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B2Holding купува портфейл за 
800 млн. евро в Хърватия

Норвежкият B2Holding, част 
от който е Агенция за съби-
ране на вземания (АСВ), при-
доби портфейл от близо 800 
млн. евро необслужвани заеми 
в Хърватия. Продавач е HETA 
Asset Resolution. От  страна 
на купувача е джойнт-венчър 
партньорство с равно учас-
тие между B2Holding и DDM 
Group. Необслужваните взе-
мания са обезпечени корпора-
тивни заеми. Очаква се сдел-
ката да приключи най-късно 
през второто тримесечие 
на годината. Портфолиото 
от необслужвани заеми ще се 
обработва от джойнт-вен-
чъра между B2Holding и DDM 
Group, съвместно с B2Kapital 
Croatia, хърватското поделе-
ние на норвежката компания. 
Парите за придобиването 
са осигурени от свободните 
парични средства и кратко-
срочно банково финансиране, 
което може да се ползва при 
нужда.

Лошите бързи заеми намяляха 
до 10%

Необслужваните кредити 
при небанковите компании са 
намалели с почти 40% само за 
година, показват данните на 
БНБ за 2018 г. Силно влияние 
за това имат продажбите 
на просрочени задължения, 
посочват от Централната 
банка. Данните включват 
всички компании за креди-
тиране извън банките. Към 
края на декември при тях 
има само 8.6% необслужвани 
заеми. Като стойност те 
са паднали до 210.5 млн. лв., 
което в сравнение с края 
на 2016 г. е почти двойно 
по-малко. През миналата 
година са продадени вземания 
за общо 94.5 млн. лв., от тях 
– 20% само през четвъртото 
тримесечие. Над 1 млрд. лв. 
от кредитите, отпуснати 
от небанковите дружества, 
са със срок над пет години. 
Най-голямо намаление има в 
кредитите със срок между 
една и пет години – за 2018 
г. те са спаднали с близо 16%. 
Заемите за период до една 
година също са намалели – с 
12 на сто на годишна база.

БНБ: Кредитната експанзия 
създава рискове

Бързото нарастване на 
кредитите може да създаде 
циклични рискове в българ-
ската банкова система. Това 
се посочва в доклада на БНБ 
за състоянието на банките 
през третото тримесечие 
на 2018 г. Според Централна-
та банка рисковете могат 
да се проявят при бъдещо 
покачване на лихвите или 
при отслабване на икономи-
ческата активност. Риско-
вете идват от повишената 
склонност на банките да кре-
дитират все по-интензивно. 
Активността е по-голяма 
в кредитирането на дома-
кинствата, а ръстът при 
жилищните кредити води до 
увеличение в цените на имо-
тите. Брутният кредитен 
портфейл на банките в Бъл-
гария е нараснал с 1.4 млрд. 
лв. до 60.3 млрд. лв. Креди-
тите за домакинствата и 
за бизнеса са се увеличили 
през третото тримесечие 
на миналата година спрямо 
второто. Увеличението при 
заемите за домакинствата е 
с 375 млн. лв. до , а за нефи-
нансовите предприятия – с 
537 млн. лв. Около 97% от 
отпуснатите кредити в по-
следните десет години имат 
по-малко от една година 
период с фиксирана лихва. 

Банкери прогнозират забавяне 
в кредитирането

Банките в България използ-
ват благоприятния момент 
и изчистват интензивно 
портфейлите си. Това ко-
ментира председателят на 
Асоциацията на банките в 
България (АББ) Петър Андро-
нов в бюлетина за първото 
тримесечие на организа-
цията. Под благоприятен 
момент Андронов разбира 
икономически ръст над 
средния за Европа, съчетан с 
ниска безработица, ръст на 
доходите и фискална стабил-
ност. Банкерът не е толкова 
голям оптимист за насто-
ящата година и предупреж-
дава за промяна в лихвения 
цикъл, съчетано със забавяне 
на икономиката. Според него 
банките запазват строгите 
си критерии при отпускане 
на финансиране. 

Агенция за събиране на вземания (АСВ) внедрява иновативна IT сис-
тема за анализи на данни. Компанията, която е част от норвеж-
кия B2Holding, е специализирана в изкупуване и управление на лоши 

заеми и в помощ на основната дейност вече използва системата Qlik 
Sense, доставена от Balkan Services.

Подобен тип софтуер, обединен под общото име Business Intelligence (BI) пра-
ви по-лесно събирането и визуализирането на информация. За внедряването 
на Qlik Sense в АСВ съобщава и специализираната медия Cio.bg. Прогнозите 
са глобалният пазар на BI да достигне 34.3 млрд. долара до 2022 г.

„Размерът на компанията стана дотолкова голям, че генерираме десет-
ки милиони различни данни и трябваше да намерим решение, което да 

Норвежкият B2Holding, част от който е Агенция за събиране на 
вземания ЕАД (АСВ), e готов да инвестира над 560 млн. евро за при-
добиване на портфейли с необслужвани кредити през 2019 г. и е 

добре позициониран, за да се възползва от възможностите на пазара, обя-
виха от компанията след публикуването на резултатите му за последно-
то тримесечие на 2018 г.     

Югоизточна Европа (ЮИЕ), в това число България, Румъния, Гърция и Ки-
пър, е трети по значимост регион за бизнеса на B2Holding след Централна 
и Северна Европа. ЮИЕ генерира 18% от оперативната печалба на холдин-
га за 2018 г., която по предварителни данни е около 147 млн. евро, както и 
около една-четвърт от реализираните приходи от изкупени портфейли 
с необслужвани кредити. В ЮИЕ норвежкият холдинг оперира чрез АСВ  
(България, Румъния) и B2Kapital (Румъния, Гърция, Кипър).
 
През октомври-декември 2018 г. B2Holding e инвестирал близо 40 млн. евро 
в придобиване на портфейли в ЮИЕ, с което инвестициите на компани-
ята за изкупуване на вземания в региона за цялата 2018 г. надхвърлят 145 
млн. евро, почти двойно спрямо 2017 г.
 
Бизнесът на B2Holding в България, Румъния, Гърция и Кипър, подобрява зна-
чително производителността си. През последното тримесечие на 2018 г. 
B2Holding е постигнала брутна събираемост по изкупените от компани-

B2Holding ще 
инвестира 
€560 млн.

Нова IT система извежда 
АСВ напред в иновациите

ята портфейли в ЮИЕ от близо 17 млн. евро при разходи за събирането на 
тези вземания в размер на 35%. Това е двойно повече спрямо същия период 
на 2017 г., когато са събрани 8.5 млн. евро, а разходите са били почти полови-
ната от събраното. По оценка на мениджмънта по-силните резултати се 
дължат на повишените обеми изкупени необслужвани кредити, при което 
холдингът е успял да извлече икономия от мащаба, както и на инвестици-
ите в обезпечени портфейли. 
 
Брутната събираемост на норвежкия холдинг в ЮИЕ за цялата 2018 г. дос-
тига 53.7 млн. евро - два пъти повече спрямо предходната година. Ръстът 
по този показател е съпътстван от подобрена ефективност - делът на 
разходите за събирането на вземанията спада от над 47% през 2017 г. на 
38% година по-късно.
 
NNHH
theagency.bg
Четете още новини

ни помогне да ги обработваме и да получаваме резултатите, които биха 
ни помогнали най-добре да управляваме бизнеса. Затова се насочихме към 
BI решение“, коментира пред Cio.bg Михаил Георгиев, ръководител отдел 
„Кредитен риск и репортинг“ в АСВ.

В края на 2017 г. е направен пилотния проект, с който се тестват въз-
можностите за един от основните доклади с база данни, използвани еже-
дневно. Доставчикът Balkan Services предлага нови опции, което улеснява 
работата на АСВ и открива нови възможности. В резултат са спестени 
много време и ресурси, а съставянето на различните справки става напъл-
но автоматично.

Новата система ще бъде внедрена и в дъщерното дружество на АСВ 
в Румъния. Тя ще бъде напълно огледална на българския вариант, само 
с няколко малки промени в детайлите с оглед разликите в пазарите 
на двете държави. Qlik Sense в България и Румъния ще бъдат напълно 
независими като IT поддръжка, тъй като и двете са на собствен хар-
дуер. Служителите в двете компании вече могат да следят в реално  
време общата картина на бизнеса, изпълнението на целите, ефектив-
ността на отделни дейности, както и целият процес по събиране на 
вземания. 

Източник: B2Holding 

Инвестиции в портфейли на B2Holding 
в млн. евро
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Банкер от ново поколение 
Дигитализация и достъпност по всяко време са бъдещето 
на всички финансови институции, смятат от TBI Bank

ДИГИТАЛЕН КЛЮЧ ЗА БЪДЕЩЕТО

Голямото предимство на дигиталната банка е възмож-
ността за непрекъснат достъп на клиентите до услуги-
те, буквално 24 часа, седем дни в седмицата.
Марката TBI от дълго време е позната на българските 
потребители с кредитни продукти. И досега банката 
предлага бързи и стокови кредити, но заедно с това има 
и депозити, издава кредитни карти, дава възможност за 
откриване на разплащателни сметки и парични прево-
ди. Общото между всички услуги е, че може да станете 
клиент и да ползвате  продуктите без никога да се на-
ложи да отидете във физически офис. Бързата и пряка 
връзка с клиентите е предпоставка да се реагира бързо 
- включително и за подобренията на продукти и услуги.

За кратко време след придобиването трансформацията 
е почти завършена и от банка със структура като от 
90-те години на XX век, TBI Bank се превръща в хоризон-
тална организация, предлагаща услуги през множество 
канали. Когато говорим за онлайн банкиране, това от-
давна вече е много повече от влизане в сметката през 
личния компютър. Дигиталните банки са и мобилно 
приложение, и възможност само с телефон или с какво-
то устройство предпочиташ, да имаш достъп до всеки 
продукт и напълно да изключиш нуждата от „отиване 
до клона“. Според Мурански така ще се развиват не само 
банките, но и останалите финансови институции.
Българите като цяло все още предпочитат да има и фи-
зически контакт, признава Мурански, и по тази причина 
TBI Bank засега запазва голямата си клонова мрежа. Офи-
сите на банката в България са над 60, докато в съседна 
Румъния са едва 6. И в двете държави услугите се тран-
сформират към онлайн каналите, а допълнителна помощ 
дава и все по-развиващия се изкуствен интелект (AI).

Изкуственият интелект не замества служителите, а 
им помага да разбират по-добре клиентите си и бързо да 
отговарят на нуждите им. С негова помощ продуктите 
се подобряват към т. нар. tailor made или индивидуални 
решения.
„Бихме искали с него да подобрим услугите си и да разби-
раме по-добре нуждите на клиентите. AI позволява ком-
бинативност, възможност да се доближим до тях и да си 
бъдем полезни и приятни взаимно“, коментира Мурански.

Изкуственият интелект е в помощ и при управлението 
на просрочени вземания. От TBI Bank разчитат на спе-
циален софтуер и на стратегия, която помага да се оп-
ределят точните мерки и усилия за събиране на всяко за-
дължение. С негова помощ се разделят различните групи 
клиенти и се избира това, което ще има най-висока ефек-
тивност. Основните принципи за справяне с просрочия-
та са обичайните за една банка – една част се събират 
вътрешно, други се се възлагат на колекторска компания. 

АСВ - ПАРТНЬОР ПО РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ

TBI Bank е сред банките, които работят чрез рамкови 
споразумения и в България, и в Румъния. Според Мартин 
Мурански това помага много и на двете страни от спо-
разумението, а ефектът е добър и у нас, и в северната 
ни съседка.

„Така предвиждаме какви условия можем да очакваме“, ко-
ментира ръководителят Кредитен риск.

Агенция за събиране на вземания (АСВ) е партньор на 
TBI Bank по рамково споразумение и това изключител-
но много помага на банката в навременното събиране на 
просрочените кредити. Двете страни вече са изградили 
бърз механизъм за обработката и връщането на непога-
сени задължения, от което печелят и банката, и клиен-
тите, получаващи шанс отново да станат платежоспо-
собни. 

За да направи избор за партньорство с колекторска ком-
пания, TBI Bank организира тръжни процедури за продаж-
ба на просрочени вземания, както за рамкови, така и за 
единични продажби на портфейли.

„Продажбата на вземания е много добра практика и 
типичен пример как да подобриш показателите, разчи-
тайки на външни експерти, които се занимават с това“, 
коментира мениджърът. По негова оценка портфейлът 
на банката е качествен, имат много обезпечени и не-
обезпечени потребителски и фирмени кредити. Бизнес 
кредит без обезпечение в материални активи е един от 
продуктите, с които банката отговаря на търсенето 
сред малкия и среден бизнес.

Добрите макроикономически показатели на България 
имат и много добро отражение във възможността на 
хората да погасяват навреме задълженията си, обяснява 
Мурански.

Контролът при отпускането е много важна част от 
управлението на лошите дългове. И тук AI помага мно-
го – с негова помощ се разработва рисков профил на кли-
ента, като се изхожда от статистически разработени 
модели. Тогава идва офертата, индивидуално изготвена 
според потенциалната вероятност клиентът да про-
срочи изплащането. Банката комбинира различни ста-
тистически методи и информация, която събира за кли-
ентите – според демографската картина, поведението 
му, дигиталните навици и други достъпни бази данни.

За дигиталната банка близкото сътрудничество с мно-
гото възможности на AI предопределя и клиентите, 
към които са насочени. Това са по-технологично ориен-
тираните, също и такива, които досега може и да не са 
били клиенти на класическите банки. Но да не говорим за 
равенство между младост и технологии – такова огра-
ничение от TBI Bank не си слагат. Всеки е добре дошъл в 
дигиталния свят. 

Какво е да си дигитална банка в България и как се 
управлява с помощта на модерните технологии? 
Словакът Мартин Мурански, директор „Креди-

тен риск“ в TBI Bank знае отговорите. Срещата ни с него 
е съвсем реална – технологиите все още не са изместили 
живия контакт. Затова и цялата клонова мрежа на бан-
ката е запазена и след като през 2016 г. 4finance Holding 
купи TBIF Financial Services - холандският холдинг, който 
притежава TBI Bank.

TBI Bank е класическа като лиценз и услуги, предлага 
депозити и много видове кредити. Tя има амбиция да 
е финансова институция от следващо поколение, с го-
лям избор от онлайн и мобилни решения за личните 
и фирмени финанси. Всичко това е част от новата 
стратегия  след като става част от 4finance, най-го-
лямата европейска онлайн и мобилна група за потре-
бителско кредитиране. 
 

Мартин Мурански,  
Директор „Кредитен риск“ 

в TBI Bank: 
“С помощта на изкуствения 
интелект подобряваме 
услугите си и разбираме 
по-добре нуждите 
на клиентите.” 

Профил на TBI Bank 
•	Собственик:		 Finance Holding 
•	Приходи	2018:		 146.8	млн.	лв.
•	Печалба	2018:		 27.6	млн.	лв.	
•	Капитал	2018:		 81.6	млн.	.лв.	
•	Брой	служители:		 1600		
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Дунавска и Северозападна България са новите “звез-
ди” сред пътешествениците, които търсят нещо 
много повече от курортна почивка. Дълги години 

в сянката на икономически и демографски проблеми, днес 
този район на страната вече има много за показване и 
разказване. Поречието на Дунав и свързаните истори-
чески с него райони на Северозападна България са подхо-
дящи за почти всички видове туризъм - за приключенци 
и любители на скално катерене, за велосипедни турове, 
гурме и винен, градски, фестивален и исторически, екоту-
ризъм.

Туристическите идеи на региона са събрани в книгата 
„От Балкана до Дунав“ на изд. „Сиела“. Нейни автори са 
Гавраил Гавраилов от сайта RuralBalkans.com, Весела Ни-
колаева oт Severozapazenabg.com и професионалният ту-
ристически водач Михаил Михов.  Дунавска България и 
близкият до нея регион на Западна Стара планина с малки 
изключения са далеч от масовия туристически поток и 
организираните пътувания. Пролетта е началото на се-
зона и за повечето места е идеалното време за посещение. 

НОСИТЕЛИ НА КУЛТУРАТА
Пътуване от Видин до Силистра, със спирка по всич-
ки по-важни забележителности, отнема около седми-
ца. Може да го удължите, като навлизате и навътре от 
крайбрежието на реката. Дунавските градове от много 
векове са носителите на културата и новостите, идва-
щи от Западна и Централна Европа. Неслучайно Русе е на-
ричан Малката Виена, а Видин, Свищов и Оряхово не му 
отстъпват. Запазената стара архитектура е в унисон с 
многобройните културни събития като Мартенските 
музикални дни в Русе (marchmusicdays.eu) и постоянния 
календар на Русенската опера. Театралният живот във 

всички по-големи градове е богат, а театърът във Видин 
в последно време печели все по-широка известност и при-
знание. Там е и първата сграда в България, строена специ-
ално за театър.  

ФЕСТИВАЛИТЕ НА СЕВЕРА
През лятото Видин и Белоградчик стават сцени на 
открито за оперни фестивали. Датите за “Опера на 
върховете” в старопланинския град вече са обявени 
(operasofia.bg) и съветваме да побързате с покупката на 
билети и резервация на нощувки.  

С идването на пролетта започват историческите 
възстановки на традиции от Римската империя. Сред 
най-забележителните е фестивалът “Орел на Дунава” в 
Свищов, който се провежда през юни.  

Тутракан с Рибарската махала и все още живата общ-
ност на рибари е дестинация за кулинарен туризъм. В 
близкия резерват Сребърна, както и в Персина до Беле-
не се организират наблюдения на редки птици и защи-
тени видове. 

Във Врачанско има едно много специално село - Бърдар-
ски геран, наричано Столицата на банатските българи. 
През август там се организира бал с австро-унгарски 
танци.  Банатските българи са част от етнографските 
групи, създаващи колорита на Северна България. Капан-
ци, власи, турлаци - всички те имат оригинални тради-
ции и все повече се отварят за посещения на туристи. 
Любителите на виното също ще бъдат очаровани от 
многобройните изби в региона, предлагащи дегустация 
на място. 
Oстава само да си изберем дестинация и да тръгнем! 
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