


• Проведено през месец юли 2016 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 87 държави 

• Проучването обобщава отговорите на всички членове на Асоциацията 
на колекторските агенции в България, представляващи около 75% от 
сектора 

• Предлага обща картина на тенденциите в сектора през първото 
полугодие на 2016 г. на фона на предходните 2 години 

http://www.ipsos.com/


Продажба на 
дългове 



34 412 948 лв. 
125 061 572 лв. 

221 803 445 лв. 233 945 445 лв. 

609 663 967 лв. 
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Ако агенция събира възложен дълг: 

• Агенцията е посредник в 
комуникацията с длъжника 

• Агенцията изисква плащане 
единствено в офис/по банкова 
сметка на банката 

• Банката може да пристъпи към 
съдебни действия за събирането на 
дълга 

Ако агенцията е изкупила дълга: 

• Агенцията вече е кредитор по вземането 

• Длъжникът трябва да бъде уведомен за 
продажбата на дълга 

• Агенцията събира парите по собствена 
сметка 

• Агенцията може да предложи по-
гъвкави условия за погасяването на 
кредита 

 



Задължения на 
домакинствата 



820 544 583 лв. 

611 165 739 лв. 

997 739 579 лв. 962 247 560 лв. 

1 111 599 316 лв. 
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• Банки:  
• Раздвижване в кредитирането 

• Стрес тестове: по-усилено събиране на лоши вземания и много активни 
продажби на дългове  

• Телекоми:  
• Запазване на нивото на лош дълг 

• По-малки дължими суми 

 
 



  

• Бързи кредити:  
• Нарастване на отпуснатите кредити 

• Продажба на лошите дългове на по-ранен етап вместо аутсoросинг на 
събирането 

• Застраховане:  
• Нарастване на възложените дългове за събиране като подготовка за 

предстоящите стрес тестове в сектора 

• Предимно регресни вземания  

 



Мъж, до 
30 г. Средно 

образование 

Без постоянен трудов 
договор/сезонна работа 

Ниска 
финансова 

култура 

Бързи или 
потребителски 

кредити 



• Мъжете: 
• Теглят по-често кредити и по-големи 

суми => задлъжняват по-често 

 

• Жените: 
• По-рядко задлъжняват и плащат по-

редовно просрочените кредити 

Сравнение: брой изтеглени кредити спрямо продукта Мъже Жени 
Бърз кредит 60% 40% 
Ипотечен кредит 70% 30% 
Кредитна карта 61% 39% 
Овърдрафт 65% 35% 
Потребителски кредит 60% 40% 



Задължения на 
бизнеса 
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• Спад на несъстоятелностите в страната с 
приблизително 8%, но задлъжнялостта остава 
висока 

• По-малко от 2 фалита на 1000 активни фирми. 

• Въпреки силното търсене, компаниите от сектор 
търговия са сред най-засегнатите – над 1/4 от 
всички случаи на несъстоятелност. 

• Секторите строителство и операции с 
недвижими имоти заемат 15% дял от общия. 

 

Добри сектори 

ИТ сектор 

Фармацевтичен сектор 

Производство на машини и оборудване 

Социални дейности 
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води 
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Операции с недвижими имоти 

Сухопътен транспорт 
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Компаниите във финансово затруднение са и 
компаниите, които най-често биват обявени 
в несъстоятелност. 
 
Основни причини за финансовите 
затруднения остават: 

• високи нива на  задлъжнялост; 
• секторна цикличност; 
• лошо управление на ликвидността; 
• по-малко възможности за 

финансиране. 



Най-много компании в несъстоятелност през 
2016 г. има в секторите: 

Строителство на жилищни и нежилищни сгради 

Покупка и продажба на собствени недвижими имоти 

Товарен автомобилен транспорт 

Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими 
имоти 

Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични 
стоки 

• Броят на компаниите, обявени в 
несъстоятелност за периода 01.01-30.06.2016 г., 
е 245 спрямо 346 за същия период на 2015 г., 
което представлява спад с 29%. 
 

• За периода 01.01-30.06.2016 г. са открити нови 
производства по несъстоятелност за 252 
компании спрямо 307 за първите 6 месеца на 
2015 г., което е спад с 18%.  

 
 



 

• Банки и финансови институции: 
• Фокус върху продажба на дълг 

• Продажба на нов вид кредити – обезпечени и корпоративни 

• Повишени нива на възлагане за събиране 

• Събираемост на нива, близки от тези преди кризата 

 
 



• Основана през 2011 г. 

• Към момента в Асоциацията на колекторските агенции членуват 16 
компании 

• 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 

 


