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„А генция за събиране на вземания” ООД (АСВ) и партньорите й в бизнеса 
подкрепиха за втора поред година над 700 деца от SOS детски сели-
ща. По традиция АСВ покани на своето коледно парти през декември 

партньорите си в бизнеса, като за всеки гост заделяше определена сума в полза 
на SOS детски селища. Партито се проведе в бар „Естерхази” и беше уважено 
от близо 100 гости от над 30 компании от финансовия, ютилити и телеком 
сектора. Така бяха събрани двойно повече средства за SOS детски селища от 
предходната година. 

Изпълнителният директор на благотворителната организация Пламен Стоя-
нов, който също беше сред гостите, благодари лично на домакините от АСВ. 
„SOS детски селища е една голяма книга, която продължава да се пише. Тази 
вечер пишем нова страница, която е и стъпка в бъдещето. В лицето на „Аген-
ция за събиране на вземания” ние намерихме приятели, които ни подкрепят 
вече втора година. Желанието ни е да разширим този клуб от приятели. Ако 
нашата организация е майката за децата, в лицето на бизнеса ние търсим 
нейн партньор, защото, за да бъде пълноценно едно семейство е нужен и 
баща. Има нещо, което обединява всички нас и това е, че всеки от нас е бил 
дете. Станете наши приятели и подкрепете каузата ни, за да дадем по-добро 
бъдеще на децата и младите хора, които не са имали щастието да бъдат 
отглеждани от своите родители”, обърна се към гостите на партито Пламен 
Стоянов. С изпълнителния директор на SOS детски селища беше и Стилияна 
Петрова, един от първите възпитаници на откритото през 1993 г. детско 
селище в Трявна. „Благодаря лично на АСВ за това, че дават възможност на 
много деца да бъдат щастливи”, заяви тя.        

Партито след това продължи с добро настроение, хубава музика на живо, 
подбрани питиета и изискан кетъринг. Гостите бяха поздравени лично от 
Нина Станчева, един от двамата управители на АСВ, която им пожела здраве 
и много успехи през 2015 г. 

АСВ и партньори 
отново подкрепиха 
SOS детски селища

„Избирайте 
партньор 
внимателно” 

 Трима на 10 млади  
европейци не се справяТ  
с финансиТе

Много младежи в Европа едва 
свързват двата края в период, 
когато младежката безработица 
на континента е рекордно 
висока, на места надхвърляща 
50%. Това отбелязва в свое 
проучване сред европейци на 
възраст 15-24 години, компанията 
за събиране на задължения Intrum 
Justitia. Според изследването, 
три на всеки десет младежи 
на континента не разполагат 
с достатъчно средства, за да 
живеят нормално. Най-тревожно 
е ситуацията в Южна Европа, 
където проблемът с недостига 
на пари се усеща най-болезнено. 
Двама от всеки трима младежи в 
Гърция (66%) и Португалия (62%) 
твърдят, че често остават без 
средства. Като цяло в Европа 
голям брой младежи изпитват 
финансова несигурност, а само 
един на всеки пет вярва в 
способността на връстниците 
си да се справя успешно с 
парите. Три на всеки десет 
млади европейци признават, 
че се нуждаят от повече 
финансови познания за това как 
да управляват своите средства, 
се казва още в проучването. 
Последицата от всичко това 
е нарастващото желание за 
имиграция сред младите, особено 
сред младежите от южната част 
на континента.     

       

 КвесТориТе на КТБ са 
осчеТоводили цесии и 
прехващания за Близо 1 млрд. лв. 

В последните дни преди 
отнемането на лиценза на 
Корпоративна търговска 
банка (КТБ) на 6 ноември, в 
банката са постъпили огромен 
брой уведомления за цесии и 
прехващания, показа отчетът 
на банката към края на годината. 
Голямата част от тях са били 
осчетоводени от квесторите 
и така кредитният портфейл 
се е свил с 50%. По този начин 
активите на банката са намалели 
с 724 млн. лв. до 1.83 млрд. лв. 

 сКъпаТа елеКТроенергия 
заТруднява финансово 
европейциТе

Високата цена на 
електроенергията е сред 
основните причини за 
финансовите проблеми на 
европейците. Това констатира 
в свое проучване сред 21 хил. 
жители на 21 страни компанията 
за събиране на задължения 
Intrum Justitia. Скъпият ток е 
посочен като водеща причина 
за финансови затруднения 
от 76% от участниците в 
допитването. На следващо 
място са цените на горивата 
(75%, като проучването е от 
преди рязкото поевтиняване на 
петрола). Следват продуктите 
от първа необходимост (66%), 
разходите за ипотека и наеми 
(64%) и здравно обслужване (66%). 
Разводите между партньорите 
(52%) също причиняват финансови 
затруднения.

 хиляди Българи ТърпяТ 
загуБи заради посКъпванеТо на 
швейцарсКия франК

Хиляди домакинства в България 
търпят загуби заради рязкото 
поскъпване на швейцарския 
франк през януари, когато 
Швейцарската централна банка 
(ШЦБ) се отказа от т.нар. "праг 
на търпимост" на курса евро/
франк на ниво от 1,2000 франка. С 
решението на банката, франкът 
поскъпна с 20% спрямо еврото, 
което увеличи вноските по 
деноминираните в швейцарската 
валута ипотечни заеми на няколко 
хиляди кредитополучатели 
в България. Техните ипотеки 
вече поскъпнаха с 30% през 
изминалите няколко години, след 
като в резултат на глобалната 
финансова криза курсът на франка 
се покачи рязко. С предприетите 
през януари действия от страна 
на ШЦБ, вноските им по заемите 
се увеличиха допълнително. Това 
неминуемо оскъпява обслужването 
на тези заеми и затруднява 
кредитополучателите 
в швейцарски франкове, 
предупредиха икономисти. 

н
о
ви

н
и

н
о
ви

н
и

2 3

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.

   
- Според мащабно проучване българите са сред най-нередовните платци в 
Европа наред с румънците. Расте ли търсенето на услугите на колектор-
ските агенции? 
Определено. Все повече компании осъзнават ползите от колекторските 
агенции, в частност от това да продадат трудносъбираемите си вземания 
и да си осигурят средства незабавно. През миналата година АСВ придоби 
портфейли с необслужвани задължения за над 45 млн. лв. или 125% ръст 
спрямо 2013 г. Това е показателно за силното търсене на предоставяните 
от нас услуги. 

- От кои сектори са компаниите, които търсят услугите ви активно? 
Наши традиционни клиенти са банките и небанковите финансови институ-
ции. Телекомуникационните компании също са много активни в продажбата 
на вземания. През миналата година стартирахме партньорство с един от 
големите представители на този пазар. Към нас се обръщат и доставчици 
на комунални услуги.   

- На пазара има значителен брой колекторски компании? Как нуждаещите 
се компании да се ориентират за подходящ партньор?
Изборът трябва да се прави внимателно и след задълбочено проучване. Ко-
гато говорим за дружество, специализирано в изкупуването на вземания, то 
трябва да е финансова институция, вписана в регистъра на БНБ, както  и да 
е администратор на лични данни, регистрирано в Комисията за защита на 
личните данни. Това е гаранция, че това дружество изпълнява закона, работи 
с  капитали с ясен произход и че обработва личните данни на длъжниците 
законосъобразно. Сред важните критерии за подбор на цесионер са още ре-
путацията, която е изградил в своя бранш, дали следва добри практики при 
взаимодействието с длъжниците и опитът и познанията, които има за па-
зара. Членството в утвърдена браншова асоциация също е предпоставка за 
надеждност.  Важно е и цесионерът да е финансово стабилен. 

Управителят 
на АСВ Мартин 
Деспов за 
тенденциите 
на пазара и за 
критериите 
за подбор на 
колектор

Стилияна Петрова и Пламен Стоянов от SOS детски селища България благодариха на 

АСВ и партньорите й за подкрепата
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Да събираш огромен брой, дребни като сума задълже-
ния, не е от най-леките задачи в бизнеса в България. 
Потребителите пренебрегват именно своите малки 

задължения към доставчиците, смятайки, че никой няма да 
ги потърси, още по-малко да предяви съдебен иск заради тях. 
Това е предизвикателство, с което телеком индустрията се 
сблъсква всекидневно. Непрекъснатите промоционални оферти 
и облекчаването на режима за смяна на оператора водят до 
зачестяване на случаите на непогасени дългове. Като прибавим 
към това враждебното отношение от длъжници, силната 
конкуренция между операторите и новите регулации срещу 
телеком бизнеса, превръщането на приходите в парични 
постъпления на този пазар е все по-сложна задача. 

Влошената култура на плащане на длъжниците на теле-
комите се потвърждава и от данните на Асоциацията на 
колекторските агенции в България (АКАБГ). Задълженията 

за мобилни телефони стоят ниско долу в скалата на при-
оритетните за домакинствата плащания, а на секторно 
ниво мобилните оператори са най-големият възложител 
на колекторските агенции с 45% от общия възложен дълг 
за събиране. На практика работата на колекторите е от 
ключово значение за доброто управление на вземанията на 
телекомите. „Причината за това се крие в спецификата на 
бизнеса и това, че обслужваме много на брой клиенти, чийто 
средни задължения са в пъти по-малки от тези например 
към финансовите институции. Колекторските компании 
са най-добрият избор за нас за събиране на задължения, 
за да не се стига до увеличаване на тези задължения, ако 
те се търсят по съдебен път”, изтъква Борислав Борисов, 
директор „Осигуряване на приходите” на Теленор, един от 
големите мобилни оператори в България, придобит преди 
около година от едноименната норвежка компания за 700 
млн. евро.  

Теленор България следва свой собст-
вен алгоритъм на работа при съби-
рането на задълженията от клиен-
тите. „Българският модел е много 
специфичен и част от добрите 
практики в европейски страни чес-
то са неприложими на нашия пазар”, 
уточняват финансовите експерти 
на Теленор. Все пак офисът в София 
черпи ноу-хау и от норвежките си 
колеги и това касае особено много 
превантивната работа с абонати-
те, преди те да са се превърнали в 
реални длъжници. „Разработихме мо-
дел, чрез който да идентифицираме именно такива абонати. 
Целта е да разберем каква е причината за техните финансови 
затруднения и да им предложим решение. В определени случаи 
сме готови да отсрочим задълженията им, за да останат 
те наши клиенти”, посочва Борислав Борисов.

При закъснение с плащанията, клиентите на Теленор полу-
чават първо предупредителни автоматични съобщения и 
sms-и. Следва поетапно ограничаване на достъпа до услугите 
и изпращане на писма. Ако длъжниците отново не платят, 
задълженията им се прехвърлят на колекторски агенции. 
Към първото тримесечие на 2015 г., Теленор работи с шест 
дружества за събиране на вземания. Целта е по-висока кон-
куренция между доставчиците на услугата, което е фактор 
и за по-добра събираемост. Поставени в условията на силна 
конкуренция, всеки колектор дава най-доброто от себе си, за 
да постигне максимално възможното за своя клиент. „Когато 
прехвърлим задълженията на клиентите ни към колекторски-
те агенции, ние не ги отписваме и не ги третираме като 

несъбираеми. Нашите партньори 
доказват това с високите нива на 
събираемост, които постигат”, 
коментира Борислав Борисов. 

Един от големите рискове при 
работата с външни контрагенти 
за събирането на вземания е въз-
можността репутацията на възло-
жителя да пострада и да настъпи 
криза във взаимоотношенията с 
клиентите. Високите критерии на 
Теленор по отношение на търгов-
ските практики на колекторите 

обаче, до голяма степен минимизират този риск. Нещо по-
вече, компанията дори вижда положителна промяна в тази 
посока. „В последната година отчитаме намаляване на броя 
на жалбите за начина, по който събираме задълженията си. 
В много от случаите, получаваме информация за оплаквания 
от самите компании за събиране на задължения. Бих казал, 
че поддържаме отлични взаимоотношения с тях и съвместно 
разглеждаме всички случаи на жалби и оплаквания”, обяснява 
Борислав Борисов. 

Стратегията на Теленор за управлението на вземанията 
й явно е успешна. Мобилният оператор увеличава събирае-
мостта на приходите си и намалява преките си оперативни 
разходи, което в крайна сметка допринася за ръста на печал-
бата от основна дейност през 2014 г. и за повишаването на 
рентабилността на компанията, измерена през нормата на 
оперативната печалба (виж таблицата). Това прави Теленор 
единственият играч на пазара, който увеличава крайния си 
финансов резултат на фона на спад на приходите. 

Мобилна мрежа
Шест колекторски агенции помагат на Теленор  
за успешното събиране на много на брой малки задължения 

Профил  
на  
ТЕлЕнор

К олекторските компании са най-
добрият избор за нас за събиране 
на задължения, за да не се стига 

до увеличаване на тези задължения, 
ако те се търсят по съдебен път. 
Те помагат и за подобряването на 
финансовата култура на клиентите, 
които по една или друга причина в 
даден момент се превръщат в длъж-
ници. Към момента Теленор работи 
активно с 6 компании за събиране на 
задължения, които имат дългогодишен 

опит в събирането на вземания и през 
годините са показали добри резултати. 
Основните критерии при подбора и 
разпределянето на случаи с просрочени 
вземания са постигнатите резултати, 
положителната репутация и добрите 
практики. При възлагането на пакети 
и портфейли с вземания, се придър-
жаме към стриктните процедури за 
равнопоставеност на доставчиците 
и винаги избираме партньор чрез ор-
ганизирането на търг. 

„Колекторите подобряват финансовата култура  
на длъжниците ни”

Борислав Борисов, директор „Осигуряване на приходите” на Теленор: 

  Една от водещите 
телекомуникационни 
компании в България

  Част от Теленор Груп, 
която оперира в 13 дър-
жави в Европа и азия

  Дейност: мобилни и 
фиксирани телефонни 
услуги, пренос на данни

  Брой служители: 2400

  Потребители: 3 900 000

Теленор започна мащабен проект за подмяна на мобилната си мрежа. Към края на 2014 г. той е реализиран на 80%.

Финансови резултати на Теленор

Показател (в млн. лв.)
октомври-

декември 2013
октомври-

декември 2014
Изменение  2013 2014 Изменение

Приходи 165,4 167,6 1,3% 661,9 637,6 -3,7%

Печалба преди лихви, данъци  
и амортизации (EBITDA)

48,7 57,6 18,3% 224,8 243,8 8,5%

Оперативна печалба/Приходи (%) 29,4% 34,4% 5 п.п. 34,0% 38,2% 4,2% п.п.

Източник: http://www.telenor.bg
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ЕКо-фЕрмА „ЕЛАТА” –  
В ИмЕТо НА дЕцАТА И ПрИродАТА

Ако желаете да опитате истинско и вкусно мляко от 
родопски крави, не е нужно да пътувате до Родопите. От 
няколко години едно младо и предприемчиво българско се-

мейство –Росен, Веси и техният малък Спартак, развива семейна 
ферма край с. Плана, само на 25 км от София. В нея освен редки 
родопски крави, се отглеждат още по-редките каракачански овце, 
чието мляко също се отличава с изключителни вкусови качества. 
Продукцията на фамилната ферма се предлага всяка събота на 
пазара до Римската стена срещу ВИАС. Извършват се и доставки 
по домовете по предварителна поръчка. В екоферма „Елата” всеки 
може да си припомни вкуса на автентичното кисело и прясно 
мляко, сирене, кашкавал, извара и масло, както и телешките 
мезета, приготвяни по традиционен през вековете метод. През 
топлите месеци животните пасат свободно по богатите на 
билки и ароматни треви, екологично чисти, поляни и ливади на 
Плана планина. През зимата се хранят с окосеното през лятото 
сено. Животните се лекуват с билки и хомеопатия и минават 
през задължителни годишни кръвни изследвания. Асортиментът 
от предлаганите продукти непрекъснато се разширява с вкусни 
и натурални продукти. От „Елата” човек може да си купи също 
кисело мляко с мед, арония и прашец от билки, домашни сладка и 
мармалади, различни видове хляб с квас, сиропи, нектари, ликьори 
и плодови вина, яйца. Фермата в Плана е с отворени врати за 
всеки, който желае да се докосне до традиционния за дедите ни 
бит и приросъобразен начин на живот. 

„СЛъНцЕ И ЛуНА” – оАзИСъТ зА ЛюБИТЕЛИТЕ  
НА хрАНЕНЕТо НА БАВНИ оБороТИ 

Спомняте ли си неповторимия вкус и аромат на прясно 
изпечен хляб от детството? Хляб, замесен с квас от 
човешка ръка бавно, търпеливо и с любов. Ако сте го 

забравили, може да си го припомните в пекарна „Слънце и 
луна”. Това не е просто една фурна, а цялостна концепция и 
философия за здравословен начин на живот. „Слънце и луна” е 
комплекс от оазиси в големия и шумен град, предлагащ на три 
различни места пекарна, ресторант, магазин и работилница. 
В пекарната всеки ден се приготвят 15 вида хляб, направени 
от прясно смляно на каменна мелница брашно от високока-
чествени и древни сортове зърно - лимец, спелта, камут, 
ръж, оланд, банкути. Хлябът е без изкуствени набухватели и 
се замесва с квас. В пекарната се предлагат също здравослов-
ни сладкиши от пълнозърнесто брашно, подсладени с кафява 
захар, мед, агаве, стевия или кленов сироп. Човек може да 
опита и голямо разнообразие от веган, сурови и безглутенови 
десерти. В ресторанта пък може да експериментира с вкусни 
и здравословни ястия от качествени локални, органик и био 
продукти. „Слънце и луна” е ярък пример, че докато светът 
е залят от масовите вериги за бързо хранене, движението 
на бавно хранещите се е не по-малко популярно. 

Здравословни и вкусни 
места за хапване в София II

Вкусни, здравословни и натурални храни. Все повече предприемчиви хора в България насочват усилията и енергията си 
в производството и разпространението им, за да отговорят на нарастващото търсене. Представяме ви проверени 
места за вкусни и натурални продукти в и близо до столицата.


