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„А генция за събиране на вземания” (АСВ) предлага законодателни промени 
с цел повишаване на изискванията към фирмите, които изкупуват 
дългове на длъжници, за да се гарантират по-добре правата на по-

требителите. Инициативата вече е подкрепена от Асоциацията на колектор-
ските агенции в България (АКАБ), чийто член е и АСВ. От асоциацията ще 
предложат конкретни текстове за промени в нормативната уредба, които 
ще бъдат изпратени до Народното събрание и регулаторните органи.

Проблемът в момента е, че заради вратички в закона, всеки в България би 
могъл да изкупува задължения по договори за заем, без да е необходимо да 
покрива изисквания за произход на капитала, защита на личните данни на 
длъжниците и други. Мнозина от участниците в търговете не са финансови 
институции и съответно не подлежат на регулаторен надзор и проверка. 
Всичко това крие опасности и рискове за потребителите, чийто задължения 
се придобиват. „Когато 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, регистриран в съответ-
ната комисия (КЗЛД). Това е гаранция, че това дружество изпълнява закона, 
работи с капитали с ясен произход и обработва личните данни на длъжниците 
законосъобразно”, коментира Мартин Деспов, управител на АСВ. Аргументите 
му се подкрепят и от АКАБ. При продажбата на дългове, клиентът става 
клиент на една институция, после се оказва клиент на друга. Тази роля на 
колекторската индустрия трябва да бъде регулирана по-прецизно, смятат 
експертите на АКАБ.  

Сред факторите, които предопределят дали фирмата за събиране на задълже-
ния ще спазва етичните норми и правата на клиентите и кредиторите, са 
също нейната репутация и практиките й за взаимодействие с длъжниците, 
както и нейният опит и познания в бранша. 

АСВ иска правила  
за сделките  
с дългове

„Очакваме  
нови клиенти  
от два сектора”

 ЕвропЕйскитЕ компании  
губят 289 млрд. Евро годишно  
от нЕсъбрани взЕмания 

Бизнесът в Европа отписва 
средно 3.1% от приходите си 
заради неплатени от клиенти 
задължения, което се равнява 
на близо 289 млрд. евро загуби 
годишно, показва Европейският 
доклад за плащанията 2015. 
Процентът на отписаните 
вземания варира рязко в 
отделни страни. Фирмите в 
Дания например губят средно 
едва 1% от приходите си. 
В същото време делът на 
отписаните вземания в Гърция е 
смайващите 10.4%. 

3.1%
от годишнитЕ приходи на 
компаниитЕ сЕ отписват 
заради нЕсъбрани взЕмания

 8 млн. компании в Европа 
нЕ наЕмат служитЕли заради 
просрочЕни плащания

Всяка трета компания в Европа 
би ангажирала допълнителен 
персонал, ако клиентите й 
се разплащаха с нея навреме. 
Това сочи Европейският 
доклад за плащанията 2015 
на компанията за събиране на 
дългове Intrum Justitia, съставен 
след проучване на близо 9000 
компании от 29 европейски 
страни. На въпрос „Бихте 
ли наели допълнителен брой 
служители, ако издаваните от 
вас фактури се плащаха по-
бързо?”, 32% от анкетираните 
отговарят „Да”. Това се 
равнява на близо 8 млн. 
компании. Ако всяка от тях 
разкрие поне едно работно 
място повече, това би решило в 
значителна степен проблемите 
с безработицата в Европа, 
констатират авторите на 
доклада. Безработните в ЕС са 
23 млн. души.

 източна Европа  
страда най-много  
от забавЕнитЕ плащания

Бизнесът в Източна Европа е 
най-засегнат от проблема със 
забавените плащания. Близо 
половината от компаниите 
в източноевропейските 
страни заявяват, че биха 
наели допълнителен персонал, 
ако контрагентите им се 
разплащаха в срок. Сходна 
е и ситуацията в Южна 
Европа. Всяка четвърта от 
10 компании в този регион 
заявява, че би разкрила нови 
работни места, ако не бяха 
просрочените плащания. За 
сравнение в Северна Европа 
проблем в това отношение 
виждат едва 16% от 
фирмите. 

 задължЕнията сЕ просрочват 
цЕлЕнасочЕно, убЕдЕн Е 
бизнЕсът в Европа 

Дължимите плащания в 
Европа се бавят заради 
умишлени действия от 
страна на длъжниците. В 
това са убедени две-трети 
от европейските компании, 
включени в Европейския 
доклад за плащанията 2015. 
Всяка втора компания на 
континента пък признава, 
че е получавала искане за 
по-дълъг гратисен период за 
плащане, отколкото е склонна 
да предостави. Забавените 
плащания влошават 
ликвидността на бизнеса и 
допринасят за увеличаване 
на безработицата, 
предупреждават експертите.   
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Николинка Христова е оперативен директор на „Агенция за събиране на вземания” 
ООД (АСВ) от ноември 2014 г. Тя наследи на поста Димитър Бончев, който вече е 
международен оперативен директор на АСВ. Николинка има над десет години ме-
ниджърски опит в събирането и изкупуването на дългове във водещи колекторски 
агенции на пазара.     

   
Как се развива пазарът от началото на годината?
Годината стартира по-динамично в сравнение с предходната. Проведоха са  няколко 
интересни търга  за изкупуване на необслужвани вземания от банковия, небанковия и 
телекомуникационния сектор. Подобно на 2014 г., и през тази на пазара беше предло-
жен сравнително голям пакет от необслужвани кредити, но за разлика от миналата 
година, сега тази това стана още през първото тримесечие. Очакваме нови компании 
от банковия и лизинговия сектор, които не се продавали портфейли до момента. 
Увеличава се и интересът към регулярното прехвърляне на вземания, т. нар. рамкови 
цесии. До края на годината очакваме да бъдат предложени за продажба още няколко 
големи портфейла. Това вещае ръст на изкупените дългове.

От кои сектори са компаниите, които търсят услугите ви активно? 
Както и преди, така и сега пазарът се движи главно от банковия и небанковия фи-
нансов сектор. Ютилити секторът е представен също - основно телеком сегмен-
тът. Делът му при изкупуванията на вземания обаче все още е сравнително малък в 
сравнение с финансовия сектор. Според нас обаче предстои промяна в управлението 
на вземанията на тези компании и за в бъдеще те ще включват в алгоритъма си все 
повече търгове за цесии на вземания.  
 
Кога е правилния момент за продажба на вземанията? Кои са основните предимства 
при нея за продавача?
В най-лошия случай, една компания е добре да продаде просрочените си вземания в 
момента, в който прецени, че за Х време ще събере У приход с Z преки и N косвени 
разходи, а в същото време пазарът й предлага същия „У“ приход, спестявайки й всички 
съпътстващи разходи. Приходът от продажбата ще се отрази веднага в баланса на 
дружеството, подобрявайки редица негови финансови показатели.  

Оперативният 
директор на 
АСВ Николинка 
Христова за 
актуалните 
тенденции на 
пазара и за 
предимствата 
на продажбата 
на вземания

Причини за просрочени плащания 
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Икономиката е низ от върхове и падения. В един момент 
се развива добре. После внезапно настъпва спад. Надеж-
дите са, че след кризата отново следва подем. 

Вече 6 години България се опитва да преодолее рецеси-
ята, в която изпадна през 2009 г. Излизането от кризата 
е бавно и продължително. Тя може да се изобрази като бук-
вата L. По сходен начин се развива и кредитирането. След 
кредитния бум през 2006-2008 г., портфейлите на банките 
се свиха, приходите им намаляха, а делът на проблемните 
им заеми нарасна 8 пъти за периода до 2014 г. до около 16% 
от всички отпуснати кредити. В допълнение, през лятото 
на миналата година, покрай казуса „Корпоративна търговска 
банка”, банките в България преживяха най-тежката криза 
от 1997 г. насам. Отделно, опасността от фалит на Гърция 
тегне като дамоклев меч над българската икономика и фи-
нансовата й система. 

При липсата на добри възможности за растеж, банките 
се фокусират върху намаляване на разходите, оздравяване на 
кредитните си портфейли и увеличаване на производител-
ността и ликвидността си. Управлението на вземанията 
играе ключова роля в тази стратегия. Четвъртата по го-
лемина банка в България - Обединена българска банка (ОББ), 
влага много усилия и енергия в тази посока през последните 
години. До скоро тя беше и сред активните в привличане-
то на депозити, осигурявайки си допълнителен капитал и 
ликвидни буфери.   

ОББ се стреми да сведе риска от необслужвани кредити 
още при обработването на заявките на кредитоискателите. 

Нейните експерти по управление на риска оценят всеки 
проектозаем и имат право на вето за отпускането му, ако 
преценят, че кредитоискателят е ненадежден и банката 
поема твърде висок риск. „За разлика от други доставчици 
на услуги, специално банките имаме възможността да под-
бираме своите клиенти. Естеството на продукта, който 
предлагаме, налага задълбочена предварителна оценка, което 
е ключов фактор за ограничаване на лошите вземания и за 
ефективното им управление след това”, изтъква Цветомир 
Матов, ръководител на отдел „Събиране на влошени креди-
ти“ на ОББ. 

Понякога, причината за неплащане на вноска по банков 
кредит е тривиална - клиентът или е забравил, или просто 
не е намерил време да се отбие в клона на банката. Затова 
специализиран вътрешен екип на ОББ първо му изпраща на-
помнящ sms или любезно му припомня за дължимото плащане 
с телефонно обаждане. При невъзможност да се осъществи 
връзка по телефона, на длъжниците се изпращат писма. 

Много по-често обаче, особено след кризата от 2009 г., 
просрочените плащания се дължат на затрудненото по-
ложение на клиентите. За тези свои кредитополучатели, 
ОББ разработва оздравителни програми, включващи гъвкави 
схеми за предоговаряне на задълженията. „Целта ни беше да 
овладеем лошите кредити и да не позволим влошаване на 
портфейла ни”, разказва Цветомир Матов. 

При невъзможност за предоговаряне или очевидно неже-
лание на клиента да плаща задълженията си, ОББ се обръща 
за съдействие към своите партньори сред специализираните 

дружества за събиране на вземания. 
ОББ разчита активно на извънсъдеб-
ните им услуги. Банката периодично 
им възлага за събиране свои порт-
фейли или им ги продава на търг. 
„Работим с опитни и добре подгот-
вени агенции, които се придържат 
към утвърдените добри практики в 
бизнеса”, пояснява Цветомир Матов. 
По думите му, колекторските аген-
ции, са ценен съветник и източник 
на информация. „Целим дългосрочни 
партньорства, защото така външните ни партньори опо-
знават добре клиентите и техните нужди. Това неминуемо 
води до повишаване качеството на обслужване”, уточнява 
ръководителят на отдел „Събиране на влошени кредити“ в 
банката (още в карето на стр. 5).   

ОББ прибягва до събиране по принудителен ред само в 
краен случай. Когато стане въпрос за събиране на вземания на 
банки, често изтъквано тяхно предимство е възможността 
им бързо да вадят изпълнителен лист срещу длъжника си. 
Това обаче е нежелана и крайна мярка за кредитните инсти-
туции. „Съдебната ни система все още е твърде тромава 
и с много недостатъци. Събираме принудително едва при 

наличието на достатъчно данни, че 
длъжникът е недобросъвестен и не 
възнамерява да плаща. Доброволното 
уреждане винаги е за предпочитане”, 
потвърждава Цветомир Матов. 

Стратегията на ОББ за качест-
вото на кредитния й портфейл явно 
носи добри резултати. В края на 2014 
г. просрочените кредити на ОББ на-
маляват с 18% до 432 млн. лв. или 15% 
от брутния кредитен портфейл на 
банката, показва консолидираният 

й отчет. За сравнение година по-рано делът им възлиза на 
20%. Банката успява да увеличи и 3.5 пъти печалбата си до 
близо 85 млн. лв. Настроението на мениджмънта на ОББ е 
оптимистично и прогнозата е, че настоящата година ще е 
най-добрата след 2008 г. 

Никой обаче не очаква да се върнат времената от преди 
2009 г., когато банките бяха занижили драстично критери-
ите си към кредитополучателите и им предоставяха пари 
назаем лесно. „И банките, и клиентите, си взеха поука от 
случилото се през последните няколко години и в момента 
всички са предпазливи”, категоричен е ръководителят на 
отдел „Събиране на влошени кредити“ на ОББ.  

Обединени за успех
Просрочените кредити на ОББ намаляват с активното съдействие  
на опитни колекторски агенции 

Профил  
на оББ

Банката работи с 6 до 8 агенции 
за събиране, в зависимост от 
нуждите. Задължително усло-

вие е нашите партньори да имат 
опит в събирането на вземания 
и да са с добро име и репутация. 
От също толкова голямо значение 
е да разполагат с квалифицирани 
служители, които добре да позна-
ват спецификата на дейността 
ни. В основата на ефективното 
сътрудничество са гъвкавостта и 
добрата техническа обезпеченост. 
Дали събираме, или продаваме взе-
мания, винаги го правим прозрачно 
и чрез търг, като даваме равен 
шанс на всички участници на пазара. 

Създали сме ясни и строги правила 
за обслужване на клиентите ни, 
които трябва да бъдат спазвани 
от партньорите ни в управление-
то на клиентските задължения, а 
екипът ни за “Събиране чрез трети 
страни” съблюдава ежедневно дали 
тези правила се спазват. Освен 
това запознаваме партньорите 
ни подробно с продуктите и услу-
гите на банката, възможностите 
за предоговаряне на задълженията 
и удовлетворяване на нуждите на 
клиентите. Провеждаме периодич-
ни обучения и тестове на служите-
лите, което до много голяма степен 
гарантира, че те са подготвени.

"Провеждаме обучения и тестове за външните ни партньори"

Цветомир Матов, ръководител на отдел „Събиране на влошени кредити“ на ОББ: 

  Четвъртата по акти-
ви банка в България

  Собственост на на-
ционалната банка на 
Гърция

  Депозити: 5.11 млрд. лв. 

  Брой служители: 2 475

  нетен кредитен порт-
фейл: 4.15 млрд. лв.

ОББ очаква 2015 г. да е най-добрата за последните 6 години  Снимка: ОББ

Цветомир Матов е магистър по „Финансов мениджмънт“ 
от УНСС. Има 12-годишен опит в събирането на вземания.  
Работи на настоящата си позиция в Обединена българска банка 
от декември 2009 г.
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1. ПрОвИдеНсИаЛ, Търкс И кайкОс

Провидансиал е най-населеното късче екзотичен рай в гру-
пата от острови Търкс и Кайкос в Карибско море. Мястото 
е изключително и неземно красиво за всички любители на 
гмуркането и шнорхелинга. Заобиколено е от няколко кило-
метра плитки коралови рифове, лесно достъпни от брега. 
Луксозните курорти и пленителните плажове в залива Грейс 
го правят предпочитано място за любителите на морския 
бряг. Скалите и ридовете, с които е обсипана уникалната 
лагуна Чок Саунд, създават неповторима атмосфера за каякинг 
в тюркоазено сините води.  

2. МауИ, Хавай

Хавайският остров Мауи е място за истински любители на 
природата. Разходете се сред смайващите бамбукови гори и 
пенливите водопади в националния парк Халеакала. Излежавай-
те се на плажове с топъл и златист пясък. Отдайте се на 
незабравим уиндсърфинг или гмуркане с шнорхел. Пътуването 
през живописния път до град Хана ще е едно от най-забеле-
жителните в живота ви. Струва си да се посети и селището 
Кианае, където времето сякаш е спряло.

3. рОаТаН, ХОНдурас

Най-добрият начин да се завърши деня след гмуркане и при-
ключение с висок адреналин в девствения Роатански риф, е с 
коктейл в ръка на плажа на залез слънце. От спускане по тро-

лей, през риболов в дълбоки води, до проучване на защитения 
от военни действия архипелаг Кайос Кокинос, остров Роатан 
предлага отлични възможности за любителите на водните 
спортове и екотуризма. Тези, които не си падат толкова по 
водните спортове, ще останат възхитени от ботаническите 
градини Карамбола, разходката в Stone Castle Cameo Factory 
или конната езда по плажовете на острова.

4. саНТОрИНИ, ГърцИя

Дори да не сте били на този цикладски остров в Егейско море, 
ще го разпознаете веднага: снежно-бели къщички, издълбани 
в отвесни скали, сапфирено-сини води, блещукащи бели църк-
вички с полусферични покриви, оцветени в буреносно небесно 
синьо. На този остров ще намерите спокойствие, докато 
се разхождате по плажовете с черен кварцов пясък или по 
улиците на малкото селце Имеровигли. Красивото градче Иа 
пък е световно известен със своите залези, които художник 
сякаш е оцветил с цялата палитра от цветове. 

5. кО ТаО, ТайЛаНд

Разположен безгрижно в залива на Тайланд и осеян с палми, 
остров Ко Тао носи името си от морските костенурки, които 
населяват бреговете му. Бели пясъчни плажове, заобиколени 
от стръмни хълмове, част от които са достъпни само с 
високопроходими автомобили и 300 слънчеви дни в годината, 
са гаранция за дълги и безгрижни следобеди. 

Още предложения на www.tripadvisor.com. 

5 от най-добрите острова 
за почивка в света за 2015
Лятото е все по-близо, а с него и желанието за мечтана и незабравима почивка. Ако сте решили тази година да отпъ-

тувате за някой далечен остров, вижте пет топ предложения на най-четения уебсайт за пътувания в света – www.
tripadvisor.com. Класацията е съставена от мненията и оценките на милиони потребители на сайта за над 100 острова 

в Африка, Азия, Карибите, Европа, Южна Америка, Тихоокеания, Великобритания и САЩ. Това са пет места, където може да 
намерите всичко, което бихте търсили на един остров: красиви коралови рифове, божествени плажове, спиращи дъха гледки, 
приключения и първокласни хотели и спа центрове. Ето ги и тях:


