
ПРОУЧВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА 
НА ДОМАКИНСТВАТА И БИЗНЕСА 

В БЪЛГАРИЯ ЗА 2017 



отчита се ръст на броя случаи, възложени за 
събиране 

средният дълг на домакинствата спада под 
средната за страната работна заплата 

Ключови 
тенденции  

спад на възложените за събиране междуфирмени 
задължения и ръст на продадените обезпечени 
портфейли  



Проучването  
накратко  

 
 

 

КОГА 

Проведено 
през месец 
февруари 
2018 

 съвместно с  
института за 
пазарни  
проучвания 
Ипсос 

ПАРТНЬОР 

(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. 

ПРЕДЛАГА  
 
 
обща картина  на 
тенденциите в  
сектора през 2017 г. 
в сравнение с 2016 
г. 

проучването 
обобщава  
отговорите на 
всички членове на 
АКАБГ,   които 
вече 
представляват над 
80%  от сектора. 
 

ОТ 2013 г. 

http://www.ipsos.com/)
http://www.ipsos.com/
http://www.ipsos.com/


Нашата мисия е да налагаме  
КОРЕКТНИ И ЕТИЧНИ ПРАКТИКИ за събиране на вземания, които са 
признати и успешни в световен мащаб. 



ДЪЛГОВЕ НА 
ДОМАКИНСТВАТА  



43.7% 

ръст на броя възложени за събиране случаи 

15% 

спад на средния дълг  



Отчетливо 
позитивен тренд 

1095 лв. 775 лв. 

средна работна 

заплата 
 

среден дълг  
 

Източник: НСИ и АКАБГ 
 

2017 година 





Тенденции 

Растящ пазар на небанковите финансови 
продукти 

Телекомите губят позиции, 

изместени от “бързите” кредити  

Значителен ръст на лизингите 



Профил на  
длъжника Със средно и висше  

образование 

Населено място -  от  
Бургас, Стара Загора и 
Русе 

На трудов договор с  
перспектива 

Зодия Лъвц 

Под 30 години 



ПРОДАЖБА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ 
НА ДОМАКИНСТВАТА 





ВЪЗЛОЖЕНИ ЗА СЪБИРАНЕ 
МЕЖДУФИРМЕНИ 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 



2016 2017 

Обем на възложени 

междуфирмени 
задължения  

71 500 402 лв.  146 399 004 лв.  



Тенденции по сектори 

✓секторът на туристическите услуги се 

представя позитивно 
 

✓зачестяват проблемите в  

секторите строителство и 

търговия с бързооборотни стоки 

✓подобреният контрол в 

производствения сектор води до 

задържане на нивата на задлъжнялост 



Основни причини за финансови 

затруднения  
 

✓Неизползване на превантивни мерки и инструменти 

(застраховка на вземания, финансова информация) 

 

✓Лошо управление на ликвидността/ 23 дни средно 

забавяне на фактурите 

 

✓Нисък размер на европейско финансиране предвид края 

на стария програмен период 



ПРЕВЕНЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ 
НА ФИНАНСОВАТА  

КУЛТУРА 



https://acabg.bg/mission-paid


МИСИЯ ПЛАТЕНО 
ЕФЕКТ 

✓“Наръчник за управление на дълговете” е 

изтеглен над 10 хил. пъти 

 

✓Форма за “гореща връзка” с членовете на 

АКАБГ 

 

✓Клиентски запитвания, касаещи потенциален 

риск от попадане във финансови затруднения  

 

 

 

 



#мисия1000платено 
 

✓Младежка кампания на АКАБГ, насочена към 

ученици на възраст между 15 и 19 години 

 

✓Повишаване на финансовата култура на младите 

хора, при които има висок риск от задлъжняване 

 

✓Достига до над 50 хил. младежи от цялата 

страна 

 

 

 

 



https://youtu.be/M7xxHlGYh1g




БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕТО 


