Как да навигираме
в света на необслужваните
вземания

ЦИЯ КОНТРОЛ ЕФЕКТИВНОСТ СПОСОБНОСТ УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ ЦЕЛ АНАЛИЗ ТАЛАНТ СПОСО
СПОСОБНОСТ
КОНТРОЛ
НАЛИЗ
ЦЕЛ

АЛИЗЪМ ОТГОВОРНОСТ 100% ЕКИП
УМЕНИЯ УСПЕХ КAЧЕСТВО ЕФЕКТИВНОС
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
ФИНАНСИ
АНАЛИЗ
ЦЕЛ СПОСОБНОСТ
НАЛИЗ МОТИВАЦИЯ КAЧЕСТВО 100%ЕФЕКТИВНОСТ
РЕШЕНИЕАНАЛИЗ
АНАЛИЗ ЕКИП УСПЕХЪТ УМЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ
СПЕХ ИЗИСКВА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЦЕЛ
100%ОТГОВОРНОСТ ДОВЕРИЕ
УМЕНИЯ СИГУРНОСТ УСПЕХ ФИНАНСИ
АНСИ ЕКИП ЕФЕКТИВНОСТ ЦЕЛ КАЧЕСТВО
СИОНАЛИЗЪМ
ФИНАНСИ
КАЧЕСТВО
УМЕН
ЦИЯ КОНТРОЛ УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ СПОСОБНОСТ МОТИВАЦИЯ ТАЛАНТ ЦЕЛ МОТИВАЦИЯ КО

Уважаеми
партньори,
Движеща сила в променящия се свят
е умението да се адаптираш така,
че да надградиш усилията и резултатите, които лично и в екип си
постигнал. В своята 11-годишна
история, ние, в Агенция за събиране
на вземания ЕАД (АСВ), се ръководим
от т о з и при н цип и по ср ещ а м е
промените като стимул да надскочим
себе си.
Всяка от нашите стъпки е свързана
с това да ги насочим към по-добро
ра звитие и за нас, и за нашите
клиенти. Екипът ни винаги работи с
една ясна, прагматична и постижима
цел – ефективно приключване на всеки
един случай и взаимна удовлетвореност за всички страни. Защото
проблемите често идват и си отиват,
променяйки из основи познатата ни
среда, а всеки има нужда от стабилен
партньор, с който да ги превърне във
възможности.
В настоящия наръчник бихме желали
да споделим опита и експертизата на АСВ като компания-лидер в
сектора за управление на вземания.
Разчитайте на нашата подкрепа, за
да преминем заедно през финансовите
предизвикателства.
Приятно четене!

Юлия Юргакиева,
изпълнителен директор,
ACB, част от B2Holding
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В разгара на пандемията от
COVID-19 през 2020 г. ученикът
Максим Иванов и неговият баща
Стефан прекосяват Атлантическия
океан с гребната лодка NEVEREST,
преминавайки 8 230 км за 105 дни
- световен рекорд, преборвайки
се с високи вълни и екстремни
температури. Максим става и наймладият мореплавател с такова
върхово постижение.
Добрият екип е ключов и
за успешното управление на
необслужвани вземания. За целта
се изисква широк набор от умения:
силна мотивация и вдъхновение,
добра предварителна подготовка,
правилно планиране на целите и
детайлите, точна оценка и синхрон
между членовете на екипа.
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Успяваме, защото
сме открити и
коректни. Стабилни
сме, защото вярваме
в хората. Постигаме
целите си, защото
работим в синхрон и
сътрудничество. Силни
сме, защото сме екип от
професионалисти.
Женина Жилева,
ръководител “Администрация и
управление на персонала“, АСВ

8

9

6 причини
да продадете
вашите
необслужвани
вземания
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1.

Подобрявате
финансовите резултати

2.

Фокусирате се върху
основната си дейност

3.

Повишавате качеството
на активите

4.

Спестявате
от съдебни дела

5.

Освобождавате финансов
ресурс, време и усилия

6.

Запазвате добра
репутация
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Върховете Попова капа, Купените,
Ловница, Орловец, Мальовица,
в Рила - най-високата планина
в България, са предизвикателство
за покоряване за много алпинисти.
Натрупаните камари от дълг често
изглеждат трудни за преодоляване.
За нас, които притежаваме
експертизата, капацитета и
технологията за управление на
големи обеми необслужвани вземания,
справянето с тези препятствия е
ежедневие.
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Да бъдеш „в час“! Това
е ключът към успеха.
Използваме и интегрираме
технологии от ново
поколение и непрекъснато
развиваме хората си.
Нашата цел е не просто
да събираме пари, ние се
стремим да оставим един
по-добър свят след нас.
Николинка Христова,
оперативен директор, АСВ
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1.

4

Рамкови
споразумения

2.

Споделени
сделки

3.

•ПOДХОДА
ЗА ПРОДАЖ Б АТА

нА

Търгове
за единични/
пакетни
портфейли
с обезпечени/
необезпечени
вземания

НЕOБСЛУЖвАни
ВЗЕМАНиЯ•

4.

Сделки
на вторичен пазар
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•СТЪПКИ ПРИ
ПРОДАЖБАТА
нА НЕOБСЛУЖвАни
ВЗЕМАНиЯ•

6.
Избор на
най-добрата
оферта

2.
Сключване на
договор за конфиденциалност

4.
Анализ на
портфейл
4.1 Правно
проучване
4.2 Въпроси и
отговори

5.
Входиране
и оценка на
офертите

7.
Включване
на още един
или повече
инвеститори
(споделени
сделки)*

1.
Обявяване
на търг за
продажба на
необслужвани
вземания

8.
Преговори по
договор за
цесия**

3.
Определяне на
периметъра
от данни,
върху които
ще се базира
оценката

10.
Продавачът
подобрява
показателите
си и намалява
лошите си
вземания

9.
Сключване
на договор
за единично/
регулярно
прехвърляне

*Възможна стъпка при покупка на по-големи пакети
**Може да бъде по-ранна стъпка в процеса на продажба
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Кадин мост на р. Струма, близо
до с. Невестино, е построен преди
повече от пет века и все още е
една от най-забележителните
конструкции в България,
отличаващи се със своята
здравина. През 2020 г. мостът беше
частично реставриран, за да се
гарантира неговата още по-голяма
устойчивост.
Устойчивото и трайно
сътрудничество с партньорите
и клиентите е крайъгълен камък и в
нашия бизнес. Взаимоотношенията
ни стъпват на здрава основа
и доверие. Непрекъснато се стремим
да ги подобряваме и поддържаме,
следвайки принципите за добро
и етично поведение.
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Отдавна не си поставяме
ограничения, опитвайки
се да предоставяме
на своите клиенти и
партньори гъвкави и
иновативни решения.
Дългогодишните ни
отношения с големите
имена във финансовия и
телекомуникационния
сектор ни определят
като надежден бизнес
партньор и това е найдобрата атестация за
нас.
Зорница Банкина,
директор “Бизнес развитие”, АСВ
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€16.2

•ДАННИ
и ФАКТИ•

млрд. портфейл

към юни 2021 г.

В топ 10
на компаниите
за изкупуване
на дълг в Европа

8.2

€2

млн.
вземания

млрд. остатък
за събиране

23

€28.6
млн. нетна
печалба

2102

държави

€1.6

€149

млрд. активи

служители

24

млн. приходи

25

Управлението на
вземанията изисква
отдаденост и
съпричастност. Не е
достатъчно да събираме
и да продаваме. За нас
е важно да го правим
така, че да запазим
интересите на всички
страни в процеса.
Мисията ни е да помагаме
за оздравяването
на бизнеса, за да
заработи той отново
на пълен капацитет,
създавайки стойност
и работни места. В
това е експертизата
ни и с това помагаме
на икономиката да се
развива.
Виктор Баръмов,
директор на дирекция
"Корпоративни и обезпечени
вземания", АСВ
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Норвегия

Финландия

Швеция

•ПРИСЪСТВИЕ

Естония

на

Латвия

B2Holding•

Дания

Литва

Полша
Люксембург
Чехия

Словения

Франция

Хърватия

Унгария
Румъния
Сърбия
България

Италия
Испания

Гърция
Черна гора
Босна и Херцеговина
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Кипър

В нашата работа
информацията
е най-ценният
актив, а умението
да я анализираме и
управляваме – найзначимото качество.
Непрестанното
разработване
и внедряване на
аналитични модели
спомага за подобряване
на постиганите
резултати, както и
за оптимизиране на
влаганите усилия и
средства, което от
своя страна позволява
да бъдем устойчив и
конкурентен партньор.
Михаил Георгиев,
ръководител на отдел "Кредитен
риск и рeпортинг", АСВ
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•в ЮИЕ
ДАННИ
и ФАКТИ•

€22.4
млн. приходи

към юни 2021 г.

В топ 3
на компаниите
за изкупуване
на дълг в ЮИЕ

1.9

**

млн. вземания

4

държави

567

*

€6.6

служители

млн. EBITDA

€2.5

**

млрд. портфейл

*към 2020 г.
**не са включени данните за Гърция, където
B2Holding участва в споделени сделки с други
инвеститори
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Атлантическият път в Норвегия
(Atlanterhavsvegen), дълъг 8 км,
е един от най-живописните в света.
Построяването му е свързано с
множество предизвикателства,
сред които свирепи урагани и бури,
силни ветрове и големи океански
вълни.
С придобиването на необслужвани
вземания осигуряваме
на партньорите ни висока степен на
финансова сигурност и стабилност,
които им помагат да останат
фокусирани, дори по време
на най-силните бури.
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Съдебното събиране
е последната стъпка
в нашия бизнес.
С ангажираност
и отговорност
разглеждаме всеки
отделен казус.
Паралелно, с
индивидуален подход,
работим в посока все
по-малко вземания да
минават през пълния
процес на съдебно
събиране.
Владимир Хаджитенев,
директор на дирекция
"Съдебни вземания", АСВ
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•В БЪЛГАРИЯ
ДАННИ
и ФАКТИ•
към юни 2021 г.

€757

млн. портфейл

€66.4*
млн. активи

227

485

ЧЛЕН
НА АУВ

хил. вземания

браншовата
асоциация
в сектора

служители

ФИНАНСОВА
ИНСТИТУЦИЯ
в регистъра на БНБ

в топ

3

€16.7*

по активи

млн. приходи

*към 2020 г.
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Скалният ръб “Кончето” се намира
в Пирин - най-красивата планина
в България. Част от него е широка
едва 40-50 см и трудността при
преминаването му обезкуражава
много туристи. В действителност
металното поддържащо въже
осигурява безопасност и така
преходът по него е една от найсигурните отсечки по целия
маршрут.
Управлението на необслужвани
вземания често е свързано с
перипетии. С правилния партньор,
който разполага с подходящите
инструменти, подготовка и опит,
преодоляването им е много по-лесно.
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Стремим се да бъдем
партньор в истинския
смисъл на думата
- с изграждане на
дългосрочни отношения
и подпомагане на
клиентите ни за
постигане на финансова
стабилност.
Надежда Гонова,
търговски мениджър, АСВ
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•БИЗНЕС
ПАРТНЬОРИТЕ
НА ACB•
Бяла Карта
Каквото пожелаеш, където и да си
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Отборът по художествена
гимнастика на България, златен
медалист от Олимпиадата в Токио
през 2020 г. (проведена през 2021 г.
заради пандемията от COVID-19),
е сред най-добрите в историята
на спорта и с постоянни високи
резултати в първенствата.
Постигането на съвършенство в
съчетанията изисква комбинация
от пределна концентрация,
синхрон, гъвкавост, прецизност на
движенията и сетивата, както и
ясно фокусиране върху крайната цел.
Като професионалисти в
управлението на вземания,
ние прилагаме гъвкав подход в
отношенията с клиентите и в
същото време си поставяме високи
цели и непрекъснато се стремим
да ги надскачаме. Постоянството
в добрите резултати е част от
нашата ДНК.
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АСВ
е дългогодишен
партньор на
SOS Детски селища
България
Организираме
благотворителни
каузи и участваме
в благотворителни
маратони

АСВ са наши
приятели, които
ни подкрепят
непрекъснато

Даряваме
за социални каузи

Валерия Георгиева,
Национален изп. директор,
SOS Детски селища
България
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Полетът с балон, пълен с горещ
въздух, е израз на силния стремеж на
човека към свобода, независимост,
прогрес и самоконтрол. За да летиш
се изисква мотивация, смелост,
решителност, вдъхновение и
прецизен контрол.
Доброто управление на
необслужвани заеми изисква сходен
подход, както и набор от специфични
умения и познания. Знаем го от личен
опит.
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•ПРИ
ЛO
ЖЕ
НИЯ•
52
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50

ЕС
България
Румъния
Гърция
Кипър
40

•ДЯЛ НА
НЕOБСЛУЖВАНИТЕ
КРЕДИТИ
В ЕС
И ЮИЕ•

30

20

10

0
2018 г.

2019 г.

2020 г.

Източник: EBA Risk Dashboard
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€658

2018 г.

€584

•ОБЕМ НА
НЕOБСЛУЖВАНИТЕ
КРЕДИТИ
В ЕС•

2019 г.

€467.7
2020 г.

В МЛРД.

Източник: EBA Risk Dashboard
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България

Гърция

в млрд. €

в млрд. €

€86.2

€2.1

€2

€70.5

€1.5

•ОБЕМ НА
НЕОБСЛУЖВАНИТЕ
КРЕДИТИ
В ЮИЕ•

2018 г.

€53.7

2019 г.

2020 г.

2018 г.

Румъния

2019 г.

2020 г.

Кипър

в млрд. €

в млрд. €

€5.8

€1.5

€1.3

€1.3
€3.1

2018 г.
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2019 г.

2020 г.

2019 г.

59

2020 г.

Източник: EBA Risk Dashboard

•НОМИНАЛ НА
ПРОДАДЕНИТЕ
НЕОБСЛУЖВАНИ ВЗЕМАНИЯ
В БЪЛГАРИЯ•
В МЛН.

€460
2016 г.

€974
2018 г.

€696
2019 г.

€395
2017 г.

€260

2020 г.

Източник: По данни на АУВ,
чиито членове покриват 80% от пазара на необслужвани задължения
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€66.6

€66.4

€60.5

ФИНАНСОВИ
РЕЗУЛТАТИ
НÁ ACB

Активи
Приходи

€31.8

В МЛН.

€10.8
€5.9

€14
€9.7

€13.4

€10.8

€10.5

€5.1

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Източник: Финансови отчети на АСВ
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БУЛ. „ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ“

АВТОСАЛОН

ОФИС СГРАДА
„ЛАБИРИНТ“

АСВ

Контакти

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ

ТЪРГОВСКИ
КОМПЛЕКС

София 1335,
бул. д-р Петър Дертлиев 25,
офис-сграда Лабиринт,
етаж 2
ТУНЕЛ
БУЛ. „ЦАРИЦА ЙОАННА“

02 483 5535
office@theagency.bg
theagency.bg

ЗАПАДЕН ПАРК

64

/debt-collection-agency-jsc

65

ЦИЯ КОНТРОЛ ЕФЕКТИВНОСТ СПОСОБНОСТ УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ ЦЕЛ АНАЛИЗ ТАЛАНТ СПОСО
СПОСОБНОСТ
КОНТРОЛ
НАЛИЗ
ЦЕЛ

АЛИЗЪМ ОТГОВОРНОСТ 100% ЕКИП
УМЕНИЯ УСПЕХ КAЧЕСТВО ЕФЕКТИВНОС
ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ
ФИНАНСИ
АНАЛИЗ
ЦЕЛ СПОСОБНОСТ
НАЛИЗ МОТИВАЦИЯ КAЧЕСТВО 100%ЕФЕКТИВНОСТ
РЕШЕНИЕАНАЛИЗ
АНАЛИЗ ЕКИП УСПЕХЪТ УМЕНИЯ УПРАВЛЕНИЕ
СПЕХ ИЗИСКВА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ЦЕЛ
100%ОТГОВОРНОСТ ДОВЕРИЕ
УМЕНИЯ СИГУРНОСТ УСПЕХ ФИНАНСИ
АНСИ ЕКИП ЕФЕКТИВНОСТ ЦЕЛ КАЧЕСТВО
СИОНАЛИЗЪМ
ФИНАНСИ
КАЧЕСТВО
УМЕН
ЦИЯ КОНТРОЛ УПРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ СПОСОБНОСТ МОТИВАЦИЯ ТАЛАНТ ЦЕЛ МОТИВАЦИЯ КО

