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Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг ВВ, 
перспектива стабилна и краткосрочен рейтинг В 
на община Перник. Използвана е официално 
приетата от БАКР методология за присъждане 
на кредитен рейтинг на общини (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.  
Община Перник има площ от 484,2 кв.км. и се 
състои от 24 населени места. Общината е сред 
10-те най-гъсто населени – гъстотата на 
населението е близо 3 пъти по-висока от 
средната за страната, механичният прираст е 
положителен. Делът на трудоспособното 
население е близък до средните стойности за 
страната.  
В икономиката на община Перник са застъпени 
почти всички отрасли, като водеща роля има 
черната металургия, производство на електро- 
и топло- енергия, машиностроителна и 
металообработваща промишленост, 
въгледобив. Общата произведена продукция за 
2006г. възлиза на 1 млрд.лв., близо 70% се 
формира от преработващата промишленост. 
Инвестициите за същия период се равняват на 
165 млн.лв.  
Демографските и икономическите 
характеристики на общината обуславят 
относително нисък риск.  
 
От рейтингова гледна точка цялостното 
финансово състояние на общината в 
исторически план и текущото към момента 
обуславя висок кредитен риск. 
През последните няколко години общината 
поддържа висока задлъжнялост, като към края 
на 2007г. има просрочени задължения на 
стойност 10,7 млн.лв. Ръководството е 
сключило извън съдебно споразумение по дело 
за обезщетяване за унищожени земи от „Мини 
Перник” АД. Предвижда се по тази линия да 
бъдат получени приблизително 18 млн.лв. 
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Очаква се около 12 млн.лв. от сумата да бъде 
усвоена от общината в следващите месеци, а 
останалата част – в началото на 2009г. 
Намеренията на ръководството са със 
средствата да бъдат погасени просрочените 
задължения, а остатъка да се вложи в 
капиталови проекти.  
През периода 2004-2007г. община Перник 
отчита отрицателен оперативен резултат и 
положителен резултат от инвестиционна 
дейност. Това е индикатор, че в голяма степен 
текущите разходи се финансират с постъпления 
от продажба на имущество. Собствените 
приходи формират 74% от общите приходи за 
местни дейности през последната година и 
нарастват с 11% за разглеждания период. През 
2006 и 2007г. община Перник получава общо 
близо 5 млн.лв. средства по Наредбата за 
условията и реда за финансово подпомагане на 
общини в затруднено финансово положение, с 
които са покрити стари задължения. 
През последните 4 години общината е 
инвестирала около 7,2 млн.лв. капиталови 
разходи, от които близо 6,4 млн.лв. в местните 
дейности. Общината има значими 
инфраструктурни проекти (одобрени и внесени 
за одобрение) по донорски програми, което е 
силно положителен фактор предвид 
незадоволителното състояние на 
инфраструктурата.  
В изготвения сравнителен анализ основни 
финансови показатели на община Перник са 
съпоставени със средните за страната и за 
общините, които са и областни центрове. 
Данните показват, че община Перник отчита по-
ниски общи приходи и собствени приходи на 
глава от населението спрямо средните за 
страната и за групата общини-областни 
центрове, както и значително по-ниски 
капиталови разходи за периода 2004-2007г. 
Структурата на собствените приходи се 
доближава в общи линии до средната за 
страната.  
Изготвената финансова прогноза показва, че 
при така направените допускания общината ще 
се характеризира със задоволителна 
кредитоспособност в краткосрочен и 
средносрочен план. 
 
БАКР дава много добра оценка на 
мениджмънта. Общината е сертифицирана по 
ISO 9001:2000. Създадена е практика за 
поддържане на добра текуща и оперативна 
отчетност, формализирани са приоритетите за 
развитие и са остойностени индикативно 

перспективните проекти. Следва да се 
отбележи също като положителен фактор 
активността на общинското ръководство по 
посока осигуряване на необходимите ресурси 
за осъществяване на инвестиционната 
програма и търсене на източници на 
финансиране. 
 
Основни финансови показатели в лева 
  2005г. 2006г. 2007г. 
Общо приходи    
Приходи за местни 
дейности 10 955 648 18 166 022 22 093 861 
- Собствени приходи 8 803 695 11 350 588 16 332 426 
-  данъчни  приходи 2 156 007 3 337 015 3 664 403 
 - неданъчни  приходи 6 647 688 8 013 573 12 668 023 
- Субсидии. и транс. за 
местни д-сти 2 151 953 6 815 434 5 761 435 
Капиталови разходи 573 924 1 520 646 2 542 352 
Оперативен резултат -1 984 484 -327 065 -5 986 409 
Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

1 747 652 11 658 6 573 060 

Дефицит/излишък за 
местни дейности -236 832 -315 407 586 651 

 
 
 
 
 
 
 
 


