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„Една от стратегическите ни 
цели е автоматизиране на голяма 
част от процесите“  

 

Интервю с Димитър Бончев, изпълнителен директор, Агенция за събиране на взема-
ния ЕАД, за най-новото издание на престижната класация К100: Най-големите компа-
нии в България на Капитал
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Адам Парфиниевич

се присъединява към съвета 
на директорите на АСВ в края 
на 2019 г., а от май е на поста 
Председател. Част e от екипа на 
Групата от 2016 година, като в 
момента е ръководител необез-
печени вземания в B2Holding. Г-н 
Парфиниевич има богат мени-
джърски опит в сферата на фи-
нансовите услуги, като е заемал 
различни ръководни позиции в 
PBK, Credit Agricole и BNP Paribas в 
Полша.

Eрик Йонсен е новият 
изпълнителен директор на 
B2Holding от месец февруари

Г-н Йонсен е в B2Holding от седем 
години и има основна роля за 
изграждането на финансовата 
структура на компанията и 
превръщането й в публична през 
2013 г.

Андре Адолфсен е избран за 
главен финансов директор на 
B2Holding. Той ще заеме длъж-
ността от 1 ноември 2020 г. 
Адолфсен притежава изключи-
телни умения по отношение на 
финансирането и инвестициите, 
което е от ключово значение за 
B2Holding.

Трима нови директори влизат 
в управлението на B2Holding. 
Считано от месец май Харалд 
Торстейн, Тригве Лавдал и Тронд 
Андреасен влизат в Съвета на 
директорите. И тримата имат 
богат финансов и управленски 
опит, с който ще допринесат за 
стратегическото управление и 
развитие на Групата. 

Етично и отговорно събиране 
на вземания

В началото на 2020 г. COVID-19 
промени света, начина на 
живот и работа. Етично-
то и отговорно събиране 
на вземания винаги е било 
двигателна сила в бизнеса 
на B2Holding, особено сега, в 
предизвикателните дни на 
пандемия. Компаниите от Гру-
пата осъзнават социалната 
си отговорност и регулират 
стриктно оперативната си 
дейност, за да са сигурни, че 
имат подходящия и индивиду-
ален подход спрямо най-засег-
натите клиенти.  

SOS Детски селища отличи 
АСВ като дългогодишен и 
верен партньор

В края на месец февруари се 
състоя ежегодното съби-
тие на SOS Детски селища 
България, което събра съ-
мишленици и партньори на 
инициативата. Сдружението 
отпразнува своя 30-годишен 
юбилей под надслов „Едно се-
мейство“ и връчи годишните 
си награди за корпоративни 
партньори. Агенция за съби-
ране на вземания ЕАД получи 
признание за приноса си към 
каузата и награда за „Дългого-
дишен и верен корпоративен 
партньор“.

„Всички истински истории, 
към които SOS Детски селища 
ни правят съпричастни, ме 
карат да вярвам в доброто. 
Надявам се още дълги години 
да работим заедно в подкре-
па на тази благородна кауза“, 
сподели Зорница Банкина, 
директор „Бизнес развитие“ 
на компанията, която прие 
наградата от името на АСВ.

През второто тримесечие B2Holding наблюдава съществени разлики в 
ефекта от пандемията от Covid-19 върху отделните европейски пазари, но 
цялостното влияние върху бизнеса й е ограничено. Групата успя да задържи 
високо ниво на бизнес активност и в същото време да защити здравето и 
безопасността на своите служителите, в съответствие с препоръките 
и ограниченията, наложени от властите в страните, в които оперира. 

В Северна Европа и Полша, където са съсредоточени повече от 50% от 
очакваната оставаща събираемост на Групата, пандемията има малко 
или почти никакво влияние върху нея. Най-засегнатите от Covid-19 стра-
ни като Италия и Испания, изпитват и най-голям негативен ефект вър-
ху оперативните резултати. Въздействието на Covid-19 върху бизнеса 
на Групата в Югоизточна Европа, която държи 13% от очакваната ос-
таваща събираемост, е по-голямо отколкото в Полша и Северна Европа, 
като България остава най-засегнатата държава досега.

Сред държавите в Централна Европа, с 23% от очакваната оставаща съ-
бираемост, най-засегнати остават Балканските страни, но през това 
тримесечие Групата наблюдава доста добри резултати при обезпечени-
те портфейли. Необезпечената събираемост в Хърватия пък беше зна-
чително ограничена, тъй като местните власти спряха дейността на 
частните съдебни изпълнители в отговор на пандемията.

Финансови резултати за второто тримесечие на 2020 г.:
• Брутни събрани вземания: 117 млн. евро 
• Оперативна печалба: 22.5 млн. евро 
• Показателят cash EBITDA: 84 млн. евро 
• Инвестиции в нови портфейли: 43 млн. евро
• Очаквана оставаща събираемост (към края на тримесечието): 2,3 

млрд. евро 

„През следващите месеци очакваме пандемията да ни изправи пред нови 
предизвикателства. Виждаме и много позитиви. Имплементирахме пох-
вати, които ни позволяват да работим по-ефективно. Имаме стаби-
лен баланс и с подкрепата на обслужващите ни банки – здрава основа за 
постигане на стратегическите ни цели. Вярвам, че предстои подобрява-
не на пазарните условия за бранша и че B2Holding ще остане важен играч 
на европейския пазар за необслужвани вземания.“, казва Ерик Йонсен, гла-
вен изпълнителен директор на B2Holding ASA.

B2Holding се представя 
стабилно през 2-рото 
тримесечие на 2020 г.

От какво зависи успешното управление 
на необслужвани вземания?

За близо 10 години на българския пазар Агенция за събиране на вземания 
ЕАД (АСВ) доказа, че е стабилен партньор на банкови и небанкови финансо-
ви институции, телекоми, доставчици на комунални услуги. За нас форму-
лата за успех е високо ниво на експертиза, опитен екип, отлична софтуерна 
обезпеченост, приспособими стратегии на работа, съобразяване с правните 
и регулаторни норми и разбира се, голяма доза иновации.

Какви иновативни подходи и технологии,
улесняващи Вашия бизнес, прилагате? 

За компаниите, част от B2Holding, последната година премина под знака на 
дигиталната трансформация. Една от стратегическите ни цели е автомати-
зиране на голяма част от процесите, които са често повтарящи се и поглъ-
щат голям ресурс. Внедряването на технологични решения ще ни помогне 
да подобрим качеството и бързината на работата, ще намали възможности-
те за грешки, както и ще подобри цялостния мониторинг вътре в компа- 
нията.

АСВ е първата и единствена за момента
компания в сектора, която има онлайн 
платформа за клиенти и възможност за 
плащане на задължения през нея. Какви 
са плюсовете и какви са резултатите от 
прилагането на това дигитално решение?

Създадохме и развиваме постоянно платформа за комуникация и виртуал-
но обслужване на клиентите ни. В последните месеци тя е доказателство, че 
сме подготвени да отговорим не само на нуждите на нашите клиенти, но и 
на предизвикателствата на времето, в което живеем. Неслучайно в тази 
платформа избрахме да построим процеса по кандидатстване за разсроч-
ване и отлагане на погасителни вноски на всеки засегнат от covid-19, което 
беше нашият социален отговор на създалата се ситуация.

Над какви проекти работите, каква е тяхната 
цел и какви са очакваните резултати?
Работим по няколко много интересни проекта и мисля, че отново ще бъ-
дем сред първите, които ще представят подобни иновации в сектора. Ще 
дам пример с внедряването на Voice Analytics технология. Това не само ще 
даде възможност за 100% мониторинг на цялата комуникация в кол центъ-
ра ни, но и ще изведе на преден план добрите практики в обслужването и 
ще ни алармира на много по-ранен етап за сложните казуси.
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кредитни услуги, защото само това би повишило фи-
нансовата култура на потребителите.
Дигитализацията несъмнено играе важна роля, но от 
друга страна стои чисто човешкото умение за из-
граждане на лично отношение и доверие в клиента - 
нещо, което дори най-модерните технологии до този 
момент не могат да предложат. Още повече, важна е 
взаимовръзката между технологиите и личния кон-
такт, за да не се нарушава удобството при ползване 
на кредитната услуга. 
Друга важна сила на компании като City Cash е добро-
то познаване на клиента на терен посредством ши-
рока мрежа от кредитни консултанти, които освен 
за продажбата, се грижат и за събирането на креди-
та. В съчетание с това, компанията използва и стан-
дартните методи за управлениe на риска от забавени 
плащания, като автоматични напомняния за падеж и 
обаждания от кол център.
Най-важни за компанията са близките връзки на цяла-
та търговска мрежа с клиентите, така че те да не 
изпадат в прекомерно просрочие. Когато се стигне до 
там обаче, City Cash работи изцяло със собствен ре-
сурс за оперативно събиране на вземанията си. Компа-
нията разполага както със собствени кол центрове, 
така и с колекторска структура в цялата страна, 
която работи на терен. Когато се налага, използва и 
съдебни способи за събиране. 
Въпреки именно тези иновации и лично отношение, си-
туацията на местния пазар за бързи кредити поставя 
известен лимит пред възможния ръст на компанията, 
затова City Cash вече насочва своето внимание и из-
вън пределите на страната. Финансовото дружество 
успешно стартира работата си в Румъния, където 
има 23 офиса, и в Македония с 16 работещи представи-
телства. В недалечно бъдеще се надява бизнесът да се 
разрасне и в други страни, главно в Европа. А на какво 
се дължи успехът на дружеството и бързият растеж? 
Когато компанията стартира дейността си стреме-
жът е да учи от грешките и успехите на лидерите на 
пазара. Според Григор Димков напоследък все повече се 
вижда как дори големи компании от бранша започват 
да прилагат идеи и практики на City Cash, с което ком-
панията само може да се гордее.
Най-голямото предизвикателство в момента за ком-
панията, както и за повечето бизнеси у нас и по све-
та, е икономическият и социален ефект от панде-
мията с COVID-19. Въпреки първоначалния период на 
несигурност и въведените консервативни кредитни 
политики в компанията, City Cash вече се връща към 
нормалните обеми на отпуснато финансиране. По-дъл-
госрочни прогнози обаче е трудно да се правят, тъй 
като епидемията все още не е приключила.   

РАЗВИТИЕТО НА ПАЗАРА

Според последни данни от БНБ за изминалата година 
лошите кредити във финансовата система намаляват 
до рекордни за последните десет години нива (делът 
на лошите и преструктурирани кредити у нас нама-
лява с 21% през 2019 г.). Факторите, влияещи върху съ-
бираемостта на вземанията, са комплексни и невинаги 
действат в една посока. От една страна, клиентите 
имат все по-голям избор, тоест могат да ползват едно-

временно продукти от множество кредитни компании. 
Това повишава задлъжнялостта им и съответно увели-
чава риска от неплатежоспособност. От друга страна 
- кредитните компании имат достъп до все по-широко-
обхватна и надеждна информация за клиентите, което 
им позволява по-добре да оценят платежоспособност- 
та им. Тук се включват и най-съвременните техноло-
гии за автоматизирано вземане на решение. 
City cash е сред по-младите и доста бързо развиващи 
се компании в бранша. Това е предпоставка и за малко 
по-агресивния подход в началото на своята дейност и 
съответно относително по-високия дял на необслужва-
ни кредити спрямо средното за сектора ниво. Със съ-
зряването на компанията и подобряването на процеса 
на подбор и управление на просрочените вземания през 
последните години, този показател значително се по-
добрява. За това допринасят и внедряването на нови 
политики за управление на събираемостта и машинно 
обучаващи се скоринг системи за оценка на платежо- 
способността.  
Оперативното събиране на просрочени вземания City 
Cash осъществява със собствени ресурси, като към 
момента компанията ползва външни партньори един-
ствено при продажба на по-големи пакети от просроче-
ни вземания, за които смята, че няма повече капацитет 
да обработва. Освен подобряването на структурата 
на кредитното портфолио, това има позитивен ефект 
и върху ликвидността на бизнеса. Според Григор Дим-
ков настъпващата рецесия със сигурност ще влоши 
платежоспособността на клиентите, а банките веро-
ятно ще подхождат още по-консервативно в подобен 
момент. Като по-гъвкави в това отношение, компании 
като City Cash биха могли да запълнят тази празнина 
на пазара. 
“В продължение на няколко поредни успешни цесии с АСВ, 
установихме много добър синхрон на работа както на 
оперативно, така и на междуличностно ниво. Затова 
решихме да съкратим търговския процес и подписахме 
рамков договор за продажба и прехвърляне на вземания 
с Агенция за събиране на вземания. Колегите от АСВ са 
изключителни професионалисти и е удоволствие да се 
работи с тях. Ценим високо установения между нас дух 
на взаимно доверие и разбирателство и се надявам съ-
трудничеството ни да продължи и занапред”, споделя 
Димков.  
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През 2019 г. City Cash реализира ръст на нетния кредитен 
портфейл от около 16%

Профил на  City Cash:

• Собственик:  В Ем Ви Файненс 
и Веселин Чолаков 

• Приходи за 2019:  33.8 млн. лв.  
• Печалба (нетна) за 2019:  2.1 млн. лв.
• Капитал:  1.4 млн. лв.  
• Служители:  2000

По време на несигурни времена, които ни изпра-
вят пред множество изпитания, е важно да мо-
жем да планираме финансите си и да сме сигур-

ни, че бизнесът ни има възможност и потенциал за раз-
витие. Ще ви запознаем с една компания, която не само 
знае как да се разраства, но го прави отлично и то за 
нула време. Говорим с Григор Димков, директор Финанси 
и технологии в Сити Кеш ООД (City Cash) - компания, 
която стартира преди почти 7 години, а вече има над 
100 офиса в страната и на Балканите. Тайната на успеха  
се крие във внедряването на информационни решения за 
автоматична оценка на риска и лично отношение към 
всеки клиент.
Резултатите вече са налице - през 2019 г. City Cash реа- 
лизира здравословен ръст на нетния кредитен порт-
фейл от около 16%, а пазарният дял възлиза на между 
10% и 15% от потребителите на бързи кредити в Бъл-
гария.

ТЕНДЕНЦИИТЕ В КРЕДИТОРСКИЯ БИЗНЕС 

С навлизането на технологиите потребителите 
имат все по-голям избор от услуги, а печеленето на ин-

тереса им изисква бързина и удобство за достигане до 
продукта. С всяка изминала година към кредитоиска-
телите се присъединяват все повече млади хора, а за 
тях е съвсем естествено да търсят отговор на всич-
ки свои нужди онлайн и посредством мобилните ус-
тройства. Дигитализацията е безспорна тенденция, 
с която модерните и развиващи се компании няма как 
да не се съобразяват. Тя играе и важна роля на пазара на 
кредити, който разделя потребителите по определе-
ни демографски, възрастови и други признаци.
„Фиксираните ограничения по отношение на възраст, 
доходи и дори стари лоши кредити не са непременно 
надежден показател за бъдещото платежно поведение 
на клиентите. Затова и все повече се ориентираме 
към дигитални решения и самообучаващи се системи 
за вземане на решения, основани на големи бази данни. 
Това ни позволява да сме по-гъвкави като намаляваме 
риска, без да ограничаваме потребителите по групови 
признаци. Помага ни също да кредитираме потенци-
ално добри клиенти, които други институции рабо-
тещи на база фиксирани кредитни политики не биха 
допуснали“, споделя Григор Димков. Той добавя още, че 
е важно всеки пълнолетен гражданин да има достъп до 

Григор Димков,  
 
директор Финанси и 
технологии в City Cash: 

“Развиваме бизнеса си “Развиваме бизнеса си 
заедно с все по-младитезаедно с все по-младите
потребители и новите потребители и новите 
технологии.” технологии.” 



Светът навън е различен. Толкова различен, че от-
както пандемията разстрои работата и еже-
дневието ни, сме започнали да търсим съвсем 

нови и невиждани досега начини как да се настроим в 
новата среда.

Преди говорехме много за баланс между работа и личен 
живот. Не че тази тема остава на заден план, но вече 
изникна и друга – как да намерим перфектния баланс 
между офис и хоум офис? Как да се адаптираме и мобили-
зираме бързо? Как да организираме нещата така, че да 
се справим максимално удобно с мъкненето на лаптоп и 
честото забравяне на маската? Това е баланс, който ни 
е не по-малко необходим, защото липсата му понякога 
става източник на напрежение.

Условията са налице – в много компании екипите се 
редуват за работа в офиса и вкъщи по график, друга-
де това не е толкова регламентирано и решенията се 
взимат периодично. И докато се молим да не затворят 
училищата и детските градини и да се наложи трайно 
да си създадем офис обстановка вкъщи, нарушавана от 
честото „мамоооо“ или „госпожоооо“, можем да порабо-
тим за един такъв баланс. Ето четири идеи за това.

ДА НАПРАВИМ КОТВИДА НАПРАВИМ КОТВИ
Разбира се, в преносния смисъл на думата. Това е време 
или място (или места), които са само „мои“, и в които 
можем да акостираме временно, за да се съсредоточим 
и да бъдем по-продуктивни. Рано сутрин, късно вечер, 
в ъгълче в кухнята, в близкото кафене с лаптоп – няма 
значение, важно е всеки да намери своите. Така динами-
ката офис – хоум офис ще бъде по-приемлива.

ДА РАЗДЕЛИМ РАБОТАТАДА РАЗДЕЛИМ РАБОТАТА
Условно работата на всеки един професионалист може 
да се раздели на творческа и организационна. В първата 

група се включва подготовката на презентации, анали-
зи, отчети, стратегии, а във втората – работа с доку-
менти, вътрешни и външни срещи. Затова, доколкото 
е възможно, е добре за творческата да сме от вкъщи, а 
за организационната – в офиса. Планирането е трудно, 
координацията с колегите също, но пък ефектите няма 
да закъснеят.

ДА ЧЕТЕМ И ДА СЕ ВКЛЮЧВАМЕ В УЕБИНАРИДА ЧЕТЕМ И ДА СЕ ВКЛЮЧВАМЕ В УЕБИНАРИ
В една идеална среда вкъщи би трябвало да вършим ра-
ботата по-оперативно. Дали е така или не е индивидуа-
лен въпрос, но пък най-вероятно имаме време за достъп 
до нови възможности за личностно и професионално 
развитие – статии, уебинари и други. Освен придоби-
ване на знания и умения, това е и начин за нови запоз-
нанства с хора, които имат същите интереси. Така или 
иначе почти няма събития, но пък контактите не бива 
да прашасват.

ДА СЪЗДАДЕМ РУТИНАДА СЪЗДАДЕМ РУТИНА
Рутината не е бич за креативността. Точно обра-
тното. Рутината в ежедневието ни помага да мислим 
по-малко за неща, които не са важни, а и да сведем стре-
са до минимум. Така че независимо дали сме в офиса или 
хоум офис, на токчета или по пижама, е важно дори да 
се насилим да си създадем навици – в 8:00 пием кафе, в 9:00 
сядаме на лаптопа, независимо къде се намираме. Това 
е една от най-важните предпоставки за постигането 
на баланс, защото намалява разликите между двете ра-
ботни локации.

И най-важното – за самите нас, за собствения ни ба-
ланс, е важно да се чувстваме еднакво добре вкъщи и в 
офиса. Ето шанс дори и за най-заклетите интроверти 
и екстроверти да постигнат и това съвършенство.

6 Бюлетинът се подготвя от

Балансът офис Балансът офис 
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