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Една пета от българите 
живеят в лишения

Близо 21% от българите 
живеят в материални 
лишения, включително в 
затруднение да плащат на-
време сметките си, показ-
ва проучване на Евростат. 
България и Румъния отново 
са държавите в целия ЕС 
на първи позиции по пока-
зател материални затруд-
нения, като северната ни 
съседка е почти на нивото 
на Гърция – близо 17%. На 
другия полюс са Швеция, 
Люксембург и Холандия, а 
сред бившите социалисти-
чески държави най-добре се 
представя Чехия – едва 3%. 
Средното ниво за целия ЕС 
е 6.2%. България отбелязва 
най-голямото понижение 
за последната година – от 
30% през 2017 г. на 20.9% в 
края на миналата година.

Изкупените дългове 
стигат близо 2 млрд. лв. 

Изкупените дългове през 
миналата година са нарас-
нали значително, дости-
гайки близо 2 млрд. лв. по 
данни на Асоциацията на 
колекторските агенции в 
България (АКАБГ). През 2018 
г. са сключени сделки за 
портфейли на стойност 1.9 
млрд. лв., което е повече 
от двоен ръст спрямо 2017 
г. Очакванията за 2019 г. са 
продажбите на просрочени 
вземания да достигнат 1.8-
2 млрд. лв. Сред другите во-
дещи тенденции на пазара 
на придобиване на непога-
сени задължения са: раз-
движването на вторичния 
пазар на дългове, на който 
компаниите за изкупуване 
на вземания търгуват по-
между си, по-силния инте-
рес към рамковите споразу-
мения между кредиторите 
и фирмите за придобиване 
на задължения, както и 
практиката небанковите 
финансови институции да 
продават необслужваните 
си кредити по-често и на 
по-ранен етап. 

B2Holding пласира успешно 
емисия облигации

Норвежкият B2Holding, 
част от който е и българ-
ската Агенция за събиране 
на вземания (АСВ), е пласи-
рал успешно емисия облига-
ции на стойност 200 млн. 
евро. Книжата са необез-
печени, с матуритет през 
2024 г. Лихвата е 3-месечен 
Euribor с 6.35% надбавка. 
Емисията е листвана на 
Фондовата борса в Осло 
от 28 май. Набраните 
средства от дълговите 
книжа ще се използват час-
тично за револвиращ кре-
дит на B2Holding и общи 
корпоративни цели.   

Банките ще избират 
– повече капитал или 
намаляване на лошите 
кредити

БНБ ще може да налага 
допълнителни капиталови 
изисквания на банките, 
които имат повече необ-
служвани кредити. Това 
става ясно от доклад на 
Международния валутен 
фонд в помощ на банко-
вия надзор, публикуван от 
БНБ. Надзорът ще може 
да изисква допълнителен 
капитал и резерви според 
рисковия профил на всяка 
банка. БНБ ще прави оценн-
ки на всеки три месеца по 
няколко ключови индикато-
ра. Критериите включват 
необслужваните кредити, 
потребителските заеми, 
ипотечните и съотноше-
нието на ръста им към 
стойността на обезпече-
нието, заемите за малки и 
средни компании, корпора-
тивните и концентрации-
те на кредити към отдел-
ни сектори и икономически 
групи. В зависимост от 
резултата надзорниците 
ще изчисляват добавка 
към рисково претеглените 
активи на банката между 0 
до 1.5%. 

 

Бизнесът на норвежкия B2Holding, част от който е Агенция за събира-
не на вземания (АСВ), продължава да бележи силен ръст, а холдингът 
планира нови инвестиции в разширяване на дейността си през след-

ващите месеци. Това става ясно от отчета на групата за 2018 г., в който 
са включени резултатите и на дъщерните дружества в четири страни от 
Югоизточна Европа (ЮИЕ) – България, Румъния, Гърция и Кипър.
През миналата година събраните от компанията вземания в региона са 
достигнали близо 54 млн. евро, което е повече от двоен ръст спрямо 2017 
г. След като зае лидерската позиция в придобиването на вземания, АСВ 
се очаква да продължи да разраства бизнеса си и през втората полови-
на на тази година, като ще се стреми да придобива както портфейли с 
корпоративни кредити, така и такива със заеми за малки и средни пред-
приятия. В Югоизточна Европа поделенията на B2Holding ще оптимизи-
рат дейността си, като си споделят ноу-хау и добри практики от целия 
регион. За целта ще бъдат създадени центрове за постижения, които да 

Дама, на 30 години, жител на Панагюрище, Пазарджик или Кърджали, 
с размер на задължението до 10 хил. лв. - това е профилът на добре 
плащащият клиент, изпаднал в просрочие, изготвен от Агенция за 

събиране на вземания (АСВ), част от B2Holding. Проучването е направено 
на база данните от над 400 хил. задължения на физически лица, обработ-
вани от АСВ и поведението на хората, на които са тези задължения, за 
периода 1 януари 2018 – 1 април 2019 г. 

ТЕНДЕНЦИИ
На база вътрешен скоринг, изготвен от АСВ, за първи път наблюдаваме 
промяна в тенденциите, наложили се в последните години, за навиците 
на плащане. Ако доскоро най-масовата група с добри платци беше във 
възрастовата група между 50 – 60 години, към момента тя се измества 
сред по-младите хора, попадащи в 25 – 29 възрастова група. Това до го-
ляма степен се дължи и на подобряващата се икономическа обстановка 
в страната. Запазва се тенденцията за по-добри плащания сред нежния 
пол, като жените са с около 30% по-редовни в обслужването на дълговете 
си от мъжете.

НА ЮГ – ПО-РЕДОВНИ
Според данни на компанията градовете с най-добри платци са Панагюри-
ще, Пазарджик и Кърджали. Габрово, Раднево и Пещера също са сред места-
та с редовно плащащи, а от големите градове на първо място е Пловдив. 

Най-добрият 
платец е дама 
на 30 години

Бизнесът на B2Holding 
продължава да бележи 
силен ръст

Статистиката на АСВ сочи, че има по-голяма вероятност за редовно пла-
щане, ако длъжникът е от средно големите населени места или градовете 
с жители между 10 – 50К, надминавайки с малко големите населени места, 
като интересното тук е, че Пловдив и близките градове в Район – Южен 
Централен (Асеновград, Карлово, Казанлък, Пещера) са с много високи про-
центи на плащаемост, надминаващи столицата.

КАК ДА НАПРАВИМ ПЛАЩАНЕТО УДОБНО И ЛЕСНО
Удобството при начините на плащане е един от факторите, които вли-
яят върху поведението на длъжниците. С тази цел АСВ постоянно внедря-
ва иновации и разработва проекти, с които улеснява достъпа и комуника-
цията до услугите си. Последната иновация е изцяло нова онлайн базирана 
платформа, която позволява плащане с 24-часов достъп, седем дни в сед-
мицата. Компанията е първата в своя бранш, която въвежда възможност 
за заплащане на задълженията на своите клиенти през сайта си – www.
theagency.bg, като това може да се извърши с бърз достъп без регистрация, 
както и чрез създаване на потребителски профил, през който освен пла-
щания клиентът може да наблюдава статуса на задълженията си, както 
и извършените плащания. Това е особено полезно, когато погасяванията се 
извършват на вноски.
При възникване на въпрос или затруднение, потребителят може бързо да 
се свърже чрез чат функцията на сайта или по телефона със служител на 
АСВ, който да му съдейства.
Вътрешни проучвания на компанията показват, че удобството при пла-
щане и възможността за анонимност са много важни фактори, които 
влияят върху отношението и поведението на длъжниците.  Не по-малко 
важно е плащането да бъде също толкова дискретно и с възможност да е 
по всяко време на денонощието.  Въвеждайки нови и по-гъвкави начини за 
обслужване на своите клиенти АСВ вярва, че и тази тенденция може да 
бъде променена.

NNHH
theagency.bg
Четете още новини

развиват трансграничните инициативи. Общата цел е подобряването на 
ефективността при събирането на придобитите вземания.
Само за първото тримесечие на тази година холдингът е инвестирал общо 
58 млн. евро в закупуване на вземания в цяла Европа. Очаква се второто по-
лугодие да приключи голяма сделка за необслужвани вземания в Хърватия, 
която се осъществява в партньорство с DDM Group. 

NNHH
theagency.bg
Четете още новини 

B2Holding в Югоизточна Европа
в млн. евро

Източник: B2Holding 
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Клиентът е наш партньор, 
не просто потребител
През 2018 г. новият бизнес на банката нарасна с 18%

на трансформацията е да бъдат предоставени повече и 
още по-удобни услуги на клиентите. „В момента с наши-
те лесни за управление кредити с размер до 80 000 лева 
и срок на изплащане до 96 месеца, можем да подкрепим 
почти всеки проект на клиента – от покупка на нов 
смартфон или телевизор, до покупка на нов или употре-
бяван автомобил, ремонт на дома или обединяване на за-
дължения“, коментира Салойо. За българското поделение 
голямо предизвикателство и важна задача е пренасянето 
на добри практики от групата BNP Paribas към местния 
пазар. Всяко дружество, носещо бранда, трябва да пре-
доставя едно и също високо ниво на клиентско изживява-
не като услуги и отношение – и във Франция, и във всяка 
друга държава, в която групата работи.
В несигурните времена на световната финансова криза 
много кредитни институции се изправиха пред нова ре-
алност – огромни дългове, все повече и повече лоши заеми, 
несигурност и избягване от страна на потребителите 
да поемате риск в нови проекти и покупка на стоки. След 
2008 г. търсенето на потребителски заеми като цяло 
спадна, паралелно с намалението на приходите, разказва 
Салойо. Сега обаче България се е възстановила успешно 
от кризата и това се отразява върху финансовите по-
стъпления на домакинствата и увереността в личните 
им финанси, отбеляза той. За тези 10 години БНП Париба 
Лични Финанси се развива до компания, която не само пре-
доставя потребителски заеми, а действа като съветник 
по управление на личните финанси. Ясно е, че такава про-
мяна не е нито лесна, нито напълно гладка.
 

В НОВАТА РЕАЛНОСТ
„И в двата периода запазваме модела си да бъдем етична 
компания, която следва добри и отговорни практики в 
кредитирането. Това се получава, защото сме и съвет-
ници за клиентите си. Например ако клиентът има раз-
лични вноски по задължения към различни финансови ин-
ституции, можем да предложим продукт за обединяване 
на задълженията“, обясни Салойо
Изграждането на устойчиви взаимоотношения с клиен-
тите не включва само предоставянето на кредит, до-
бавя той. Понякога банката може да откаже заем, ако 
кредитът ще влоши положението на клиента към свръх-
задлъжнялост. В такива случаи експертите на БНП Па-
риба Лични Финанси съветват хората да отложат пла-
новете си, докато ситуацията им се подобри.
Важен елемент от управлението на риска е и партньор-
ството с колекторски компании, които съдействат на 
банките относно просрочени вземания. Преди да се стиг-
не до тази стъпка, концепцията за управление на риска 
включва подкрепа за клиента и предложения за най-под-
ходящото за него решение. „Като отговорен кредитор 
ние подкрепяме клиентите си и в моментите, когато 
се изправят пред трудности. Поддържаме постоянен 
контакт с тях и правим всичко възможно да разберем 
проблемите им в резултат на непредвидено събитие, да 
намерим решение, с което да обслужват задължението 
си“, коментира Салойо. „И това означава да сме заедно с 
клиента на всяка стъпка на процеса“, допълва той. 
От няколко години БНП Париба Лични Финанси работи 
с колекторски компании с помощта и на рамкови спо-
разумения – вид договор за редовно прехвърляне на про-
срочени задължения, които станаха по-популярни сред 
повечето български банки в последните две години. БНП 

Париба Лични Финанси избира партньорите си за тази 
дейност по много критерии, но сред най-важните от 
тях са имиджът и етичните принципи на компанията, 
която ще купи вземанията. Tова е и причина да си парт-
нират успешно и с Агенция за събиране на вземания, къде-
то освен на ефективност при управление на дълговете, 
изключително много държат и на добрия си имидж и ко-
ректни отношения с всички клиенти. 
 

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА
Салойо описва портфолиото на банката като „стабилно“ 
и казва, че в последните години нивото на необслужвани 
кредити е ниско и е с тенденция да пада, в синхрон с дви-
жението на целия пазар. Има няколко причини за това. 
Първо, като част от BNP Paribas Personal Finance компа-
нията в София разполага възможност да обменя междуна-
роден опит. Служителите в България са разработили свое 
собствено ноу-хау и ефективни процедури за управление 
на риска. Как работи алгоритъмът? Процесът започва 
с интервю с клиента. В разговора трябва да стане ясна 
пълната картина на положението, в което се намира, 
плановете и бюджета му, след което финансовите екс-
перти могат да бъдат сигурни, че заемът няма да бъде в 
тежест върху стандарта му на живот. От друга страна 
преценката позволява на банката да подготви индивиду-
ална оферта според профила на клиента. Това е важно с 
цел да се избягва свръхзадлъжняването, което потенци-
ално може да се превърне в просрочени заеми. Процесите 
по риск мениджмънт продължават с редовни контакти 
във всяка конкретна ситуация, която може да се отрази 
върху възможността на клиента да обслужва задължени-
ята си. „Най-важното за нас е да отпускаме кредити с 
отговорност, като се грижим за бюджета и стандарта 
на живот на клиентите“, коментира Жозе Салойо.
Тенденцията в последните години е да се теглят потре-
бителски заеми за по-големи суми, които помагат да се 
увеличи стандарта на живот. Това се отразява в резул-
татите на банките – през 2018 г. новият бизнес на БНП 
Париба Лични Финанси е нараснал с 18%. Очакванията са 
положителната тенденция да продължи и през следващи-
те години. Паралелно с това се подобрява финансовата 
грамотност, отбеляза Салойо. Образованите хора вземат 
по-отговорни решения. Според редовното проучване „Об-
серватория“ на БНП Париба Лични Финанси 62% от бълга-
рите имат намерение да похарчат повече пари през след-
ващите 12 месеца. Това е доста над средното ниво в ЕС от 
41%. Това също така се отразява върху кредитирането.
БНП Париба Лични Финанси инвестира сериозно в диги-
тални услуги с цел да предложи на клиентите още по-до-
бро потребителско изживяване и да създава по-лесни, 
по-бързи, удобни и сигурни финансови продукти. Салойо 
вижда бъдещето на банките в такава рамка – повече 
сигурност, повече защита, удобство и прозрачност за 
клиента. 

„Клиентът е в центъра на работата ни, той е 
партньор и го подкрепяме с решения за всяка 
ситуация.“ Това е основният мотив на БНП 

Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България, който си 
проличава от разговора ни с управителя на банката за 
България.
„Много е важно да добавяме стойност за нашите клиен-
ти. За мен е важно да сме техен партньор в реализиране-
то на важните им проекти и да ги подкрепяме с отлично 
качество на обслужване и изживяване“, разказва Салойо.

ОТГОВОРНО КРЕДИТИРАНЕ
 
В началото, когато БНП Париба Лични Финанси стъпва в 
България, основният бизнес на компанията е финансира-
нето на покупката на стоки на изплащане. Постепенно 
фокусът се измества към финансирането на големи про-
екти. В момента БНП Париба Лични Финанси е с най-го-
лямото портфолио от специализирани потребителски 
кредити в България. От миналата година БНП Париба 
Лични Финанси се трансформира в банка, като целта 

Профил на БНП Париба 
•	Собственик:			 Собственик:	
 BNP Paribas Personal Finance S.A.
•	Приходи	2018:		 82.5	млн.	лв.	
•	Печалба	2018:		 45.16	млн.	лв.		
•	Брой	служители:		 1	000		

Жозе Салойо,  
управител на 

БНП 
Париба 
Пърсънъл
Файненс 
С.А., клон 
България: 
“Финансово 
грамотните хора 
вземат отговорни 
решения, 
които ги 
предпазват 
от 
свръхзадлъжняване” 
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Лятото отдавна не е само времето за редовната 
годишна отпуска, прекарана в безделие или по пре-
населени дестинации. Десетки фестивали в Бълга-

рия примамват с много различни програми. Дунавското 
поречие и градовете малко навътре от реката все още 
не са много популярна лятна дестинация, но ви уверяваме, 
че поне един уикенд там си заслужава. А поводите да оти-
дете са много и то свързани предимно с културни прояви. 

В ХАРМОНИЯ С РЕКАТА

Международният ден на р. Дунав на 29 юни ще бъде от-
белязан в Русе със спортни събития, отворени за всеки, 
който иска да се включи. “Природен триатлон Свободен 
Дунав” започва с колоездене от центъра на града, преми-
нава покрай р. Русенски Лом в продължение на общо 45 км. 
Втората част е 20 км гребане с каяци по Дунав, а най-из-
държливите могат да продължат с 5 км бягане. 

С кулинарен, но и с рок привкус е фестивал “Огнения Дунав” 
в Тутракан, който се провежда ежегодно в края на юли. За 
тази година все още не са обявени точни дати, но веро-
ятно ще е последният уикенд на месеца. В програмата на 
фестивала има театрални представления, фолклорни и 
рок концерти, демонстрации на типични местни дейнос-
ти като риболов, както и празник на прочутата местна 
рибена чорба. Задължително е светлинно-огненото шоу, 
което дава името на фестивала. Направете си  резерва-
ция по-рано или планирайте спане на палатка, защото 
местата в хотелите са ограничени. 

ОПЕРНА МАГИЯ
Един от новите, но вече сред най-известните фестивали 
е “Опера на върховете” в Белоградчик, с гостуване на Со-
фийска опера и балет. Тази година музикалната програма 

започва на 20 юли с балета “Кармина Бурана” по музика на 
Карл Орф. Сцената е на открито, в двора на крепост “Ка-
лето”. Паралелно с това почти всеки ден от 26 юли до 4 
август ще са дневните представления в пещера “Магура” 
по музика на Рихард Вагнер - “Богове, Великани, Джудже-
та, Валкюри”. И тук препоръчваме да купите билети и да 
направите резервация възможно най-рано. 

Отново в Северозапада, от 2 до 4 август са Летните ве-
чери на операта във Видин. Тази година гостува Старо-
загорската опера с класически и модерни произведения. 
Откриването на 2 август е с “Набуко”, ще има и дневно 
представление за деца. 

ГОСТИ НА ИСТОРИЯТА
Римските фестивали и възстановки по Северна Бълга-
рия стават все по-популярни. Заслужава си да се спрем на 
няколко такива. В средата на август в археологическия 
резерват Никополис-ад-Иструм до Велико Търново е “Ни-
ке-играта и победата”, на който се демонстрират рим-
ски ритуали, ежедневието в древната империя, римска 
кухня и занаяти, възстановка на битки. Подобен е “Рим-
ски пазар” в крепост “Сексагинта Приста” в Русе. Той е 
през септември и също има автентична римска кухня, за-
наяти, демонстрация на накити и облекло, гладиаторски 
борби.

В последната събота на август в с. Бърдарски геран е един-
ственият бал на село в България - наследници на банат-
ските българи се събират на традиционни австро-унгар-
ски танци. Всеки, който иска да ги види или да се научи да 
танцува, е добре дошъл. Селото се намира в обл. Враца, в 
близост минават главни пътища. В местното читалище 
могат да ви кажат как да си намерите традиционни ба-
натски носии за танците. 

6 Бюлетинът се подготвя от

Лято с 
нетрадиционна 

почивка


