
ПРОЕКТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА КОЛЕКТОРСКИТЕ АГЕНЦИИ

...и джоба сит,
    и прасенцето цяло!

Наръчник за управление на дългове



ВЪВЕДЕНИЕ

https://acabg.bg/mission-paid 

Наръчникът в електронен вариант можете да намерите на:

Настоящият наръчник е част от „Мисия платено“, един проект на Асоциация на колекторските 
агенции в България (АКАБ), който има за цел да подпомогне гражданите в управлението на техните 
парични задължения. 

В него ще намерите представена по достъпен и удобен начин и на разбираем език информация 
за: 
• етапите, през които преминава погасяването на едно задължение; 
• взаимоотношенията с различните участници в процеса;
• повече за правилата при изплащане на вече поети дългови;
• основните рискове, свързани с различните видове външно финансиране.

Наръчникът представя важна справочна информация за:
• термини и понятия, използвани в официална и неофициална кореспонденция и информационни 
материали по темата за дълговете; 
• конкретни съвети, свързани с управлението на личните и семейни финанси;
• „митове“, базирани на невярна информация и произволни интерпретации на фактите, но широко 
тиражирани в публичното пространство.
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ВИДОВЕ ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ВИДОВЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СПЕЦИФИКИ И РИСКОВЕ

КАК СЕ ПОЕМА КОЙ Е БЕНЕФИЦИЕНТ
НА ПЛАЩАНЕТО

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ
НА ВЗЕМАНИЯТА

ЛИХВИ И САНКЦИИ
ПРИ ПРОСРОЧИЕ

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ
НА ВЗЕМАНИЯТА
ПРИ ПРОСРОЧИЕ

ПУБЛИЧНИ ПО СИЛАТА НА ЗАКОН НАЦИОНАЛНИ 
ИНСТИТУЦИИ СМЕСЕН

» Данък общ доход
   и др. данъци по
   ЗОДФЛ*;
» Местни данъци и
   такси;
» Осигуровки и др.

*Закон за данъците  
върху доходите на 
физическите лица

Задължителни 
за всички лица, 
данъчно задължени 
лица и тези, които 
се осигуряват и 
самоосигуряват

» Държавния
   бюджет;
» Бюджета на 
   общините, НОИ,
   НЗОК

Удръжка от 
заплатата от страна 
на работодателя и/
или индивидуално 
плащане при 
самоосигуряващи се 
и при деклариране 
на други облагаеми 
доходи

Увеличаване 
на данъчните 
задължения с лихва, 
ограничаване на 
достъпа до социални 
и здравни фондове и 
програми

Национална агенция 
по приходите / НАП/

КОМУНАЛНИ 
УСЛУГИ

НЕОБХОДИМО 
ПРИСЪЩИ

КОМУНАЛНИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ ИНДИВИДУАЛЕН 

» Ток;
» Вода;
» Парно;
» Топла вода и др.

Поемат се 
настаняването 
в жилището – с 
придобиване на 
собствеността или 
сключването на 
договор за наем.

» ЕРП;
» ВиК;
» ТЕЦ и др.

Плащането е 
индивидуално.

1. Лихви за
    просрочие. 

2. Прекъсване на
    снабдяването. 

» Дружествата,
  доставчик на
  услугата;
» Колекторска
   агенция;
» Съд;
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ВИДОВЕ ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ВИДОВЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СПЕЦИФИКИ И РИСКОВЕ

КАК СЕ ПОЕМА КОЙ Е БЕНЕФИЦИЕНТ
НА ПЛАЩАНЕТО

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ
НА ВЗЕМАНИЯТА

ЛИХВИ И САНКЦИИ
ПРИ ПРОСРОЧИЕ

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ
НА ВЗЕМАНИЯТА
ПРИ ПРОСРОЧИЕ

БАНКОВИ
ПРОДУКТИ ЛИЧНО РЕШЕНИЕ БАНКИ ИНДИВИДУАЛЕН 

» Потребителски
    кредити;
» Кредитни карти;
» Овърдрафт;
» Ипотечни  
    кредити.

С договор със 
съответната банкова 
институция.

Всички български 
банки и клонове 
на чужди банки 
опериращи в 
България.

Заплащането 
на вноските по 
кредита се уговаря 
с договора. 
Обичайно се теглят 
от разплащателната 
сметка, по която се 
превежда заплатата.

1. Лихви. 

2. Залог по ипотека. 

3. Задължаване на 
поръчителите

4. Други

» Банка;
» Колекторска 
агенция;
» Съд;

НЕБАНКОВИ
ПРОДУКТИ ЛИЧНО РЕШЕНИЕ

НЕБАНКОВИ 
ФИНАНСОВИ 
ИНСТИТУЦИИ

ИНДИВИДУАЛЕН 

» Стоков кредит;
» Финансов   
    лизинг;
» Финансов (бърз) 
    кредит;
» Задължителни 
    застраховки 
    (гражданска 
    отговорност, др.)

С договора със 
съответната 
финансова 
институция.

» Лизингови 
   дружества;
» Застрахователни 
   компании;
» Фирми за бързи 
   кредити.

Детайлно описани в 
договора.

1. Лихви. 

2. Залози. 

3. Прекратяване на 
услугата.

4. изземане на 
закупената стока и 
др.

» Компанията, 
   предоставяща 
   услугата;
» Колекторска 
   агенция;
» Съд.
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ВИДОВЕ ПАРИЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ВИДОВЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
СПЕЦИФИКИ И РИСКОВЕ

КАК СЕ ПОЕМА КОЙ Е БЕНЕФИЦИЕНТ
НА ПЛАЩАНЕТО

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ
НА ВЗЕМАНИЯТА

ЛИХВИ И САНКЦИИ
ПРИ ПРОСРОЧИЕ

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ
НА ВЗЕМАНИЯТА
ПРИ ПРОСРОЧИЕ

БИТОВИ И 
СВЪРЗАНИ С 

ЕЖЕДНЕВИЕТО 
ЗАДЪЛЖЕНИЯ

ЛИЧНО РЕШЕНИЕ

РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ 
ЧАСТНИ ФИРМИ – 
ДОСТАВЧИЦИ НА 

УСЛУГИТЕ

ИНДИВИДУАЛЕН 

» Абонаментни 
   договори 
   към мобилни 
   оператори;
» Интернет 
   доставчици;
» Доставчици 
   на кабелна 
   телевизия и др;
» Застраховки 
   живот и други 
   доброволни 
   застрахо-
   вателни 
   продукти.

С договора 
с фирмата, 
която предлага 
съответната услуга.

» Интернет 
   доставчици;
» Мобилни 
   оператори;
» Доставчици на 
   кабелни и други 
   видове ТВ услуги;
» Застрахователи.

Плащанията са 
месечни, като могат 
да се извършват по 
банков път, в ПОС 
терминали, на каса 
и др.

1. Лихва. 

2. Преустановяване 
на услугата. 

3. Предсрочно 
прекратяване 
на договора и 
задължаване с 
всички такси за 
периода.

4. Други.

» Компанията, 
   предоставяща 
   услугата;
» Колекторска 
   агенция;
» Съд.
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ПРЕДВАРИТЕЛЕН ЕТАП

ВСТЪПВАНЕ В ЗАДЪЛЖЕНИЕ

СПИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

01

02

03

Предварителният етап е свързан с преценка на необходимостта от: 
• закупуването на даден продукт или услуга;
• избора на начин за финансиране;
• избора на  доставчик на услугата;
• запознаване с условията, сроковете, начина на погасяване на задълженията;
• проучване на потенциала  за плащане на поетия дълг, обезпечения и др.

Подписване на договор със съответния доставчик за избраната услуга.
Приемане на: 
• параметри на плащанията за срока на договора;
• текущата лихва;
• наказателните лихви и предвидените в договора и по закон действия в случай на забавяне 
или прекратяване на плащанията.

Всяко неплащане или забавяне превръща клиента и кредита в “лош”. 
В зависимост от конкретния тип задължение се задействат съответните механизми и процедури,  
чрез които кредиторът се стреми да получи своите вземания. 
Задействат се и всички видове наказателни лихви и др. указани в договора санкции при 
неспазването му.

ЕТАПИ НА ЗАДЛЪЖНЯВАНЕ
7



ВАЖНО Е ДА 
ЗНАЕТЕ

ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

01

02

Извънсъдебното събиране не е задължителна фаза от процеса по 
погасяване на просрочени задължения и кредиторът е в правото си 
да се обърне към съда директно!

Кредиторът може да прехвърли задължението ви чрез цесия  към 
трето лице – специализирана колекторска компания. В този случай 
колекторската компания е вашият нов кредитор.

Често тя може да ви предложи по-гъвкави 
решения за погасяване на задължението ви.
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Осъществява се пряко от кредитора или от колекторска 
агения, която той е наел за тази цел. Тази процедура се 
осъществява когато кредиторът възлага на съответната 
колекторска агенция да събере дълга от негово име.

Основна характеристика на тази фаза на събиране 
на дълга, независимо дали се осъществява пряко от 
кредитора или от колекторска агенция е търсенето на 
възможности и съгласие със задълженото лице за 
постигане на приемливи условия и възстановяване на 
плащанията по кредита.  Инициативата за това идва 
от страна на кредитора, като целта е да се намерят 
гъвкави решения, които да са съобразени с моментните 
възможности на задълженото лице и желанието на 
кредитиращата институция да получи своите вземания. 
В комуникацията с клиента в този период, компаниите 
кредитори или колекторските агенции имат за цел:
• Да напомнят на клиента за допуснатото от него 
просрочрие;
• Да го информират за последствията и санкциите, 
които той търпи в резултат на това;
• Да проучат и разберат неговото положение и 
възможностите да възстанови задължението;
• Да влязат в преговори за това под каква форма, в 
какъв срок и при какви условия задълженият може да 
започне плащания без да се стига до следващата фаза – 
съдебно събиране.

ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Извънсъдебно събиране

КОМУНИКАЦИЯТА В ТОЗИ ЕТАП СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА 
ПО СЛЕДНИТЕ НАЧИНИ:

ПО ТЕЛЕФОН
• с цел напомняне, информиране,  
  насърчаване

ПИСМЕНО
• чрез изпращане на писма или      
   смс-и

ЛИЧНИ СРЕЩИ
• посещаване на длъжниците у    
  дома или на работното място
  с цел осъществяване на        
  преговорите лице в лице
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ВАЖНО Е ДА 
ЗНАЕТЕ

ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

01
На този етап, нито кредиторите пряко, нито колекторските агенции 
имат право да конфискуват имущество или да осъществят запор 
на доходи. Основната им цел е чрез лична комуникация да убедят 
и намерят приемлива за двете страни форма за възстановяване на 
плащанията по дълга. 
Ако не постигнат успех в това, те имат право да преминат към 
следващата фаза – съдебно събиране на задълженията. 

Извънсъдебното събиране е 
“безплатно” за клиента – всички 
разходи по събирането са за 
сметка на кредитора за разлика 
от съдебното събиране, при което 
всички разходи се натрупват върху 
дълга и в крайна сметка се заплащат 
от клиента.
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Етап, до който се стига, когато кредиторът е уверен, че 
клиентът  няма намерение да плати доброволно. 

ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съдебно събиране

ВАЖНО Е ДА 
ЗНАЕТЕ

01 Обичайна практика е кредиторът или съответната колекторска фирма 
да изчакват между 3 и 6 месеца преди да се обърнат към съда, но това 
НЕ е универсално правило или норма. 
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01

03

04

ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Съдебното събиране преминава през следните етапи:

• Връчване на съобщение заедно със съдебните книжа. Документите се връчват на 
постоянен адрес, дори клентът да не бъде открит при първо посещение, опитите за 
откриването му може да се повтарят, като след определен брой посещения, залепеното 
на вратата уведомление вече се счита за  връчени книжа. Така, клиентът става ответник 
по делото, а срокът за отговор от него страна започва да тече.

02 • Съдебен процес – процес, при който съдът трябва да установи, дали клиентът дължи на 
кредитора претендираната сума или не. Ако съдебното решение е в полза на кредитора се 
издава изпълнителен лист. 

• С изпълнителния лист кредиторът се обръща към частен или държавен съдебен изпълнител 
(ЧСИ или ДСИ), след което завежда изпълнително дело.

• ЧСИ/ДСИ проучва имущественото състояние на клиента по искане на кредитора, изпраща 
покана за доброволно изпълнение с размера на сумата, обект на задължението, а след това 
предприема съразмерно удържане на парични средства от доход или банкова сметка или 
продажба на имущество (пр. запор на доходите, публични продажби на недвижими имоти или 
явен търг на движими вещи)
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ВАЖНО Е ДА 
ЗНАЕТЕ

ПОГАСЯВАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

01

02

03

04

В случай, че бъдете осъден, всички разходи по делото и 
съдебното изпълнение са за Ваша сметка. Съдебното дело не 
спира лихвите по текущите Ви задължения. 

Законът предвижда защита върху единствено жилище (в 
случай, че не е ипотекирано), вещи и доходи, минимално 
необходими клиентът да продължи нормално живота си. Това 
е така наречената несеквестируемост, която е еквивалент на 
защита, получавана от гражданите в страни, където е уреден 
фалит на физическо лице. 

ПРИМЕР: заплатата ви може да бъде запорирана 
само до размера над минималната работна заплата. 
Сумата се променя, ако имате деца. 

Доходът над несеквестируемия се запорира и удържа в полза на 
кредитора, а имущество извън несеквестируемото движимо и 
недвижимо имущество се продава публично.

Клиентът има право да спре продажбата, като погаси минимум 
30% от дълга си, не по-късно от последния ден преди деня, в 
който ще се открие публичната продажба.

ПРИМЕР: ако получавате 1000 лв нетно и имате 2 деца, 
съдия-изпълнителят има право да удържи 200 лв месечно. 
Ако нямате деца, удръжките са съответно 400 лв.
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Независимо какъв е размерът на личните Ви и семейни доходи, старайте се да ги управлявате разумно. 
За да постигнете баланс във финансовите си действия, следвайте няколко основни правила:

- Изгответе месечен бюджет и следете внимателно как 
изразходвате средствата, с които разполагате, без да 
се отклонявате от записаното в него. Това ще повиши 
личната Ви финансова култура и дисциплина по 
изпълнението на изготвения бюджет, а като резултат – 
ще подобри стандарта Ви на живот.
- Приоритетно погасявайте комуналните си задължения 
и не допускайте просрочия и натрупване на лихви по 
тях;
- Заделяйте малка сума пари в „авариен фонд“ или т.н. 
„пари за черни дни“ . Основният двигател на успешното 
дългосрочно спестяване не е размерът на спестяването, 
а редовното заделяне на средства в спестовната схема. 
Дори отделянето на едно левче на ден в касичка, може 
да подпомогне доходите ви и да бъдете подсигурени 
неусетно със сума, която да Ви бъде от помощ при 
непредвиден или форсмажорен разход. 
- Не се изкушавайте да харчите „аварийния фонд“ 
за внезапни хрумвания или дейности, които нямат 
„авариен“ характер. 
- Опитвайте се да планирате разходите за по-големи 
покупки и текущи ремонти на дома, като спестявате 
допълнителни средства за тяхното извършване.  
Започнете да заделята средства за нова покупка, 
следете офертите на търговците, изберете внимателно 

подходящи уреди – енергоспестяващи, сигурни и с 
добра гаранция, минимум година преди да пристъпите 
към закупуването им.
- Стремете се да финансирате или съфинансирате 
тези покупки с лични средства, а ако решите да 
ползвате лизинг или потребителски кредит за това, не 
вземайте такъв, с размер и срок, който ще Ви затрудни 
при изплащането. Не се изкушавайте да направите 
няколко подобни покупки с външно финансиране по 
едно и също време, защото това може да доведе до 
неплатежоспособност. 
- Не се поддавайте на потребителска еуфория и се 
въздържайте от закупуването на стоки и услуги, от които 
нямате осъзната и непосредствена потребност, които 
надхвърлят значително собствените Ви финансови 
възможности към момента на покупката. Ще получите 
моменто задоволство при новата придобивка и много 
притеснения в бъдеще, ако подхождате непредпазливо 
и надценявате собствените си възможности и финансов 
стандарт. 

Ако решите да използвате кредит, решението 
да направите тази стъпка е изключително 
отговорно, защото плащанията по него натоварват 
допълнително  за продължителен период от време 
финансите на домакинството. 
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

Ако все пак сте взели решение за използване на 
кредит е важно да следвате няколко правила: 
- Преценете какъв кредитен продукт Ви е необходим 
за целта, за която ще го използвате. Не надценявайте 
собствените си възможности и хоризонт за неговото 
изплащане.  
- При избора на кредит не се водете само от сумата, която 
към момента Ви е необходима и лесния достъп до нея, а 
обърнете внимание на целия период на изплащане по 
кредита и съответните вноски по него. Неправилният 
избор на кредитен продукт и кредитна институция може 
да оскъпи многократно неговото връщане или да Ви 
превърне в лош клиент. 
- Ползвайте потребителски и/или бързи кредити при 
нужда, но за малки суми и за кратък период (от един до 
шест месеца).
- Четете внимателно всичко в офертите, които 
получавате, преди да пристъпите към подписването на 
съответния договор с кредитната институцуя. 
- Консултирайте се с експерт. Дори и да имате добра 
финансова култура и да сте се запознали с целия набор от 
информация по конкретния въпрос, винаги е по-добре 
да подсигурите решението си с мнение на институция, 
която би ви запознала с всички плюсове и минуси. 
Затова не е случаен и терминът „финансово здраве“. 
Както и в медицината, самолечението понякога може да 
се окаже с много тежки последици за прилагащия го. 
- Безконтролното теглене на кредити, дори и при 
безпроблемно обслужване на първоначалните 
задължения, може да доведе до тежки последствия. 
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ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ

РАЗГОВАРЯТЕ С ВАШИЯ 
КРЕДИТОР  ОЩЕ ПРЕДИ ДА 
ИЗПАДНЕТЕ В ПЪРВОТО 
ПРОСРОЧИЕ

ЗАКЪСНЯВАТЕ С 
ПЛАЩАНЕТО И ЧАКАТЕ 
КРЕДИТОРЪТ ДА ВИ 
ПОТЪСИ ПРЪВ 

ТЪРСИТЕ РЕШЕНИЕ НА 
ВЪПРОСА СЪВМЕСТНО 
С НЕГО

НЕ ОТГОВАРЯТЕ НА 
ОБАЖДАНИЯТА МУ 
ИЛИ СЕ ДЪРЖИТЕ 
ВРАЖДЕБНО 
И ОТКАЗВАТЕ 
СЪТРУДНИЧЕСТВО

ОПТИМИЗИРАТЕ 
РАЗХОДИТЕ СИ, ОБМИСЛЯТЕ 
УВЕЛИЧАВАНЕ НА ДОХОДИТЕ 
СИ И ТЪРСИТЕ БЪРЗ 
ИЗХОД ОТ ЗАТРУДНЕНАТА 
СИТУАЦИЯ

ВЗИМАТЕ ОЩЕ ЗАЕМИ  И 
ВЛАГАТЕ МАЛКОТО СИ 
СРЕДСТВА В МОМЕНТНИ 
ИГРИ, ЛОТАРИИ ИЛИ 
ДРУГИ “ФОРМИ ЗА БЪРЗО 
ЗАБОГАТЯВАНЕ” 

РАЗГОВАРЯТЕ С 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА 
КРЕДИТОРА ИЛИ 
КОЛЕКТОРСКАТА ФИРМА 
И СЪТРУДНИЧИТЕ В 
ПРОЦЕСА ПО ИЗЛИЗАНЕ 
ОТ ПОЛОЖЕНИЕТО БЕЗ 
ДА ДОПУСНЕТЕ ДА БЪДЕТЕ 
СЪДЕН

КРИЕТЕ СЕ, КЪСАТЕ 
ЗАЛЕПЕНИТЕ СЪОБЩЕНИЯ 
НА ВРАТАТА И СТЕ 
ИЗНЕНАДВАТЕ, КОГАТО 
БЪДЕТЕ ОСЪДЕН

ГУБИТЕ ЧАСТ ОТ 
ИМУЩЕСТВОТО СИ, 
ВЛИЗАТЕ В ЧЕРНАТА 
ИКОНОМИКА, 
СЪЗДАВАТЕ СИ 
ЛОШО КРЕДИТНО 
ДОСИЕ, БЛИЗКИТЕ ВИ 
ОТБЯГВАТ!

ИЗЛИЗАТЕ 
ОТ КРИЗАТА 
С ПОУКА!

ПРАВИЛНО

НЕПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНОНЕПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО

ПРАВИЛНО ПРАВИЛНО ПРАВИЛНО ПРАВИЛНО
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ВАЖНО Е ДА 
ЗНАЕТЕ

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

01 Всяко неплащане и/или забавяне по договор с кредитор, доставчик 
на услуги, Ви прави  „лош” клиент. 

02 Втора пропусната вноска по кредит позволява на кредитора да 
обяви същия за предсрочно изискуем, което означава, че ще ви бъде 
изискан ПЪЛНИЯ размер на кредита, а не само месечната му вноска.

03 Отказът от доброволно плащане не премахва дълга, а напротив – 
задвижва се процедура по принудителното му събиране.

04 Съдебните действия са неизбежни, ако контактът потребител-
кредитор бъде преустановен.

17



05

06

07

08

ВАЖНО Е ДА 
ЗНАЕТЕ

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!

Ако кредиторът е своевременно уведомен за текущи промени, 
съществува възможността задължението да бъде предоговрено.

След просрочие започва да тече т.нар. мораторна лихва – в 
практиката тя обикновено е равна на договорената лихва + 10%.

Препоръчително е да се потърси вариант за погасяване, преди 
задължението да стане предсрочно изискуемо или да бъде обект на 
принудително събиране.

В случай на решение, да бъде погасен даден заем с изтеглянето 
на друг, то е нужно внимателно проучване на параметрите в 
дългосрочен план; в противен случай може да се получи ефект на 
домино.
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МИТОВЕ И ФАКТИ

01

02

03

Продажбата на дълг е незаконна.
Продажбата на дългове датира в бизнеса повече от 20 години и е световна практика. Във 
Великобритания например, са продадени около 10 милиарда паунди дълг през последните 10 
години. 
Продажбата на дълг е преди всичко защита за клиента. В рамките на повечето договори 
съществува клауза, в която е уточнено, че кредиторът може да направи продажба, прехвърляне 
или друго с цел разпореждане с неизплатен дълг. Често новият кредитор може да предложи 
много по-гъвкави схеми за разплащане.

В случай че кредиторът не може да докаже просрочения дълг, не могат да осъдят потребителя 
и по подразбиране задълженията му ще бъдат премахнати.
Тук отговорност на ищеца (кредитора) е да докаже правотата си по случая в съдебната зала. 
При такива казуси е нужно да бъде доказано пред съда със съответните доказателства, кога 
даденият потребител е изпаднал в неизпълнение и въз основа на какво се претендира 
дължимата сума.

Ако в период от шест години, кредиторът не се е свързал с некоректния платец, това означава, 
че въпросното лице не трябва дапогасява задължението си, тъй като дългът му е със статут 
„изтекла давност”.
Това, че давностният срок на задължението е изтекъл, не означава, че то престава да 
съществува. Напротив, кредиторът има право да иска погасяването му, дори и след изтичането 
на този срок, но дългът не може да бъде събран по съдебен/ принудителен ред.  Въпреки това 
сумата е дължима. 

МИТ

МИТ

МИТ
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04

05

Колекторските агенции търсят  голям брой хора всяка година по повод  дългове, които не са 
техни.

В действителност броят на тези дългове е изненадващо малък. Компаниите, членуващи в 
АКАБГ, се стремят да сведат тези случаи, плод на некоректни данни, до минимум. При получена 
кореспонденция за задължение, което е погрешно адресирано, едно обаждане или имейл към 
колекторската агенция ще реши проблема много бързо. 

Ако не мога да платя дълга си, ще избягвам контакт с кредитора/колекторската агенция и те в 
крайна сметка ще се откажат да го търсят. 
Ако кредиторът не е в състояние да осъществи контакт с клиента и да договори план за 
изплащане, той пристъпва към съдебно събиране, а не се отказва да си търси задължението. 
За клиента това означава нарастване на дълга заради начислените такси и лихви, както и 
липсата на всякаква възможност за гъвкав подход, в това число разсрочване, предоговаряне 
или постигане на отстъпки.

МИТ

МИТ

МИТОВЕ И ФАКТИ
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РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ

“ЛОШ” КЛИЕНТ/
НЕКОРЕКТЕН ПЛАТЕЦ

» лице, чийто дълг е 
станал „лош”; 

» лице, изпаднало в 
просрочие поради 
невъзможност 
или нежелание 
да заплаща 
дължимото, 
съгласно поетия 
с договор 
ангажимент; 

» всеки потребител 
на услуга/стока, 
който забавя 
поетия ангажимент 
за плащане 
на парично 
задължение;

КРЕДИТОР

» юридическо лице, 
което предоставя 
финансов или от 
друго естество 
ресурс и има право 
да го изисква, 
съгласно условията 
на сключения 
договор;

» взискател;

» ищец;

» заемодател;

ПАРИЧНО
ЗАДЪЛЖЕНИЕ

» всеки финансов 
ангажимент, 
поет от страна 
на дадено лице, 
уреден чрез 
подписан от 
лицето договор; 

BGN

ЗАДЪЛЖЕНО
 ЛИЦЕ

» всеки, подписал 
договор, който 
го ангажира 
финансово;

» задължено лице 
не означава 
некоректен 
платец;

»  задължено лице 
е потребител, 
който следва 
да изпълнява 
ангажимент според 
параметрите на 
подписаното от 
него писмено 
споразумение;

“ЛОШ”
ДЪЛГ

» парично 
задължение, по 
което има забавяне 
или прекратяване 
на плащането;

» финансов 
ангажимент, 
който се намира 
в  състояние  на 
неизпълнение или 
просрочие;

BGN
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РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ (ЧСИ)

» лице, на което 
държавата възлага 
принудителното 
изпълнение на 
частни притезания; 
Държавата има 
право да ползва 
услугите на ЧСИ 
и при събиране 
на публични 
вземания.

» осъществява 
принудително 
изпълнение на 
частни притезания. 
Държавата може 
да възлага на 
държавните 
съдебни 
изпълнители и 
събирането на 
публични вземания 
в случаите, 
определени със 
закон

ПАДЕЖ

» крайната дата, 
до която трябва 
да се заплати 
дължимата 
според договора 
вноска;

ПРОСРОЧИЕ

» всяко забавяне 
и закъснение 
в плащането 
на дължимата 
вноска;

КОЛЕКТОРСКА
АГЕНЦИЯ

» професионална 
компания за 
събиране и/
или изкупуване 
на дългове от 
юридически и 
физически лица;

» представлява 
кредитора, няма 
съдебни функции;

ЧСИ

ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН 
ИЗПЪЛНИТЕЛ (ЧСИ)

ДСИ
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РЕЧНИК НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ

ПОКАНА ЗА 
ДОБРОВОЛНО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

» акт на съдебен 
изпълнител под 
формата на писмен 
документ, който 
дава 14-дневен 
срок, в който 
длъжникът има 
възможност 
да изплати 
доброволно дълга 
си

» договор между две 
страни – цедент и 
цесионер, съгласно 
който кредиторът 
/цедентът/ 
прехвърля своите 
вземания и правата 
по тях на трето 
лице, нов кредитор 
/цесионер/

СЕКВЕСТИРУЕМОСТ

» Секвестируем/и 
е/са доход/вещи, 
върху които 
може да бъде 
наложен запор 
или възбрана; 
имущество, 
собственост 
на длъжника, 
което може 
да послужи за 
удовлетворяване 
на кредитора 
му, като бъде 
превърнато в 
пари, с които 
да се погасят 
паричните му 
задължения.

НЕСЕКВЕСТИРУЕМ/И
Е/СА ДОХОД/ВЕЩИ

» върху които не 
може да бъде 
наложен запор или 
възбрана. Запорът/
възбраната е след-
ствие от действия 
на съдебния 
изпълнител, 
поискани от 
взискателя по едно 
изпълнително  
дело – т.е., за да 
бъдат запорирани/
възбранени 
дохода/вещите 
на дадено лице, 
то, в качеството 
му на клиент е 
било осъдено и 
съответно дългът 
му е установен 
безспорно от съда

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ЛИСТ

» съдебен акт, който 
удостоверява, че 
лицето, в чиято 
полза е издаден, 
разполага с право 
на принудително 
изпълнение за 
реализиране на 
своя претенция 
срещу длъжника /
за предаване на 
имот, плащане на 
сума, премахване 
на незаконна 
постройка и пр./ 
и задължава 
съдебния изпъл-
нител да образува 
изпълнително 
производство, в 
което да се реали-
зира това право

ЦЕСИЯ
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ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

В настоящия Наръчник е представена по достъпен 
начин най-важната информация, която трябва да знаете, 
относно Вашите задължения и какво е необходимо 
да направите, ако изпаднете в невъзможност да ги 
погасявате. 

Полезни връзки, от които да получите допълнителни 
познания, както и консултации по темата:

https://acabg.bg
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