


За проучването 

Проведено през месец 
февруари 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 2016 г. на 
фона на предходните 2 
години 

http://www.ipsos.com/


Задължения на домакинствата 



22% ръст на средния 
дълг 
 
43% спад на броя 
случаи 
 
17% спад на общия 
обем 
 
 

Europe Lead 



За какво задлъжнява българинът? 
 
 
 
 
 
 

Europe Lead 



Три ключови кредитора 

Банки – големи по 

обем задължения 

при по-малък 

брой случаи 

Телекоми – 

многобройни 

случаи с по-малък 

размер 

Бързи кредити - 

завръщане 



За какво теглим “бърз” кредит? 



Мъж под 30 г. 
 
 
Със средно и висше 
образование 
 
 
Със сезонна работа или на 
трудов договор 
 
Населено място - от Стара 
Загора, Благоевград или 
София 
 
 
Близнаци, Везни или Козирог 

Профил на длъжника 



Задължения на бизнеса 



Бизнесът възлага 66% повече дългове за събиране на 
колекторски агенции 
 
 
 
 

Europe Lead 
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Междуфирмени вземания 



Компаниите във финансово затруднение 

Основни причини за финансовите затруднения 
остават: 

 
Високите нива 

на  
задлъжнялост 

 

Секторната 
цикличност 

 
Лошото 

управление на 
ликвидността 

 

 

Намалените 

възможности за 

финансиране 

 



Ситуацията в България 

19% 

15% 

8% 
8% 4% 

46% 

Несъстоятелност по 
 сектори Търговия на 

едро 
Търговия на 
дребно 
Строителство 

Операции с 
недвижими имоти 
Транспорт 

Други 

Компаниите във 

финансово 

затруднение най-

често 

впоследствие 

биват обявени в 

несъстоятелност. 



Обявени компании в несъстоятелност в 

България през 2016 г.: 

• Новооткрити процедури по несъстоятелност: 440 

фирми 

• Обявени в несъстоятелност: 381 фирми 

Ситуацията в България 

От гледна точка на класификацията NACE 2008 

икономическите дейности, повечето български фирми, които 

са били обявени в несъстоятелност през 2016 г., са от 

следните сектори: 

 

• Строителство на жилищни и нежилищни сгради 

• Покупка и продажба на собствени недвижими имоти 

• Товарен автомобилен транспорт 

• Наемане и експлоатация на собствени или наети 

недвижими имоти 

• Ресторанти и дейности на заведения за бързо обслужване 

• Хотели и места за настаняване 

 



Продажба на дългове 



Близо 100% ръст в 
изкупените дългове  
 

 
Europe Lead 



Оптимизъм и финансово 
самочувствие = по-висок 
среден дълг 
 
 
Спад на броя длъжници 
 
 
Подобрена плащаемост 
 
 
Ръст при възложените 
междуфирмени вземания 

Ключови тенденции за 
2016 г. 



Прогноза за 2017 г. 
 
Без съществени сътресения за пазара на необслужени вземания 
 
Външни фактори /пр. ниски температури/ оказват негативно влияние върху 
плащаемостта 
 
Банките ще останат основен възложител, но с намаляващи обеми дългове за 
събиране 
 
Нарастване на продадения дълг вследствие на нови ниши: обезпечени и 
корпоративни портфейли 
 
 
 
 



За АКАБГ 

❏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 


