
Резултати от проучване на индустрията 
по управление на вземания в България 

Асоциация на колекторските агенции в България 

юли 2015 г. 



Member of 

Накратко за проучването 

 Проведено месец юни 2015 г. съвместно с института за 
пазарни проучвания Ипсос 

 Ипсос (http://www.ipsos.com/) е третата най-голяма 
компания за пазарни проучвания в световен мащаб; 
основана през 1975 г. в Париж с офиси в 84 държави 

 Проучването обобщава отговорите на всички членове на 
Асоциацията на колекторските агенции в България 

 Членовете на асоциацията представляват около 70% от 
сектора за управление на вземания 

 Предлага обща картина на тенденциите в сектора през 
първото полугодие на  2015 г. 

 

 

Member of 
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Member of 

Основни тенденции 

 Телекомите са най-активните ползватели 
на услуги по събиране на вземания 

 Нарастват продажбите на необслужвани 
вземания 

 Ръст при междуфирмените вземания, 
предадени към колекторски компании 
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Задължения на 
домакинствата 
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Възложен дълг за събиране през 
първото полугодие на 2015 г. 

Проблемните дългове, възложени за 
събиране на специализирани агенции през 

I-во полугодие на 2015 г. възлизат на  
983.754 млн.лв.  

при  1.431 млрд. лв. за цялата 2014 г.  
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Member of 



Member of 20% ръст при възлагането на дългове на 
физически лица за H1 на 2015 г. спрямо H1 на 
2014 г.  
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Обем възложени дългове за събиране от физически лица 



Member of 

Телеком продуктите изместват банковите 
продукти при разпределението на дълговете 

 

 

 

 

 

Member of 
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Банкови 
продукти, 41.76 

Застрахователни 
продукти, 1.89 

Телеком 
продукти, 43.93 

Ютилити 
продукти, 1.22 

Лизингови 
продукти, 0.14 

Небанкови 
финансови 

продукти, 9.06 

Други; 2.00 

Разпределение на възложените дългове според 
кредитора (в %) 



Member of 

Тенденции при банки и телекоми 

 Банките и телекоми остават основните възложители 
на компаниите, събиращи дългове 

 Необслужваните кредити на банки, възлагани на 
колекторски агенции бележат лек ръст  

 По-ниски средни дължими суми при телеком 
вземанията, но нисък приоритет на плащане 

 Промяна на стратегиите за събиране на дългове на 
телекоми – фокус върху възлагането на външен 
специалист 
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Member of 

Тенденции при небанкови финансови 
институции 

 По-консервативен подход при оценка на 
кредитоискателите, вследствие на законовите 
промени от 2014 

 Подобрен вътрешен процес по управление на 
лошите дългове, водещ до ограничаването им 

 Тенденции към по-ранна и регулярна продажба на 
необслужвани кредити 
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Member of 

Забележим ръст при продадените 
портфейли през първата половина на 2015 г. 
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Обем продадени дългове – физически лица 



Междуфирмена 
задлъжнялост  
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Member of 

Тройно нарастване при възлагането  на 
дълговете от фирми през H1 на 2015 г.  
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Причини за ръст на възложените 
междуфирмени вземания 

 

 

 

 

 

 Доверие от компаниите към дружествата за 
събиране на вземанията  

 Забавяне на плащания по договори с 
държавата 

 Влияние на фалита на КТБ върху 
междуфирмената задлъжнялост 

 Влияние на ситуацията в Гърция и фирмите, 
които търгуват с тази страна 

 

 
Проучване на колекторската индустрия в България за 2015 г. 13 

Member of 



Динамика в секторите 

 

 

 

 

 Секторите с по-висока степен 
на несъстоятелност са и 
такива с по-висока 
междуфирмена задлъжнялост 

 Забавяне на плащания по 
договори с държавата 

 Основните причини за това са 
високата задлъжнялост, 
лошото управление на 
ликвидността и по-трудния 
достъп до финансиране 
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Member of 

Добри сектори 

ИТ сектор 

Рибарство 

Фармацевтичен сектор 

Производство на химикали и 
химически продукти 

Аутсорсинг 

Лоши сектори 

Търговия на едро 
Търговия на дребно 
Недвижими имоти 
Строителство и операции с 
недвижими имоти 
Специализирани строителни 
дейности 



Профил на 
длъжника 
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Профил на длъжника 

  в списъците с длъжници:  

• мъжете  >  жените   

• 20 – 30 годишните > над 50 годишните > 

активните работещи хора  

• финансовите експериментатори > случайно 

пропусналите плащане > изпадналите във 

временна неплатежоспособност 
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Member of 



Очаквания за 
H2 на 2015 г. 

 
 

Проучване на колекторската индустрия в България за 2015 г. 17 



Тенденции за 2015 г. 

 Ръст на събираемостта при междуфирмените задължения 
заради стартиралите разплащания от страна на държавата  

 Запазване на обема възложени дългове на домакинствата 
в близки до настоящите нива 

 Все по-ясно разграничаване  на двата типа отношение към 
семейния бюджет – тези, чиито спестявания растат и 
онези, които безотговорно боравят с кредитни продукти 
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Member of 



за АКАБГ 
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Member of 

За АКАБГ 

 Основана през 2011 г. 

 Към момента в Асоциацията на колекторските агенции 
членуват 15 компании 

 Пълни и асоциирани членове 

 Етичен кодекс в синхрон с европейските норми 

 Член на Федерацията на европейските асоциации за 
събиране на вземания (FENCA) 

 Основна цел: създаване на етични стандарти в 
управлението на вземания 

 Дългосрочна визия: повишаване на финансовата 
грамотност в обществото 

Member of 
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Благодарим за вниманието! 

Асоциация на колекторските агенции в България 
Ул. Рачо Петков Казанджията 6 
София 1766 
Тел. +359 2 976 0875 
e-mail: office@acabg.bg 
www.acabg.bg 
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