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„А генция за събиране на вземания" ООД (АСВ) влезе в топ 3 на колек-
торските компании в България. През 2012 г. печалбата на АСВ се 
увеличи близо четири пъти до почти 800 хил . лв., което я прави 

третата по големина в сектора в България. „Постигнахме силен ръст в усло-
вията на увеличаваща се задлъжнялост  и намалена покупателна възмоможност 
на физическите лица, труден достъп до финансиране и силна конкуренция”, 
коментира Нина Станчева, управител на АСВ. 

"Агенция за събиране на вземания" е на пазара от три години. Компанията е 
специализирана в изкупуването и събирането на просрочени и съдебни вземания 
от физически лица. Дружеството купува портфейли от вземания на компании 
– на този етап основно банки и небанкови финансови институции. „Имаме 
придобити над 100 000 отделни задължения на физически лица, а портфейлът 
ни е почти 100 млн. лв.”, обясни Нина Станчева.  

В България АСВ разполага с 4 регионални офиси, национална мрежа от юрискон-
султи и оператори в Кол център, с което осигурява пълно пазарно покритие. 
Компанията е регистирана в БНБ и е член на Асоциацията на колекторските 
агенции в България.    

В началото на тази година АСВ стъпи и на пазара в Румъния, където също 
има амбиции да се превърне в една от водещите компании в бранша. Друже-
ството вече реализира няколко успешни сделки по изкупуване на вземания на 
банки и небанкови финансови институции.  

Димитър Бончев е в "Агенция за събиране на вземания" от юни тази година. Има деветгодишен 
опит в управлението на вземания. Работил е в EOS Matrix, Банка Пиреос България и Фронтекс. 
Той е създател на първия екип в България, специализиран в работа по цедирани вземания и 
участва пряко в първата продажба в страната на вземания на банка на колекторска агенция.  

Каква ще е 2014 г. от гледна точка на събирането на дълговете на домакинствата?
Очакванията ни са, че ще е по-добра от изминалата. Това обаче ще зависи от макро-
икономическите показатели, от това как ще се променят социалните плащания през 
2014 и какви програми и проекти за заетост ще бъдат финансирани от кохезионните 
фондове на ЕС. По последни данни безработицата все още расте, особено младежката. 
През септември безработните са били 34 хил. повече от същия период на 2012 г. Това 
означава нови 34 хил. души със затруднение да обслужват задълженията си. За нас като 
колекторска компания е по-важно не колко клиенти в затруднение ще обслужваме, а до-
колко тези клиенти ще могат да обслужват по един или друг начин задълженията си.

Кога една компания трябва да разчита на собствените си усилия за събирането на 
вземанията си и кога да се довери на колекторска агенция? 
Всяка компания трябва сама да прецени докъде стигат собствените й сили в упра-
влението на този процес. Със сигурност обаче, ако фокусът й се измести от основния 
бизнес към събирането на дългове, тя има нужда от помощта на специализирано 
дружество за управление на вземания. Компаниите като нашата, инвестират много, 
за да могат да предложат качествена услуга, която успешно да подобри финансовото 
здраве на нейните доверители, при това със значително по-оптимизиран ресурс, 
отколкото, ако тези процеси се извършват вътре във фирмата.

Как бизнесът може да подбере подходящия за него партньор за събирането на 
своите вземания?
Стабилност, репутация, референции, риск - това са част от водещите показатели, 
които трябва да бъдат взети предвид. От 60 колекторски фирми на пазара, едва 
7-8 работят на печалба. Само колектори със стабилни финансови резултати могат 
да гарантират качествено и дългосрочно обслужване на своите клиенти. Бизнесът е 
много чувствителен по отношение на репутацията си, дори след като продаде своите 
вземания. Затова колекторската агенция не бива да създава проблеми на клиентите 
си в това отношение. Тя трябва да спазва етичен кодекс, да е финансова прозрачна 
и служителите й да са на високо професионално ниво. 

АСВ вече  
е в топ 3 на 
колекторските 
компании 

„2014 г. ще бъде  
по-добра за бизнеса 
с управление  
на вземанията”

Само финансово стабилен 
колектор може да гарантира 

качествено обслужване на 
своите партньори, смята 

Димитър Бончев, оперативен 
директор на "Агенция за 

събиране на вземания"

 Всеки трети бърз кредит В 
българия е необслужВан

Необслужваните кредити 
на небанковите финансови 
институции – т. нар. бързи 
кредити, продължават да се 
увеличават, сочат данните на 
БНБ. Към края на септември 
2013 г. те са достигнали 
612.2 млн. лв. при общ обем 
на заемите в размер на малко 
под 2 млрд. лв. Така делът им 
в общия кредитен портфейл 
вече се равнява на 31.2%. За 
година те са се увеличили с 
42.4% (182.1 млн. лв.). 

 готВят 10-годишна даВност  
за дългоВете на гражданите

Ако за 10 години гражданин 
не си върне потребителски 
кредит или не си плати 
сметка за ток, парно и вода, 
дългът му ще бъде погасен 
по давност. Това предвижда 
законопроект, одобрен на 
първо четене в правната 
комисия в парламента. Идеята 
на депутатите е да бъде 
решен проблема с „вечния 
длъжник”, но според част от 
експертите абсолютната 
давност ще стимулира много 
хора съзнателно да не плащат 
задълженията си, причинявайки 
значителни загуби на бизнеса. 
„Такава промяна ще доведе 
до огромно сътресение в 
целия търговски оборот. 
Ще се ускорят значително 
действията по събиране, 
включително и тези по 
съдебен път. В крайна сметка 
тежестта ще се поеме от 
мнозинството коректни 
платци”, коментира Мартин 
Деспов, управител на АСВ. 

от българите не биха 
изтеглили кредит при никакВи 
обстоятелстВа

Над 58% от българите не биха 
взели кредит при никакви 
условия, сочи изследване на 
Института за икономически 
изследвания при БАН сред 1000 
пълнолетни граждани. Между 
две трети и три четвърти 
от участниците в анкетата 
смятат лихвите и таксите на 
банките за високи, а условията 
за отпускане на заеми за 
непрозрачни. Същевременно 
около 84 процента от 
участниците в изследването 
заявяват, че вече не могат да 
спестяват. 

 обсъжда се закон  
за личния фалит

Да бъде въведен закон за 
несъстоятелността на 
физическите лица, за да се сложи 
край на практиката дълговете 
да се поемат от наследници на 
длъжника. Това предлагат група 
депутатите от управляващата 
коалиция. Очакванията са 
законът да бъде предложен в 
началото на следващата година 
след сериозна експертиза на 
европейското законодателство. 
„Такъв закон с ясни правила и 
задължения на участващите 
ще даде възможност на 
хора изпаднали фактически 
в състояние на фалит да 
получат глътка въздух и да 
облекчат състоянието си на 
свръхзадлъжнялост”, обясни 
Нина Станчева, управител на 
АСВ. 
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„Кредит за нула време. Всичко, от което имаш нужда, е 
компютър и достъп до интернет. Без да губиш излишно 
време, без излишни документи и без нужда от електронен 

подпис”. Едва ли до преди пет години някой е подозирал, че 
е възможно да получи заем за броени минути, докато стои 
пред компютъра си. Днес това не е проблем, благодарение 
на компании като "Неткредит" ООД - една от най-бързо-
развиващи небанкови финансови институции в България, 
специализирана в отпускането онлайн заеми до заплата и 
потребителски заеми.  

Компанията е основана през лятото на 2010 г. от Борислав 
Недялков и Иван Ашминов. Двамата предприемачи са вдъхно-
вени от успешния бизнес на известната 
британска компания за онлайн кредити 
Wonga, която е сред най-споменаваните 
компании във Великобритания, когато 
се заговори за пари назаем до заплата. 
„Компанията ни е високотехнологична. 
С нашия софтуер обработваме заявките 
за заеми буквално за 1 минута” отбеляза 
Борислав Недялков. 

МагИята На оНЛайН кредИтИраНето –  
бързо И удобНо 
Клиентите на "Неткредит" могат да избират между онлайн 
кредит до заплата за суми до 399 лв. и онлайн потреби-
телски кредити до 1500 лв. Изискването към тях е да са 
на възраст от 18 до 65 години и да имат доходи и добра 
кредитна история. Ако отговарят на условията, компани-
ята им изпраща договор по имейла, който те трябва да 
потвърдят с обратен имейл. Клиентите попълват личните 
си данни и въвеждат изпратен им от компанията код. След 
това парите се изпращат по банкова сметка на клиента. 
Всичко става по електронен път. Без хартиени договори и 
посещение в офис.

Удобството на услугата се оценява от 
потребителите и клиентите на "Неткре-
дит" се множат бързо. С днешна дата от 
услугите им се възползват хиляди хора. 
Това личи и от резултатите на компани-
ята. През миналата година приходите на 
"Неткредит" се утроиха до над 1.35 млн. 
лв., а печалбата й нарасна шест пъти до 

0.66 млн. лв., което я прави и една 
от най-рентабилните компании на 
пазара. Бизнесът на "Неткредит" се 
разраства бързо и през тази година. 
Очакваният от мениджмънта ръст 
в броя на отпуснатите заеми е 
над 50%. 

ЩИт среЩу НесъбраНИ 
взеМаНИя - сИЛеН собствеН 
екИп И НадеждеН партНьор
Това, което прави силно впечатление 
е, че компанията успява да подържа 
ниско ниво на необслужваните си 
заеми, независимо, че няма физически 
контакт с клиентите. По последни 
данни на БНБ всеки трети клиент на бърз кредит не плаща 
задълженията си. От "Неткредит" твърдят, че нивото на 
необслужваните заеми при тях е няколко пъти по-ниско 
от средното за пазара. „Един от големите митове е, че 
кредитирането през интернет е много рисковано, защото 
няма физически досег с клиента. Това не е така. Нашите 
клиенти са също толкова отговорни, колкото и тези, ко-
ито посещават офис за целта”, посочи Борислав Недялков. 
"Неткредит" се опитва да отсее разумните клиенти още 
„на входа” „Одобряваме само 30% от заявките, получени 
от нови клиенти”, дава конкретен пример управителят 
на компанията. 

За събирането на просрочените вноски по заемите си "Неткре-
дит" разчита на собствен екип от 10 служители, които гру-
пират закъсняващите клиенти в три групи, в зависимост от 
периода на просрочие. В процеса на работа с тях те следват 
утвърден алгоритъм, включващ само законови методи - на-
помнящи телефонни обаждания, текстови съобщения и имейли. 
„Събираме просрочените кредити с наш екип, защото държим 
да сме много внимателни с нашите клиенти”, аргументира ре-

шението да се разчита на вътрешен 
отдел Борислав Недялков. 
"Неткредит" все пак работи и с 
външна колекторска компания, но 
само за вземанията, които се съ-
бират по съдебен път и които са 
една много малка част от общия 
кредитен портфейл. Партньор на 
компанията в това отношение е 
"Агенция за събиране на вземания-
та". „Сътрудничим си с АСВ от две 
години. Много сме доволни от тях. 
Подхождат професионално и на тях 
може да се разчита”, коментира 
Борислав Недялков. 

Когато "Неткредит" и АСВ започват партньорството си, 
съдебното събиране на задължения по онлайн кредити е 
сравнително нова дейност. „Поради това, че онлайн заеми-
те се отпускат по Закона за предоставяне на финансови 
услуги от разстояние, договорите за тях не съдържат 
подписите на двете страни. Така в началото доказването 
на претенцията на кредитора по съдебен ред беше голямо 
предизвикателство. Нямаше и изградена трайна съдебна 
практика в това отношение”, спомня си Албена Благоева, 
ръководител отдел "Възложени вземания" в АСВ. Натрупа-
ният опит с друг клиент от същия сегмент обаче, помага 
на агенцията да се справи с предизвикателството. Другите 
ключови предимства на АСВ са пълното пазарно покритие в 
България и доброто съотношение цена-качество на услугата. 
„Колегите в Неткредит са точни, коректни и ни оказват 
необходимото съдействие във всяко едно отношение”, каза 
още Албена Благоева. Комуникацията между "Неткредит" и 
АСВ се осъществява основно чрез имейли. Поне веднъж го-
дишно екипите на двете компании се срещат и персонално, 
за да обсъдят важни задачи и предложения за подобряване 
на взаимодействието по между си.  

Кредит за нула време  
с един клик на мишката
С онлайн заемите си "Неткредит" преобърна представите за бързо кредитиране. 
Компанията предпочита да има собствен екип за събирането на просрочените си 
вземания. Единствено за съдебните се доверява на "Агенция за събиране на вземания"

Профил  
на "неткредит"

"Агенция за събиране на вземания" на-
трупа значителен опит в събирането 
на вземания по съдебен път по договори 
за онлайн кредити. Една голяма част 
от длъжниците по такива заеми са 
разпръснати в цялата страна. Съби-
рането на дълговете им би коствало 

значителни разходи и усилия на онлайн 
кредитора. АСВ разполага с мрежа от 
юрисконсулти в цялата страна и така 
можем да отговорим на потребностите 
на клиентите във всеки град на Бъл-
гария. Чрез нас "Неткредит" спестява 
значителни усилия и разходи. Не на 

последно място, предимство на АСВ е 
и качеството на услугата, която пре-
доставяме. До момента нямаме загубено 
дело по възложение за събиране на взе-
мания. Стремим се и да бъдем гъвкави 
и конкурентноспособни и по отношение 
на цените на услугите ни.

Спестяваме значителни разходи и време при събирането 
на дълговете на длъжници, пръснати в цялата страна

Албена Благоева, ръководител отдел "Възложени вземания" в АСВ:

 основана: 2010 г.

  дейност: онлайн 
кредити до  заплата 
и потребителски 
кредити

 Брой служители: 30

  офис: София,  
ул. "лъчезар Станчев" 
№ 3, (литекс тауър), 
ет. 10

  Приходи за 2012 г.:  
1.35 млн. лв.

 Печалба: 0.66 млн. лв.  

би
зн
есби

зн
ес

тегленето на 

заем от сайта 

на Неткредит 

става за минути

"АСВ подхождат 
професионално и на тях 

може да се разчита"

Борислав Недялков, 
управител на "Неткредит"
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Хотелът се намира до Троянския манастир в село Орешак. 
Casa Art е един своеобразен дом на изкуството, изграден 
с богато въображение и много любов към всеки един 

детайл. Построен е от екологично чисти материали в стила 
на средновековната българска архитектура, с характерните 
за нея каменни стени и раздвижени покриви. Това, което го 
отличава, е артистичният дизайн, който присъства навсякъ-
де – от пода, изработен от многослойно дъбово дюшеме, през 
мебелите от масивно дърво и греди от стари български къщи, 
до кулинарните менюта в ресторанта, обвързани тематимно 
със стаите на хотела, всяка от които обзаведена индивудиално 
и с артистично излъчване и наименование. Артистични са дори 
закачалките за дрехи. 

жъЛто, зеЛеНо, сИНьо И ораНжево
Създатели и управители на хотела са двойката Биляна Ми-
лушева и Пламен Петров. Биляна е галерист и интериорен 
консултант, а Пламен е художник, скулптор и производител 
на мебели. Двамата притежават мебелна галерия в Германия. 
Творческият подход, който проявяват в изработването на 
мебелите, те интегрират успешно и в обзавеждането на Casa 
Art. Навсякъде по стените има картини и пластики на Пла-
мен. Четирите любими цвята на художника - жълто, зелено, 
синьо и оранжево, пък са официалните корпоративни цветове 
на хотела. Те също са вплетени в почти всеки детайл. Дори 
в комините, осветителните тела, чашите и чиниите в рес-
торанта. Изборът на четирите цвята се различава напълно 
от традиционните цветове на къщите в Орешак и региона 
около Троян и първоначално шокира архитектите, признават 

управителите на хотела. „На хората обаче им допада”, от-
белязва Биляна, което личи и от постоянната целогодишна 
заетост на хотела. 

артИстИчНИ МебеЛИ
Като хора на изкуството Биляна и Пламен експериментират 
непрекъснато с нови мебелни решения, част от които пред-
ставят и в помещенията на хотела. Затова не се учудвайте, 
ако лоби барът или ресторантът ви се сторят различни, 
когато посетите Casa Art за втори път. На Биляна просто 
й е хрумнало нещо ново.  Всъщност Casa Art освен сбъдната 
„ексклузивна мечта” за Биляна и Пламен, е и своеобразен шоу 
рум за ценителите на мебели от масивно дърво. Управителите 
на Casa Art са готови да предложат индивидуално решение на 
всеки, който желае да обзаведе дома си. Мебелите се изработват 
на място във фабриката на Пламен на 50 м от хотела. 

Casa Art е подходящ както за семейства – в двора му има лятна 
градина с атрактивна детска площадка от естествено дърво с 
огромен пясъчник, така и за романтични двойки, които могат 
да се насладят на авторска винена листа, масаж и СПА кът с 
панорамен изглед. С творческата си атмосфера е идеален и за 
тийм билдинги. Гостите могат да участват в организираните 
през цялата година работилници по керамика, стъклопис и други. 
В хотела целогодишно се провеждат тематични събития, в 
това число и красиви сватбени церемонии. „Ние не продаваме 
просто нощувки, а предлагаме емоции”, изтъква Биляна. Casa Art 
е едно наистина необикновено място, което няма да срещнете 
никъде другаде в България (още на http://arthotel.bg/).  

Артхотел Casa Art –  
домът на изкуството
Изгодни оферти за ол инклузив почивки в... Вече ви е омръзнало от стандартни хотели на 
пълен пансион? Търсите нещо различно и красиво? Предлагаме на вниманието ви няколко 
необикновени и приказни хотели в България. Започваме с Aртхотел Casa Art. 
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