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БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

*Бележки: 

1) За пълната рейтингова история вижте в края на документа; 

2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице 
или на свързана трета страна,  като след извършеното оповестяване не са били извършвани корекции в  кредитния 
рейтинг и/или рейтинговата перспектива; 

3) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с 
нея трета страна; 

 

„БАКР -  Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 
Европейския Парламент и на Съвета на Европа. 
Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в 
целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на 
останалите признати от Европейския орган за ценни 
книжа и пазари (ЕОЦПК) агенции, без териториални или 
други ограничения.  

На проведено на 30.09.2021г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад за 
кредитния рейтинг на община Бургас. Заседанието 
е ръководено от д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена обстойна дискусия по 
измененията в състоянието на общината за 
петгодишен период и оценка на всички фактори, 
определящи рейтинга ѝ, членовете на Рейтинговия 
Комитет взеха следното решение: 

 

 

 

 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) 
потвърждава следните  кредитни рейтинги на 
община Бургас: 

Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ  
перспектива: стабилна 
краткосрочен кредитен рейтинг А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала АA- 
(BG) перспектива: стабилна  
краткосрочен рейтинг по национална скала А-1+ (BG) 
 

Използвана е официално приетата от БАКР методология за 
присъждане на кредитен рейтинг на община. Публичната 
версия на методологията (включително дефиницията за 
неизпълнение) е достъпна на следния електронен адрес:  
https://www.bcra-
bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf 

 

Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория в публикуваната на сайта на БАКР Глобална 
скала:  

https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf  
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За изработването и присъждането на кредитния рейтинг 
е използвана информация от оценяваната община, 
Министерството на финансите, Националния 
статистически институт, Агенцията по заетостта, база 
данни на БАКР, консултанти и други източници на 
публична информация. 

Анализ на рейтинговите фактори 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с 
проблема в един от основните приоритети както в 
България, така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. Заради безпрецедент-
ната криза в страната е въведена „извънредна 
епидемична обстановка“. 

Пандемията от COVID-19 и предприетите мерки 
за ограничаване на заразата оказват силно 
неблагоприятно въздействие върху икономиче-
ската активност в страната, като отчетения спад  
на БВП за 2020г. възлиза на 4.2% след ръст от 
3.7%, постигнат година по-рано. След забавяне-
то, наблюдавано в развитието на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитирането, 
външния сектор и инфлацията, през първото 
полугодие на 2021г. динамиката е обратна, а 
постигнатият реален ръст е средно 3.1% на 
годишна база. Равнището на безработица се 
покачи до 5.6% към Q2 2021г. (при 5.1% средно 
за 2020г.).  

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Салдото по КФП за 2020г. 
отчита касов дефицит от 3.0% от БВП (1.0% за 
2019г.), след като правителството финансира 
фискални помощи към най-засегнатите от 
кризата сектори. През първото полугодие на 
2021г. постъпленията в бюджета продължават да 
нарастват с темп, по-бавен спрямо разходите. 
Дългът на сектор „Държавно управление“ да се 
покачи до 25.1% от БВП към март 2021г. поради 
нуждата от финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана нисък в сравнителен план. 

Развитието на икономическите процеси в 
страната се анализират детайлно от „БАКР - 
Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени в 
присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от доклада за 
присъдения актуален рейтинг на Република 
България е достъпен на официалния сайт на 
БАКР:  

https://www.bcra-
bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2021_b
g.pdf 
 

През 2020г. общините в България очаквано се 
изправиха пред сериозни финансови и органи-
зационни предизвикателства. Намалението на 
приходите и ръста на текущите разходи бяха 
компенсирани до голяма степен с неизпълнение 
на планираните капиталови разходи. Съответно, 
бюджетното салдо на общините на национално 
ниво е положително към края на годината (5.3%, 
при -2.9% година по-рано). 

Към края на юни 2021г. на национално ниво е 
отчетен ръст на покритието на разходите за 
местни дейности с приходи както на годишна, 
така и на шестмесечна база. Слабо благоприят-
но изменение е налице и при размера на дълга 
като процент от планираните приходи, изравни-
телната субсидия и други трансфери за местни 
дейности - отново както спрямо края на 2020г., 
така и спрямо юни 2020г. Следва да се има 
предвид, че от съществено значение е не толко-
ва размерът на дълга, колкото дали погашенията 
по него са правилно планирани и бюджетно 
разчетени.  

По отношение на инвестиционната активност на 
общините (дял на инвестиционните разходи в 
общите) се наблюдава минимално увеличение 
на годишна база (8.7% спрямо 8.1%).  

Положителен фактор представлява свиването на 
просрочените задължения на общините към 
средата на 2021г., сравнено с юни 2020г.: до 108 
141 хил.лв. от 143 827 хил.лв. (спад с 24.8%). 

През първото шестмесечие на 2021г. община 
Бургас реализира положителен оперативен 
резултат в размер на 13 371 хил.лв., който е по-
висок спрямо отчетените за предходните два 
аналогични перида, но изостава значително от 
генерираните поне през първите полугодия на 
2018, 2017 и 2016г. Инвестиционният резултат за 
разглеждания период е отрицателен, което не е 
необичайно за тези дейности. Нетният паричен 
поток е положителен, в размер на 7 726 хил.лв., 
при отрицателен за съответния период на 2020г., 
но много близък до постигнатия за първото 
полугодие на 2019г. 

Собствените приходи, реализирани през първото 
шестмесечие на 2021г., възлизат на 56 023 
хил.лв., което представлява ръст от 17.0% на 
годишна база, но повишение от 5.7% спрямо 

https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_apr_2021_bg.pdf
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аналогичния период на 2019г. Тази динамика се 
определя преди всичко от икономическите 
ефекти на пандемията от COVID-19, засягаща в 
различна степен редица сектори в страната, и в 
частност – застъпените в община Бургас.  

Очаквано, почти всички елементи на собствените 
приходи отчитат подобрение през 01-06.2021г. на 
годишна база. Същевременно обаче нивата на 
ключовите финансови показатели, които община 
Бургас бележи за разглеждания период спрямо 
този за първото полугодие на 2019г., демонстри-
рат възстановяване на благоприятното ѝ 
развитие, предвид позитивните изменения на 
основните приходоизточници. 

Прави впечатление осезаемото повишение на 
постъпленията от данъка при придобиване на 
имущества, което надхвърля отбелязаното през 
съответните периоди на последните поне 5 
години, и е подкрепено от ръста на цените на 
имотите спрямо 2018 и 2019г. 

Подчертано позитивно е и изменението на 
постъпленията от наеми на имущество. То е 
обусловено от една страна от събрани през 
2021г. стари вземания, възникнали през 2019 и 
2020г., а от друга – от разширяване на броя 
обекти, подлежащи на заплащане на наем. 

Осреднената събираемост на данъка върху 
недвижимите имоти и върху превозните средства 
през 2020г. се запазва почти непроменена в 
сравнение с отчетената за предходната година 
(~79%, при средно 71.8% за общините в 
страната).  

Таблица 1: Приходи за местни дейности 
 Jun-21 Jun-20 

 размер дял размер дял 

Собствени приходи  56,022,663 96.5% 47,893,075 95.4% 

Данъци 26,901,535 46.3% 23,042,915 42.2% 

Неданъчни приходи 29,121,128 50.2% 24,850,160 49.5% 

такси 19,174,201 33.0% 17,693,396 35.2% 

доходи от собственост 7,547,753 13.0% 4,977,061 9.9% 

продажба имущество 1,196,636 2.1% 515,598 0.9% 

глоби, санкции и 
наказателни лихви 

1,302,687 2.2% 1,291,547 2.4% 

концесии 52,404 0.1% 167,840 0.3% 

други, в т.ч. -152,553 n/a 204,718 0.4% 

Субсидии и 
трансфери 

2,038,979 3.5% 2,314,687 4.2% 

ОИС 0 0.0% 0 0.0% 

ЦСКР 52,766 0.1% 665,848 1.3% 

 Jun-21 Jun-20 

 размер дял размер дял 

Трансфери от/за 
държ.предпр. и др.лица, 
включени в 
конс.фиск.програма 

77,988 0.1% 3,140,596 6.3% 

Други целеви трансфери 2,124,350 3.7% 0 0.0% 

Възстановени трансфери   0.0% 0 0.0% 

Трансфери м/у бюджети 3,499,954 6.0% 1,968,266 3.9% 

Трансфери м/у бюджети и 
сметки за средства от ЕС 

-3,716,079 n/a -3,460,023 n/a 

Приходи за местни 
дейности 

58,061,642 100.0% 50,207,762 100.0% 

При текущите разходи се наблюдава годишен спад 
от 8.1%. Размерът им обаче, спрямо отбелязания 
за аналогичния период на 2019г., е с 3.0% по-
висок, и с 2.3% над този за 01-06.2018г. 

Таблица 2: Текущи разходи 
  Jun-21 Jun-20 

Текущи разходи 41,454,696 100.0% 45,123,874 100.0% 

Заплати 6,359,733 15.3% 8,150,328 18.1% 

Издръжка, в т.ч. 29,232,720 70.5% 31,001,304 68.7% 

 външни услуги 14,420,365 34.8% 12,480,999 27.7% 

 материали 1,459,584 3.5% 1,706,284 3.8% 

 текущ ремонт 8,394,223 20.2% 12,425,861 27.5% 

 вода, горива и енергия 3,340,142 8.1% 2,885,543 6.4% 

Други 3,850,934 9.3% 4,057,327 9.0% 

Лихви 376,849 0.9% 240,884 0.5% 

Платени данъци, такси и 
административни санкции 

1,634,460 3.9% 1,674,031 3.7% 

Стойността на остатъчния дълг на общината към 
средата на 2021г. се запазва практически 
непроменен спрямо края на предходната година. 

Към края на юли 2021г. просрочените задължения 
на община Бургас продължават да са нулеви. 

По отношение на разпределението на разходите 
по функции на община Бургас може да се 
отбележи, че през първото шестмесечие на 2021г. 
делът на разходите за благоустройство се запазва 
доминиращ и възлиза на 45.8% (1.1 п.п. по-висок 
спрямо съответния период на предходната 
година), докато тежестта на разходите, отчетени в 
„Икономически дейности и услуги“, търпи 
понижение до 14.2% (16.7% за 01-06.2020г.).  
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Таблица 3: Капиталови разходи - структура 

  Jun-21 Jun-20 

Общи държ.служби 16.6% 18.5% 

Отбрана и сигурност 0.1% 5.8% 

Образование 8.9% 4.2% 

Здравеопазване 1.7% 1.1% 

Соц.осиг.,подпом/не и грижи 2.5% 2.2% 

Жил.стр., БКС и ООС 45.8% 44.7% 

Почив.дело, култура и религ.дейн. 9.4% 6.5% 

Икономич.дейности и услуги 14.2% 16.7% 

Разх.некласифицирани в др.функ. 0.8% 0.5% 

По-значимите инвестиции, реализирани от 
община Бургас през анализирания период, касаят 
дейности по мащабния проект за въвеждането на 
интегриран градски транспорт в град Бургас (в 
периода насочени предимно към подобряване на 
атмосферния въздух), реконструкция на Културен 
дом на Лукойл Нефтохим, укрепване на 
свлачища.  

За периода 2021-2027г. основните планирани 
приоритетни капиталови проекти са насочени към 
здравната инфраструктура (детска болница, 
Комплексен онкологичен център, спешната 
медицинска помощ). Акцентира се и върху 
инвестиционни дейности в образованието. 

Според публикуваните от Министерство на 
финансите данни за основни показатели на 
общините в страната за 2020г., може да се 
направи изводът, че община Бургас запазва 
благоприятното си позициониране спрямо 
средните за страната и за областните градове. 
От сравнението с община Варна като община със 
сходен икономически профил е видно, че 
традиционно постиганите нива на показателите 
на двeтe общини са близки и осезаемо по-добре 
поставени спрямо средните за страната и за 
областните градове. 

През анализирания период Димитър Николов 
продължава да заема кметския пост за четвърти 
пореден мандат. 

 

 

 

 

 

Перспектива 

Стабилната перспектива към рейтингите на 
община Бургас изразява очакването ни, че 
демонстрираното благоприятното развитие 
през първото полугодие на 2021г. ще бъде 
затвърдено в краткосрочен и средносрочен 
план, подкрепено от възстановяването на 
местната икономика . 

Доколкото рейтингът на община Бургас е 
ограничен от рейтинга на Република България, 
положително влияние върху него би могло да 
окаже евентуално повишение на държавния 
рейтинг. 

Очертаването на негативна тенденция при 
собствените приходи, натрупването на дълг, 
който изправя общината пред съществени 
финансови затруднения, както и акумулирането 
на просрочени задължения, биха могли да се 
отразят негативно върху рейтинга 

 

 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет 
обсъдиха основните фактори, определящи 
финансовото представяне на общината през 
първото шестмесечие на 2021г. Беше 
отбелязано успешното преодоляване на 
негативите от Covid-19-кризата от страна 
на общината, продължаващото изпълнение 
на ключови инвестиционни проекти, 
поддържането на нулеви просрочени 
задължения. 
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Таблица 4: Основни финансови показатели 

(хил. лв.) Jun-21 Jun-20 2020 2019 

Приходи за местни дейности, в т.ч. 58,062 50,208 93,656 102,895 

Собствени приходи: 56,023 47,893 89,674 93,349 

 - данъчни приходи 26,902 23,043 40,532 40,453 

 - неданъчни приходи 29,121 24,850 49,142 52,896 

Субсидии и трансфери  2,039 2,315 3,982 9,546 

Капиталови разходи 8,881 7,436 19,858 17,284 

Текущи разходи 41,455 45,124 84,404 82,692 

 -лихвени разходи 377 241 735 761 

Оперативен резултат 13,371 2,254 381 4,905 

Резултат от инвестиционна дейност -5,646 -4,606 -10,986 -1,986 

Дефицит/излишък за местни дейности 7,726 -2,352 -10,606 2,919 

 

 

Рейтингова история на община Бургас: 

Дата на 
Рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикуване 

Дългосрочен 
кредитен 
рейтинг 

Перспектива 
Краткосрочен 

кредитен 
рейтинг 

Дългосрочен 
рейтинг по 

национална скала 
Перспектива 

Краткосрочен 
рейтинг по 

национална 
скала 

1.10.2020 2.10.2020 ВВВ Стабилна А-3 AA- (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

31.3.2020 3.4.2020 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

17.4.2019 19.4.2019 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

14.12.2018 14.12.2018 
ВВВ (под 

наблюдение)** 
- 

А-3 (под 
наблюдение)** 

АА-(BG) (под 
наблюдение)** 

- 
А-1+(BG) (под 
наблюдение)** 

15.5.2018 18.5.2018 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

25.4.2018 27.4.2018 ВВВ- Положителна А-3 АА- (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

3.5.2017 5.5.2017 ВВВ- Стабилна А-3 АА (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

17.4.2015 24.4.2015 ВВВ-* Стабилна А-3 ААА (BG) Стабилна A-1+ (BG) 

* Първоначален рейтинг 

** Поставяне на рейтинга „под наблюдение“ произтича от публикувана промяна в методологията на БАКР за 
присъждане на кредитен рейтинг на община (https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf), 
засяга всички актуални към този момент рейтинги на общини и не е свързана с дейността на оценяваната.  

 


