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„Агенция за събиране на вземания” ООД (АСВ) продължава да разраства 
бизнеса си бързо. Приходите и печалбата на компанията за 2013 г. са се 
увеличили съответно със 147% до 4.6 млн. лв. и с 38% до 1.2 млн. лв., сочи 

годишният отчет на дружеството. Така АСВ отново е в топ 3 на колекторските 
компании в България. 

„Агенция за събиране на вземания” привлича и все повече клиенти, както в Бъл-
гария, така и в Румъния, където от година присъства със свой собствен филиал. В 
България АСВ е закупила от банки и небанкови финансови институции повече от 50 
портфейла с необслужвани кредити. „До този момент компанията ни е придобила над 
145 000 отделни задължения на физически лица, а брутният ни портфейл надхвърля 
120 млн. лв.”, информира Нина Станчева, управител на АСВ. 

Агенцията разраства бързо бизнеса си и в Румъния, където работи под името DCA 
S.R.L. Брутният портфейл на румънското подразделение на АСВ надвишава 20 млн. евро, 
а придобитите от него отделни дългове на физически лица са 30 000. Основният тип 

задължения, които агенцията купува на румънския 
пазар, са по необезпечени кредити за суми до 1100 
евро, които са в просрочие от поне 120 дни. 

Клиенти на DCA S.R.L са утвърдени финансови 
институции в сектора на потребителското креди-
тиране (най-долу). „Горди сме, че за толкова кратко 
време, успяхме да спечелим доверието на клиенти 
от такъв ранг”, коментира Нина Станчева. 

Перспективите пред бизнеса на АСВ в Румъ-
ния са изключително благоприятни. Тази година се 
активизират търговете за цесии на финансовите 

институции, специализирани в потребителско кредитиране. До скоро те бяха обла-
гани с данък за приходите си от продажба на дългове чрез цесии, но след намесата 
на Европейската комисия тази фискална тежест вече е премахната и те могат да 
се възползват от услугите на колекторите по-пълноценно. 

Очакванията са тази година да има ръст и при цесиите сред мобилните опера-
тори. АСВ придоби по този начин първите си портфейли от два водещи телекому-
никационни оператора в България и Румъния.

Мартин Деспов е управител на „Агенция за събиране на вземания” ООД от 
създаването на компанията през октомври 2010 г. Има дългогодишен опит в 
управлението на вземания. По образование е икономист и юрист.    

   
До колко промените в Закона за потребителския кредит от 23 юли обле-

кчиха реално потребителите? 
- Промените са положителни по отношение на защитата правата на кре-

дитополучателите. Изискванията за повече прозрачност, за по-едър шрифт 
и повече предварителна информация в полза на потребителите е стимул за 
по-отговорно отпускане на кредитите от страна на кредиторите и по-отго-
ворно теглене на заемите от страна на заемополучателите. Що се отнася до 
ограниченията в ГПР и забраната на част от банковите такси, те са напълно 
безмислени и противоречат на пазарния механизъм за определяне на цената 
на един кредит. Финансовите услуги може да поевтинеят само чрез засилване 
на конкуренцията на пазара. Няма как да стане с декрет.     

Ще се справят ли с финансите домакинствата през предстоящите месеци? 
Какви са очакванията ви?

- Политическата нестабилност и икономическата несигурност се от-
разяват негативно на повечето домакинства и фирми. Това е доказано във 
времето. В такива моменти има спад на събираемостта на задълженията на 
домакинствата. Спирането на парите по някои европейски програми и блоки-
раните депозити и сметки в поставената под особен надзор Корпоративна 
търговска банка също влошават финансовото състояние на домакинствата. 
Тези проблеми обаче могат да бъдат решени и е въпрос на воля от страна на 
политиците и регулаторните органи. 

Могат ли фирмите и домакинствата да продадат вземанията си от КТБ? 
По какъв начин могат да получат парите си от банката по-бързо? 

- Всеки един от вложителите в КТБ може да продаде вземането си по дого-
вора за депозит, като го прехвърли с договор за цесия на специализирани в това 
дружества или други физически или юридически лица. Съществува и правната 
възможност да се извърши прихващане на насрещни изискуеми задължения, 
което е добра алтернатива на необезпечените кредитори. 

Бизнесът  
на АСВ набира 
скорост 

Вложителите в КТБ 
могат да продадат 
вземанията по 
своите депозити

Управителят 
на АСВ Мартин 
Деспов за 
казуса КТБ, 
тенденциите 
на пазара и 
промените в 
законите

 АСВ СъздАде компАния зА 
СъбирАне нА междуфирмени 
зАдължения

„Агенция за събиране на вземания” 
ООД, една от водещите 
колекторски агенции в България, 
създаде специално дружество 
за събиране на вземания от 
юридически лица - Smart Collect. 
Новата компания работи на 
пазара от юли. Фокусирана 
е върху управлението на 
междуфирмени дългове и 
съдебното и извънсъдебното 
събиране на вземания от 
търговски дружества. С новата 
компания, АСВ на практика 
допълва продуктовото си 
портфолио, тъй като тя самата 
е специализирана в събирането на 
вземания от физически лица. Един 
от водещите мениджъри на АСВ 
– Мартин Деспов, ще ръководи 
и Smart Collect. „Също както АСВ, 
Smart Collect ще се придържа към 
високи стандарти и правила за 
работа, гарантиращи висока 
ефективност и запазване на 
авторитета на клиентите ни 
и на добрите отношения на 
нашите клиенти с техните 
контрагенти”, заяви Мартин 
Деспов. Smart Collect предлага 
и международно събиране на 
дългове, посредством своите 
чуждестранни партньори.  

 проблемните бАнкоВи  
кредити нАмАляВАт,  
А небАнкоВите отноВо 
преСкочихА 30% 

Лошите и преструктурирани 
банкови кредити отбелязват 
лек спад и вече са 22.2% от 
общия кредитен портфейл, 
според данни на БНБ за юли. 
Необслужваните небанкови 
кредити обаче отново прескачат 
границата от 30%. Общият 
кредитен портфейл на фирмите 
за бързо кредитиране нараства с 
2.1% (41.5 млн. лв.), при което за 
първи път от пет години насам 
надхвърля 2 млрд. лв. През юли 
банковите кредити, в това число 
фирмени и за домакинства, се 
понижават с общо 90 млн. лв. до 
52.5 млрд. лв. 

 домАкинСтВАтА  
ще плАщАт по-трудно 

Колекторският бранш очаква 
влошаване на обслужването 
на дълговете на физическите 
лица през втората половина на 
годината. Според асоциацията 
на колекторите (АКАБГ) 
нестабилната политическа 
и икономическа обстановка в 
страната създава несигурност 
и увеличава задлъжнялостта на 
физическите лица. Спирането 
на парите по оперативна 
програма "Околна среда" (ОПОС) и 
блокираните депозити и сметки 
в Корпоративна търговска 
банка (КТБ) също се отразяват 
негативно. Задълженията на 
физически лица, подадени за 
събиране на колекторски агенции 
през първото полугодие, намаляват с 
една-трета спрямо първите шест 
месеца на 2013 г. до 820 млн. лв., 
сочи проучване на Ипсос България. 
Данните включват дългове на 
домакинства към банки, телеком 
оператори, компании за комунални 
услуги, лизингови дружества и 
компании за бързи кредити. 

 ноВият типичен длъжник – 
млАд, без поСтоянни доходи и С 
бърз кредит зА лукС  

Много млад, без постоянни 
доходи и теглещ бързи кредити 
за лукс, които не връща. Това е 
новият профил на длъжника в 
България, според Асоциацията на 
колекторските агенции в България. 
От асоциацията регистрират 
редица млади хора на 20-24 години, 
които купуват модерни телефони 
и компютри с пари назаем, но 
нямат достатъчно добри заплати 
или работа и не могат да ги 
изплащат. Сметката след това 
плащат техните родители, 
баби и дядовци. „Искат много и 
веднага. Обичат да демонстрират 
статус”, описват профила 
им от асоциацията. До скоро 
типичните длъжници в Бълггария 
бяха предимно мъже между 40 и 
50 години, изтеглили кредити в 
годините преди кризата от 2009 
г.., с цел покупка на жилища или 
автомобил. 
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Финансови резултати на АСВ (в хил. лв.)
 2013 2012

Приходи 4516 1831

Нетна печалба 1058 767

АСВ придоби 
портфейли 
от водещи 
телекомуникационни 
оператори в 
България и Румъния

Част от клиентите на АСВ в Румъния 
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2011 г. Българският пазар е залят от предложения за 
бързи кредити. Предлагат се буквално на всяка крачка. 
Секторът изглежда пренаситен и повечето нови играчи 
копират вече утвърдените на пазара. Точно тогава обаче 
Кеш Кредит, собственост на известния бизнесмен Георги 
Крумов, предлага нещо напълно ново. Компанията започва да 
отпуска микрокредити в партньорство с един от най-голе-
мите мобилни оператори– Мтел. Клиентите на оператора 
получават финансовата услуга на място в магазините на 
Мтел. Одобрението се предоставя буквално на момента. 
Всичко става много бързо и удобно. 

През следващите две години Cash Credit става достъпна 
в магазините на GLOBUL, Germanos и Handy. Така услугата 
на компанията започва да се предлага в над 600 ключови 
търговски обекта в страната. Отделно Cash Credit разра-
ботва своя онлайн платформа и собствени офиси, чийто 
брой непрекъснато расте. По този начин на клиентите 
се предоставя изключителна мобилност по отношение на 
получаване на услугата. 

Успешното развитие на компанията 
е забелязано и от инвеститорите. През 
2013 г. базираната в Дубай Delta Partners 
Capital Limited („Делта Капитал) инве-
стира 25 млн. долара в развитието на 
международния бизнес на Cash Credit. 
Плановете са за навлизане в няколко 

други страни по модела в България – чрез партньорство с 
мобилни оператори.  

Партньорството с телекомите създава големи очаквания 
към Cash Credit по отношение на стандартите за работа 
с клиентите. „Изисква се изключително високо качество, 
съвестно и внимателно спазване на всички правила за добро 
обслужване, коректно отношение и прозрачност. Усилията 
обаче си струват, защото това повишава доверието между 
нас и клиентите”, коментира Диана Кръстева, мениджър 
„Събиране на вземанията” в Cash Credit. 

Чрез партньорите си, Cash Credit придобива и уникална 
информация, която е сърцевината на нейния автоматизиран 
софтуер за оценка на кредитоспособността на клиентите. 
Във всеки един момент компанията познава поведението 
на кандидатите за кредит като абонати на телекомите – 
плащали ли са задълженията си към операторите коректно, 
в какви размери, колко редновно и т. нат.. На практика 
тази информация играе ролята на своеобразен кредитен 

регистър по подобие на този на БНБ и 
чрез нея Cash Credit може да състави по-
точна оценка за платежоспособността 
на клиента. Така Cash Credit оценя креди-
тоспособността му много по-адекватно. 
„Благодарение на иновативния и авто-
матизирания ни скоринг предоставяме 
най-скоростното одобрение за кредит в 

България – в рамките на само 6 ми-
нути, при това при изключително 
минимизиран риск”, посочва Диана 
Кръстева.  

Изградените силни конкурентни 
предимства позволяват на Cash 
Credit да се предпазва успешно от 
некоректни платци и несъбира-
еми вземания. По данни на самата 
компания необслужваните й заеми са едва 5% от общия й 
кредитен портфейл при 30% средно за пазара. „Проценът 
на просрочие при нас е много нисък”, потвърждава и Диана 
Кръстева. 

Събирането на просрочените клиентски дългове е по-
верено на една от големите фирми в колекторския бранш. 
Неотдавна, компанията организира и търг за продажбата 
на част от вземанията си, на който избира за партньор 
„Агенция за събиране на вземания” (АСВ). „Освен цената, за 
нас от изключително значение са също коректното отно-
шение към клиентите и добрите практики на кандидат-
купувачите. По тази причина избрахме АСВ за партньор на 
първата ни цесия”, коментира Диана Кръстева.    

За успешното събиране на вземанията си, Cash Credit 
разчита много и на „отговорното кредитиране”. Компанията 
не начислява наказателни лихви при закъснение с вноска по 
кредита, ако длъжникът е представил уважителна причина 
за забавата. Не се допуска също рефинансиране на непогасен 

заем и се избягва да се кредитират 
лица под 21 години. „Не желаем 
клиентите ни да изпадат в свръх-
задлъжнялост. Тегленето на нов заем 
за изплащането на стар е вредно и 
за двете страни. Вярваме и че 21 
год. е възрастта, след която човек 
притежава определена финансова 
зрялост”, смята Диана Кръстева. 

Друг важен момент е, че Cash Credit не отпуска заемите 
си, без да е осъществила физически контакт с кредито-
получателите, дори и при онлайн кандидатстване. Усвоя-
ването на парите става само в офис на компанията или 
в офис на партньор. По този начин предпазва и себе си и 
потребителите от злоупотреби. „В България няма ефикасна 
защита на личните данни. Няма и законодателство, което 
да гарантира онлайн кредитите”, убедени са експертите 
на компанията. 

Ефектът от всички тези усилия и политики е, че ком-
панията привлича повече коректни и доволни клиенти. 
Проучванията на външни агенции показват, че 96 % от кли-
ентите са изключително доволни от услугите на Cash Credit, 
93 % биха ги използвали отново, а 92 % ги препоръчват на 
приятели. Компанията се ползва с много добро реноме, а по 
мнение на юристи е и сред най-прозрачните по отношение 
на общите условия за кредитополучателите. Тя е и член на 
Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Мобилен кредит
Cash Credit e с най-широката партньорска мрежа сред небанковите 
финансови институции. Компанията залага и на собствен екип  
и на колектори за управлението на вземанията си

Профил  
на  
Cash Credit

Моделът на събиране на прос-
рочените ни вземания отго-
варя изцяло на европейските 

стандарти. При просрочване първо се 
опитваме да разберем причината. Много 
често човек забравя кога е датата на 
падежа или не му остава време през 
деня. Една от първите ни мерки е да 
изпратим уведомление чрез SMS до 
клиента. Това е превантивна стъпка. 
Ако няма ефект, отново напомняме чрез 
кратко съобщение. Нашата практиката 
показва, че често не става дума за недо-
бросъвестност от страна на клиента, 
а за непреднамерена неорганизираност. 
Колцентърът ни работи в услуга на 
клиентите. Всеки може да се обади и 

да разясни причината за наложилото се 
забавяне на вноската по своя заем. Може 
да се е наложила спешна командировка в 
чужбина или друга уважителна причина, 
която да предполага просрочие с ден или 

два. В такъв случай няма глоба. Важна 
е добросъвестността и на клиента, 
и на доставчика на услугата. Това е 
нормалният начин да се гради взаимно 
доверие и да се прави бизнес. Истински 
провал за нас е, ако клиентът не успее 
да плати кредита си. За събирането на 
просрочените задължения на оперативно 
ниво, Cash Credit разчита на утвърдена 
колекторска компания, част от голяма 
немска група. Вече организирахме и търг 
за продажбата на наши несъбрани взема-
ния, спечелен от „Агенция за събиране на 
вземания” (АСВ). Избрахме АСВ не само 
заради цената, но и заради коректното 
отношение към клиентите и доказано 
добрите й практики.     

Непреднамерена неорганизираност често е причина  
за закъсняващите плащания

Диана Кръстева, мениджър „Събиране на вземанията” в Cash Credit:

 основана: 2011 г.

 Дейност: отпускане на 
потребителски кредити 
до 1000 лв. чрез собстве-
ни офиси и магазините на 
партньори

 Брой служители: 160

96% от клиентите на Cash Credit са изключително доволни от услугите на компанията, а 93 % биха ги използвали отново

Необслужваните 
заеми на компанията 

са едва 5% при 
средно 30% на пазара
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СЛадкарНИца „карамеЛ” –  
царСтвото На кроаСаНИте 

По професия архитект, но по призвание страстен пе-
кар, ученик на прочут френски сладкар и италиански 
майстор на сладолед. Това е ливанецът Хани Таук, 

собственик на сладкарница Карамел, разположена на партера 
на модерна 6-етажна сграда, построена от самия него на 
китната уличка „Чернонем” в центъра на София, недалеч от 
паметника Левски и 
ИСУЛ. Преди време 
столичен журналист 
я нарече пещерата 
на Аладин за кулина-
рите. Хани е един от 
пионерите на гурме 
кухнята и здравослов-
ното хранене в Бълга-
рия. Преди 17 години 
пристига в София на 
екскурзия, но остава 
за постоянно и дори 
се жени за българка. 
Започва с цех за пас-
ти, торти и сладолед. 
По-късно добавя хляб 
и кроасани .  Човек 
трудно може да наме-
ри по-вкусни кроасани 
от тези на Хани . 
Класически с масло 
или с крем и филиран 
бадем, неговите са 
ненадминати. Освен това са и много леки за стомаха. Правят 
се с краве масло, без набухватели и добавки. Маргаринът е 
забранен. Багетите (франзелите) на Хани също не тежат на 
стомаха. За суровина се ползва твърда пшеница като част 
от брашната се внасят директно от Франция. Хани при-
готвя своите хлебчета с медна или прясна мая. За тортите 
и сладкишите пък залага на натурална ванилия и натурален 
шоколад от Белгия.  

Vanilla KitChen (ваНИЛНИцата) - СЛадкарСко 
атеЛИе за пукоядИ

Vanilla Kitchen е сладкарско ателие за хора с претенции, 
които държат на здравословното и не се боят да екс-
периментират. „Хора, на които им пука какво ядат”, 

казва собственикът й Ваня Иванова или Ванилка, както е по-
популярна. Самата тя се определя за „оптимист, вярващ, че 
храната може да носи удоволствие на всички сетива, без да 

вреди на здравето или 
да тежи на съвест-
та”,. По образование 
строителен инженер, 
Ванилка открива и 
развива таланта си 
да създава уникални 
здравословни сладки-
ши в движение. Първо 
приготвя сладкиши за 
приятели, след това 
за техните близки и 
познати и така, до-
като в един момент 
поръчките се разраст-
ват много. Затова и 
Vanilla Kitchen първо 
е блог за рецепти, 
след това уебсайт, а 
сега мъничко и уютно 
сладкарско ателие на 
ул. “Христо Ковачев”, 
близо до ИСУЛ. В ате-
лието не се използват 

конвенционални продукти – бяла захар, бяло брашно и расти-
телни мазнини. Сладкишите се приготвят от ядки, плодове и 
пълнозърнести брашна, а кремовете и украсите за тортите 
- от сусамов тахан, плодове и натурален шоколад. Без никакви 
оцветители и консерванти. Във Ванилницата готови каталози 
няма. „Всяка торта е уникална и създадена специално за човека 
си”, пояснява Ванилка. Vanilla Kitchen вдъхновява и променя мно-
зина и фейсбук феновете й растат с всеки изминал ден.

Здравословни и вкусни 
места за хапване в София I
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Храни местно производство, натурални, органик и биопродукти. От баба, от фермата, от манастира, от нашата гра-
дина... Подобни надписи и табели се срещат по пазари, магазини, пекарни, сладкарнички и ресторанти все по-често. 
Мода или спекулативно поведение на търговци стои зад тази тенденция? Представяме ви проверени местенца от 

този тип в София.


