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>> B2Holding вече управлява 
активи за 1 млрд. евро в 
Италия
След две поредни сделки през 
юли норвежката B2Holding, 
собственик на Агенция за съби-
ране на вземания, вече упра-
влява активи за 1 млрд евро в 
Италия. Първата сделка, която 
норвежката компания осъщест-
ви чрез дъщерното си друже-
ство B2Kapitalбеше за придо-
биването на смесен портфейл 
от потребителски и корпора-
тивни обезпечени и необезпе-
чени кредити от Banca Sella 
SpA. Закупеният порфейл беше 
с оценка 214 млн. Евро. В края 
на юли B2Holding придоби още 
един портфейл от обезпечени 
заеми с номинална стойност 
100 млн. евро от EMIL BANCA – 
CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ 
COOPERATIVA. “Това засилва 
позицията на B2Holding на 
италианския пазар на необслуж-
вани кредити и потвърждава 
интереса ни да инвестираме в 
различни класове активи в Ита-
лия и по-нататъшно развитие 
на италианската ни платфор-
ма за услуги”, коментира Олаф 
Дален Зал, главен изпълнителен 
директор на B2Holding.

>> B2Holding придобива 
портфейл за 245.7 млн. евро в 
Хърватия
B2Holding се споразумя с хър-
ватската Zagrebacka banka за 
придобиването на портфейл 
с необслужвани заеми за 245.7 
млн. евро, информира компа-
нията на сайта си. Сделката 
се реализира от B2 Kapital 
d.o.o, дъщерното дружество 
на B2Holding в Хърватия. 
Придобитият пакет е смесен 
и включва потребителски и 
корпоративни обезпечени и не-
обезпечени кредити на стой-
ност 245.7 млн. Евро. „Придо-
биването на портфейла е още 
една важна крачка за развитие-
то и растежа на бизнеса ни в 
Хърватия“, коментира Олаф 
Дален Зал,  главен изпълните-
лен директор на B2Holding. 
Банката продавач Zagrebacka 
banka е част от групата на 
Unicredit, с която B2Holding 
поддържа добри партньорски 
взаимоотношения в региона. 
В края на миналата година 
българският клон Unicredit 
Bulbank сключи с АСВ сделка за 
портфейл необслужвани заеми 
на стойност 84 млн.евро, а 
през януари 2017 г. АСВ придо-
би от банката лоши фирмени 
кредити за 93 млн. евро.
>> B2Holding разполага с над 

200 млн. евро за изкупуване на 
вземания
B2Holding реализира рекордни 
финансови резултати през вто-
рото тримесечие на 2018 г. и 
разполага с над 200 млн. евро за 
нови сделки по придобиване на 
необслужвани заеми, става ясно 
от отчета на дружеството за 
периода. Оперативната печал-
ба на B2Holding през април-юни 
тази година се повишава с 63% 
за година до 370 млн. крони 
(38 млн. евро) – най-високата 
стойност по този показател 
в историята на компанията 
досега, а нетната – с 69% до 
близо 19 млн. евро. Приходите 
от основна дейност на холдин-
га се увеличават с 58% до 761 
млн. крони (78 млн. евро). През 
разглеждания период B2Holding 
е придобила портфейли за 27 
млн. евро в Югоизточна Европа 
(ЮИЕ) и е постигнала брутна 
събираемост по портфейли с 
несъбрани вземания от близо 
14 млн. евро, което е рекорд-
на стойност за тримесечие 
в региона. В ЮИЕ норвежки-
ят холдинг оперира чрез АСВ  
(България, Румъния) и B2Kapital 
(Румъния, Гърция, Кипър).

>> B2Holding се фокусира 
върху Италия и Гърция
Фокус на B2Holding през след-
ващите месеци ще останат 
големите и проблемни пазари 
на необслужвани кредити 
на Италия и Гърция, където 
холдингът развива дейност 
чрез дъщерно дружество, това 
пише в отчета на холдинга за 
второто тримесечие.  Само за 
второто тримесечие на 2018 
г. B2Holding e сключил сделки 
за над 230 млн. евро, което е 
двойно повече спрямо година 
по-рано.  България продължава 
да държи челни позиции по 
ниво на необслужваните заеми 
в Централна и Източна Европа 
(ЦИЕ) като с по-голям дял са 
страните с висока задлъжня-
лост – Гърция и Кипър. 
Третото тримесечие в секто-
ра винаги е по-слабо, коменти-
рат от B2Holding, но благо-
дарение на вече задвижените 
сделки за обезпечени и необез-
печени портфейли, включител-
но тези в България, в норвеж-
ката компания са оптимисти. 
„С платформи в 23 страни и 
достъп до най-големите пазари 
в Италия, Гърция и Испания, 
смятаме, че сме добре позицио-
нирани да пораснем още повече 
до края на 2018 г.“, пише още в 
доклада на компанията.

За осемте години, в които Агенция за събиране на вземания (АСВ) е на 
пазара, се промениха много неща. На изкупуването и събирането на 
просрочените задължения спря да се гледа като на неприлична рабо-

та. Секторът вече се разпознава като естествена необходимост за фи-
нансовия свят, както и като устойчив и успешен бизнес. Доказателства 
за това са намаляващите лоши кредити от една страна, а от друга, че на-
влизат все повече международни инвеститори. Местните компании също 
растат. През 2017 г. АСВ, част от норвежкия B2Holding, разрасна бизнеса 
си силно, като активите й се увеличиха три пъти, достигайки 62.3 млн. 
лв. По този начин компанията се превърна в най-голямата в сектора и с 
най-голям капацитет за придобиване на големи пакети от вземания.

За миналата година секторът на изкупуване и събиране на вземания 
е генерирал над 35 млн. лв. печалба, информира в. Капитал на база резул-
татите на водещите компании в него. Прогнозите са това положител-
но развитие на сектора да се задържи през следващите години, смятат 
запознати. Очакванията са през следващите месеци активността да се 
увеличава и 2018 г. да е рекордна по стойностен обем на сделките. 

Разтоварването на големи обеми от дългове от своя страна ще помог-
не на компании от банковия, небанковия финансов и телеком сектора да 
освободят средства за нови инвестиции и развитие. 

ДОМИНАЦИЯ НА ИЗГОДНИТЕ ЧУЖДИ КАПИТАЛИ
Данните за най-големи компании в сектора за изкупуване на вземания за 
2017 г. показват над 15% растеж на активите, стабилност на приходите и 
леко свиване на печалбите. Рентабилността остава впечатляваща с дву-
цифрен процент – средно 14%. 

Най-силно представящите се компании на пазара в общия случай са 
подразделения на международни играчи, които имат достъп до изгодни 
капитали, голяма покупателна способност и ресурси да растат и увелича-
ват отделите си за управление на вземания.

АСВ Е ПРИМЕР ЗА ТОВА
Компаниите с местни инвеститори, които разчитат на собствен ресурс 
са по-надолу в класацията и не могат да си позволят по-обемни покупки, се 
специализират в друг тип услуга - обработката на задължения.

АСВ вече е първа на пазара
При такова разпределение на пазарните позиции тенденцията е голе-

мите да стават още по-големи, а малките да се маргинализират, смятат 
експерти. Има индикации и за идването на нови инвеститори с големи въз-
можности. Ако това се случи, потенциалът за нови играчи на пазара ще 
бъде изчерпан и ще започне консолидация.

РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИИ
Приходите в колекторския бизнес за 2017 г. надхвърлят 140 млн. лв., 

като над 81% от тази сума идва от компаниите, които изкупуват взема-
ния. „Отчитаме промяна в потребителската нагласа към бизнеса ни – все 
повече клиенти със задължения подхождат активно и се обръщат към нас 
с желание за контакт и намиране на подходящо решение за изплащане на 
вземането им“, коментира Димитър Бончев, директор „Бизнес развитие“ 
на АСВ.

Печалбите са се свили леко, като обяснението на компаниите в бранша е 
в нарастващите разходи за заплати на служителите, по-големите разноски 
за консултанти по участия в търговете, нарастващата конкуренция, уве-
личаващите се съдебни разноски и вложенията, които се правят, за да се 
отговори на новите регулации. В индустрията обаче имат спокойствие, че 
приходите ще продължат да са стабилни в средносрочен план.  

ГОЛЕМИТЕ СДЕЛКИ ПРЕДСТОЯТ
След силната 2017 г. и тази година започна добре - с най-голямата досе-

га сделка за портфейл и течащите в момента процедури по други големи 
пакети банкови дългове. Затова и прогнозите за развитие на пазара през 
2018 г. са доста оптимистични. “Очакваме по-големи пакетирани сделки и 
по-активни продавачи - банки, небанкови финансови институции, телеко-
ми, които преди години продаваха рядко и по-малки портфейли, а за една 
част от тях очакваме и първите им от този род дейности по цедиране на 
вземания. Пазарът на обезпечени вземания е също със заявка за развитие“, 
посочва Димитър Бончев.

Дори и най-консервативните прогнози са за надхвърляне на минало-
годишния обем от около милиард лева, а по-щедрите вещаят достигане 
до 1.7млрд. лв. До края на годината се очакват портфейли на Уникредит 
Булбанк, Първа инвестиционна банка, Банка Пиреос България и Пощенска 
банка. 

Агенция за събиране на вземания ЕАД продължава да 
разраства бизнеса си и запазва водещи позиции в сектора 
на изкупуване на задължения в България. През 2017 г. АСВ 
увеличава приходите си с 18% до 22.3 млн. лв. при печалба 
от 6.17 млн. лв., сочи годишният й отчет. Активите на 
компанията нарастват три пъти до над 62 млн. лв. като 
ръстът им се дължи на придобитите от дружеството 
портфейли с необслужвани банкови и небанкови заеми 
– агенцията е сред най-активните на пазара в това 
отношение. От старта на дейността си в края на 2010 г. 
до момента АСВ е изкупила повече от 520 хил. задължения, 
а брутният й портфейл в момента надхвърля 810 млн. лв. 
АСВ продължава да разраства бизнеса си и в Румъния, 
където работи под името DCA S.R.L. Брутният портфейл 
на румънското подразделение на АСВ надвишава 280 млн. 
евро, а придобитите от него отделни дългове са 550 
хиляди. Основният тип задължения, които агенцията 
изкупува на румънския пазар, са по необезпечени 
потребителски кредити за по-малки суми, откъдето идва 
и разминаването с българския пазар, на който броят на 
придобитите дългове е по-малък при значително по-голям 
размер на управлявания портфейл.

НАЙ-ГОЛЕМИТЕ В СЪБИРАНЕТО НА ВЗЕМАНИЯ

активи % изменение приходи в 
хил. лв. % изменение печалба в 

хил. лв. 
% 
изменение

1. Агенция за събиране на 
вземания (B2Holding) 62236 195.45 22345 17.95% 6169 -27.02%

2. "ЕОС Матрикс + ЕСО 
Сървисиз" 58413 -8.57 26264 4.55 7474 -32

3. "Фронтекс интернешънъл 
+ Фронтекс Сървисиз" 25647 23.11 12138 120.85 4190 2364.71

4. ОТП Факторинг България 25249 -22.91 38382 0.2 80233 -36.26
5. "С.Г. Груп + ВИП Колект + 
Финанс про колект" 18342 46.36 7777 31.2 2471 -30.73
6.Кридит Инкасо 
Инвестмънтс 13984 4.48 5811 59.95 3110 55.34

7. Макроасванс 12221 4.71 577 17.08 1336 -19.81
8. АПС България + АПС 
Алфа + АПС Бета + АПС 
Файнънс

7609 -34.96 8684 -15.63 1120 -64.8

9.Агенция за контрол на 
просрочени вземания 3568 286.15 591 53.11 -262 917

10. Кредитреформ 3132 306 3340 2.91 121 -43.98

Източник: Капитал, финансови отчети на компаниите
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Дигиталните 
услуги са 
дългосрочна 
инвестиция
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Преди месец АСВ обяви, че инвестира все повече в диги-
тални решения. Какво да очакват клиентите?

- От известно време работим над доста амбициозен 
проект, целящ да подобри комуникацията ни с частните 
ни клиенти. Искаме да се доближим максимално до тех-
ните нужди и разбирания. Дигитализирането на услуги-
те ще протече на няколко етапа, като първият ще бъде 
факт този октомври. Първата услуга, която добавяме, е 
онлайн чат директно през сайта ни, в който частните 
клиенти могат да комуникират с експерти от компани-
ята. Освен това добавяме регистрация и вход за потре-
бителите, за да имат достъп до информация за задълже-
нията си, както и да извършват плащания с дебитни или 
кредитни карти. Втора фаза от проекта ни, която ще 
осъществим малко по-късно, е да позволим заявяване на 
различни типове документи през платформата, а също 
и да позволим на клиентите сами да управляват задъл-
женията си и в известна степен да имат контрол над 
погасителните си планове.

Когато се заговори за дигитализация във финансовия сек-
тор, особено в този бизнес, обикновено става въпрос за 
софтуер за оценка на риска и оптимизация на вътрешни 
процеси. Защо АСВ поема в друга посока?

-  Едното по никакъв начин не изключва другото. Въ-
преки че секторът действително е много консервативен, 
това не означава, че всички сме обсебени от скоринг моде-
ли и не мислим как да подобрим преживяването на всички-
те си групи клиенти. Всъщност идеята да доразвием плат-
формата си в тази посока дойде от самите ни клиенти, 
до които се допитваме регулярно.  Действително има не-

малко аргументи в полза на предлагането на подобна услу-
га, като един от най-основните е удобството. От години 
клиентите ни могат да плащат през каси на EasyPay, кои-
то работят до по-късно през делничните дни и уикенди-
те, както и през банка, но сега ще можем да предоставим 
24/7 обслужване. Така ще можем да отговорим на нуждите 
и на тези потребители, чието ежедневие е по-динамично. 
От друга страна, профилът на клиентите се променя и 
ние искаме да отговорим на нуждите и навиците им. По-
вече от 90% от родените през 90-те години предпочитат 
да комуникират онлайн и през чат, вместо да говорят по 
телефона с агент, онлайн и мобилните транзакции също 
са все по-предпочитани. При положение, че имаме тази ин-
формация, най-логичното е да се опитаме да следваме тен-
денцията, а защо не и да я поведем.

Смятате ли, че по този начин ще се повиши събирае-
мостта?

- Дори да се случи, то ще е пренебрежимо малко, а и 
целта ни не е такава. Гледаме на въвеждането на допъл-
нителния слой на платформата като на дългосрочна ин-
вестиция и изграждане на взаимоотношения с клиенти-
те ни. На първо място за нас е да добавим стойност към 
комуникацията ни, така че и за тях, и за нас, да има ползи 
в дългосрочен план и да бъде по-бързо и удобно. Опитали 
сме всичко в платформата да е максимално лесно и инту-
итивно. Дори обмисляме допълнителни стимули за пър-
вите, които се възползват от дигиталните ни услуги. 
Смятаме да продължим да се допитваме до нашите кли-
енти за обратна връзка и да подобряваме, надграждаме 
или настройваме услугите ни спрямо техните нуждите.

АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ 
ИНВЕСТИРА В РАЗЛИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА 
ДИГИТАЛИЗАЦИЯ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ 
ГОДИНИ С ЦЕЛ ДА ПОДОБРИ БИЗНЕС 
ПРОЦЕСИТЕ СИ. ДИМИТЪР БОНЧЕВ, 
ДИРЕКТОР “БИЗНЕС РАЗВИТИЕ” В АСВ, 
СПОДЕЛЯ КАКВИ СА СЛЕДВАЩИТЕ СТЪПКИ 
НА КОМПАНИЯТА.

Във време, в което всички говорят за лично отно-
шение и човешки фактор в дигиталната комуни-
кация, може би е изненадващо, че има и такива 

сфери, в които колкото по-малко човешко - толкова 
по-добре. Да получаваш писмо след писмо и да обсъждаш 
с непознат и без това достатъчно неприятната си си-
туация, в която си просрочил заемите си, не носи удо-
влетворение на нито една от страните. 

Според проучване на Experian 32% от длъжниците 
предпочитат да генерират и договорят плановете си 
за погасяване на дългове онлайн, като две трети от 
тях посочват удобството и пригледността на този 
метод като основно предимство. “Организации, които 
използват мейл или дори текстови съобщения могат да 
ангажират клиента и да го насочат към платформа за 
плащане или за разсрочване на задълженията, при това 
във време удобно за клиентите. Това от своя страна 
увеличава и вероятността длъжниците да спазят пога-
сителните си планове”, коментират от Experian. 

Неслучайно на пазара се появяват все повече соф-
туерни и базирани на обработка на големи масиви от 
данни (big data) решения, които автоматизират ко-
муникацията с длъжници и позволяват на един опера-
тор да управлява задълженията на стотици клиенти. 
Най-пресният пример, че събирането на дългове се 
променя е стартиращата компания AsiaCollect, коя-
то получи 4.5 млн. долара финансиране през юли, за да 
доразвие продукта си - платформа за комуникация с 
длъжници, даваща им различни варианти за действие 
и съвети.

ДА СЕ ДОГОВОРИШ С МАШИНА

През последните три години се наблюдава тенденция-
та събиране на задължение не просто да става онлайн 
чрез мейл, който насочва към метод за плащане, а да 
няма ясно осезаем човешки посредник. 

Различни компании използват например онлайн кал-
кулатори, за да позволят на клиента си да направят 
сами план за погасяването си. 

Все повече обаче навлизат и платформи, чрез 
които длъжникът буквално може да преговаря и пре-
договори условията си за плащане, а после да плати 
онлайн. Последните тенденции са разработките на 
самообучаващи се системи и изкуствен интелект, 
което автоматизира вземането на решения от стра-
на на колекторската компания. Най-просто казано се 
използват модели, базирани на данни от кредитната 
история на клиенти, чрез които машината се “учи” 
да взема решения. Каналите на комуникация, в които 
се прилага този подход са различни - мейл, чат или 
SMS, но основното е че са лични и дават възможност 
за пълна дискретност.  

 “Организации, които използват мейл или дори тек-
стови съобщения могат да ангажират клиента и да го 
насочат към платформа за плащане или за разсрочване 
на задълженията, при това във време удобно за клиен-
тите. Това от своя страна увеличава и вероятност-
та длъжниците да спазят погасителните си планове”, 
обясняват от Experian. 

Агенция за събиране на вземанията инвестира в раз-
лични решения за дигитализация през последните три 
години с цел да подобри бизнес процесите си. Следваща-
та стъпка от дигиталното развитие на компанията е 
въвеждането на добри практики и решения, които да 
подпомогнат частните клиенти на компанията по-лес-
но и удобно да погасяват задълженията си.

Технологични тенденции

Защо клиентите предпочитат онлайн услуги  
за управление на дълговете си

По-лесно и удобно е

Имам повече контрол

Не ме притесняват по телефона, 
не получавам постоянно мейли

Личният контакт с колектор ме 
стресира

Офисите на колекторските 
компании не работят в удобно 

за мен време
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Вместо да поглеждаме с носталгия към топлите 
месеци, решихме да ви предложим един алтер-
нативен поглед към идващия сезон. Ако и вие до 

момента сте си представяли круизните кораби като 
места за възрастни двойки, ето пет тенденции, които 
ще ви убедят в обратното и ще ви дадат идея за есенна 
ваканция, подходяща за млади двойки и дори семейства 
с деца.

Мегакораби и мега атракции

Някои круизни линии започнаха да възприемат кредото 
“колкото по-големи, толкова по-добре” и вече пускат 
мегакораби с невиждани преживявания на борда. Такива 
са тазгодишните попълнения Norwegian Bliss и Carnival 
Horizon. Те предлагат атракции като игрови зали с ла-
зерни мечове, писти за автомобилни състезания, както 
и предложението на Carnival - SkyRide, което позволява 
на пасажерите да карат подобни на колела съоръжения, 
закачени на метални релси високо над палубата. Този 
тип кораби правят круизното пътешествие подходя-
що за всякакви възрасти и предпочитания. Освен това 
Norwegian предлага и all inclusive пакети, подходящи за 
семейства. 

Речни пътешествия  
за Милeниал публика

Милениал пътешествениците традиционно предпо-
читат екстравагантни изживявания, но изненадващо 
все повече представители на това поколение започват 
да търсят и круизни екскурзии. През 2018 г. все повече 
круизни линии предлагат пътувания и програми, специ-
ално разработени за млада публика. А тя изглежда има 
афинитет към речните круизи. Специално за Милениал 
пътешествениците по палубите изникват все повече 
барове със занаятчийска бира и тиха музика или йога 
занимания.

Круиз-експедиция
Круизните пътешественици все повече търсят 
приключения и искат да опознаят по-далечни клима-
ти, да отидат по-дълбоко във водата или да стигнат 
до небето. Затова  някои круизни линии се стремят да 
помогнат на пътуването си да стане малко по-запомня-
що се. Близо 20 експедиционни кораба ще бъдат пуснати 
на пазара за круизи между началото на 2018 г. и края на 
2020 г., което е ясен знак за нарастващата популярност 
на тази круизна категория. Дори традиционно неекспе-
диционни марки като Windstar и Seabourn се впускат в 
тези преживявания. 

Високотехнологични  
преживявания на борда

Непрекъснатото навлизане  на технологии през послед-
ните няколко години има своя отпечатък и върху кру-
изните пътешествия. Софтуерни приложения отдавна 
правят лесно и удобно резервирането на почивки и ат-
ракции на кораба, но сега навлизат още по-настойчиво 
в ежедневието на плаващите. Вечеря или кратко от-
скачане до друга дестинация с очила за виртуална реал-
ност са сред нововъведенията на някои круизни линии. 
Друга навлизаща тенденция са умните аксесоари като 
Princess’ Ocean Medallion и  MagicBands на Disney, които 
отключват врати и плащат сметки.

Здравословен бриз

Някои линии искат да сложат край на представата за 
круизника-чревоугодник, който прекарва голяма част 
от времето си сред бюфетните маси, като внесат 
доза здравословен начин на живот на борда. Отскоро 
се предлагат пътувания, в чиято програма са включени 
спортни активности, лекции по здравословно хранене, 
а в менютата присъстват все повече органични и супер 
храни. 
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Отива си лятото, 
идва палубата

Тенденциите в круизния 
туризъм през 2018


