме за Артхотел CASA ART. Продължаваме сега с още два не 
по-малко вълнуващи и приказни хотела. 


