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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ-, 
перспектива стабилна и краткосрочен рейтинг 
А-3 на община Козлодуй. Използвана е 
официално приетата от БАКР методология за 
присъждане на кредитен рейтинг на община 
(http://www.bcra-bg.com/files/file_67.pdf). 
 
За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  
използвана информация от оценяваната 
община, Министерство на финансите, 
Национален Статистически Институт, Агенция 
по заетостта, база данни на БАКР, консултанти 
и други източници на публична информация. 
 
През последните три години дейността на 
общините и нормативната уредба се развиват в 
контекста на процеса на децентрализация, 
основните структурни промени в който са 
направени през 2003г. и 2004г. Цялостната 
динамика във финансовите показатели на 
общините през периода 2003-2007г. е 
положителна – налице е кумулативен ръст в 
собствените приходи (141%) и в инвестираните 
от общините капиталови средства (~3,5 пъти). 
Като неблагоприятен може да се посочи  факта, 
че през 2007г. едва 94 от общините в страната 
„успяват” да финансират текущите си разходи 
(общите без капиталовите) с генерираните 
собствени приходи и ОИС. 
Анализът на състоянието и правната рамка ни 
дават основание да заключим, че процеса на 
децентрализация се осъществява, макар и с 
бавни темпове. Въпреки това, регулацията към 
момента не е напълно уредена и БАКР счита, 
че съществува известен системен риск в 

дейността на общините, който се изразява 
основно в законодателен риск. 
 
Община Козлодуй има площ от 285 кв.км. и се 
състои от пет населени места. Гъстотата на 
населението е с около 20% по-висока от 
средната за страната, механичният прираст е 
отрицателен. Делът на трудоспособното 
население е малко над стойностите за 
страната. Нивото на безработица е над 
средното за страната.  
Дейността на АЕЦ Козлодуй е 
структуроопределяща за местната икономика и 
формира около 85% от общата произведената 
продукция в общината, която за 2006г. възлиза 
на 855 644 хил.лв. На следващо място по 
приходи от произвеждана продукция се 
нарежда строителството с дял от близо 11%. В 
преобладаващата си част строителните фирми 
са специализирани в областта на изграждането 
и поддръжката на инженерни съоръжения – 
главно обекти и поръчки към АЕЦ Козлодуй.  
Оценяваме риска от демографските и 
икономически характеристики като 
относително висок. 
За периодът 2004-2007г. бюджетът за местни 
дейности на общината нараства с 55% 
кумулативно. Делът на собствените приходи в 
последните леко намалява, но се запазва 
умерено висок – 76% през последната година. 
Оперативният резултат е положителна 
величина през разглеждания период. През 
2007г. общината реализира високи приходи от 
продажба на имущество, което е основна 
причина за формирания цялостен излишък от 
местни дейности през последната година. 
Данъчните постъпления се увеличават плавно, 
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общият кумулативен ръст за периода е 60%. 
Събираемостта на данъка върху недвижимите 
имоти и такса битови отпадъци е около 
средната за общините – ~75% за физически 
лица и 98% за юридически. 
В изготвения сравнителен анализ основни 
финансови показатели на община Козлодуй са 
сравнени със средните за страната и за 
общините със сходен брой население. По част 
от показателите – като общо приходи на глава 
от населението (без финансиране на 
дефицита/излишъка), размер и структура на 
собствените приходи, разходи за образование, 
рейтингованата община заема сравнително 
благоприятна позиция. По други показатели – 
приходи за местни дейности, капиталови 
разходи, темп на ръст на собствените приходи 
стойностите за Козлодуй са под средните за 
двете извадки.  
Изготвената финансова прогноза показва, че 
при така направените допускания общината ще 
се характеризира със задоволителна 
кредитоспособност в средносрочен план. 
Оценяваме цялостния риск от 
финансовото състояние на общината 
като умерен. 
Като цяло състоянието на инфраструктурата в 
Козлодуй е незадоволително. Изградена 
канализация има частично в града, в отделни 
населени места се налага ограничителен режим 
на водоснабдяване. Реализира се проект за 
изграждане на пречиствателна станция за 
отпадни води, с изпълнител Енемона АД. 
Финансирането е осигурено от ПУДООС и е на 
обща стойност около 9,2 млн.лв. Други значими 
инфраструктурни проекти на общината са 
изграждане на канализация на участък в града 
(~4,5 млн.лв.), осъществяване на енерго 
ефективни мерки в няколко сгради общинска 
собственост (одобрени 1,6 млн.лв.) и др. 
 
Основни финансови показатели в лева: 
 
  2005г. 2006г. 2007г. 
Общо приходи 8 716 422 9 669 915 11 488 281 
Приходи за местни 
дейности 

3 536 179 3 511 037 5 534 227 

- Собствени приходи 3 237 409 3 134 945 4 659 476 
-  данъчни  приходи 647 971 2 589 438 790 646 
 - неданъчни  приходи 2 344 299 898 582 3 760 894 
- Субсидии. и транс. за 
местни д-сти 

298 770 376 092 1 450 751 

Капиталови разходи 898 874 913 698 1 433 644 
Оперативен резултат 186 377 471 743 22 991 

Оперативен резултат 
преди лихви 

186 377 471 743 22 991 

Резултат от 
инвестиционна дейност 

-210 942 -496 925 1 191 325 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

-24 565 -25 182 1 214 316 

 
 
 
 
 
 
 
 


