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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ и 
краткосрочен рейтинг а-2 на община 
Свиленград.  
 
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 2003-2005г. е 
положителна – налице е кумулативен ръст в 
собствените приходи (36%) и в инвестираните 
от общините капиталови средства (100%). 
Неблагоприятен фактор е отчетеното 
увеличение в приходите от продажба на 
имущество, още повече поради факта, че 135 
общини са насочили общо 76,9 млн.лв. за 
покриване на неинвестиционни цели. Анализът 
на състоянието и правната рамка на общините 
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 от частична 
смяна на схемата на финансиране от страна на 
централната власт. 
 
Община Свиленград се състои от 24 населени 
места и е третата по големина община в област 
Хасково. Общината има благоприятно 
географско положение, доближаваща се до 
средната за страната възрастова структура на 
населението, много нисък дял на малцинствено 
население и ниво на безработица под средното 
за страната и за общините от областта. 
Негативен фактор представлява недоброто 
състояние на пътната инфраструктура, което 
обуславя необходимостта от влагането на 
значителни средства през следващите години.  
Географското разположение на Свиленград 
предопределя ключовата роля на сектора на 
услугите в икономическия профил на общината, 

който осигурява около 75% от общия 
произведен брутен продукт. На територията на 
общината функционира „Свободна безмитна 
зона”-Свиленград, която благоприятства 
икономическото й развитие и създава 
предпоставки за развитие на допълващи 
услуги.   
Община Свиленград има установена 
административна структура, която е „работеща” 
и способства за прилагане на много добри 
оперативни практики. Постигната е 
оптимизация на оперативно ниво, като е 
улеснен контрола и координацията между 
отделните звена и центъра за обслужване на 
граждани. Налице е добра координация между 
общинската администрация и общинския съвет, 
което от рейтингова гледна точка представлява 
благоприятен фактор. Следва да се отчете и 
активността на мениджмънта при 
инициирането на проекти и търсенето на 
алтернативни начини на финансиране на 
капиталовата програма на общината. 
Мениджмънтът прилага по-скоро 
консервативен подход на управление, който 
способства за поддържане на една финансова 
стабилност в исторически план. 
Приходите за местни дейности в бюджета на 
общината през периода 2003-2006г. нарастват 
кумулативно над два пъти. Собствените 
приходи се увеличават с по-бавен темп спрямо 
субсидиите и трансферите за местни дейности, 
но въпреки това делът им в общите приходи 
остава висок – над 70%. Поради отпадането на 
пътния данък, размерът на данъчните 
постъпления в бюджета на общината намалява 
през 2004г. и 2005г., но през 2006г. отбелязват 
ръст от 47%, главно по линия на данъка върху 
прехвърляне на имущество. Неданъчните 
приходи имат положителен тренд през 
последните три години с кумулативен ръст от 
240%. В периода 2003-2005г. най-голям дял в 
тях заемат доходите от общински такси, чиито 
размер, обаче, е волатилен, като колебанията 
са обусловени от промените в размера на 
такса смет. През 2006г. общината реализира 
неколкократно по-големи приходи от продажба 
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на имущество, което увеличава дела на 
последните в размера на собствените приходи. 
Подобна тенденция се наблюдава при по 
голяма част от общините в страната. Доходите 
от собственост нарастват със стабилен ръст. В 
заключение може да се обобщи, че общината се 
характеризира с цялостно добро финансово 
състояние и балансиран бюджет. 
В исторически план Свиленград разходва най-
много средства за местни дейности за 
„Жилищно строителство, БКС и ООС” (където 
са вложени и най-много капиталови средства) и 
най-малко в сферата на социалното 
подпомагане. Най-голям кумулативен ръст през 
периода отбелязват разходите по функция 
„Икономически дейности и услуги” (596%), 
следвани от функция „Почивно дело, култура и 
религиозни дейности”. Въпреки че общината 
влага не малко средства за образование, 
размера им бележи най-малък темп на растеж 
(200%) за същия период. През последните 
четири години общината е вложила близо 8,2 
млн.лв. капиталови разходи, от които около 48% 
са в жилищното строителство (предимно за 
водоснабдяване и канализация) и около 35% в 
икономически дейности (главно за ремонт на 
пътната мрежа). 
Резултатите от направения сравнителен 
анализ, където община Свиленград е 
позиционирана в национален мащаб и спрямо 
общини със сходен брой население, показват, 
че рейтингованата община генерира сходни по 
размер общи приходи, но по-ниски приходи за 
местни дейности и собствени приходи спрямо 
средните стойности за страната и за групата 
общини със сходен брой население. Следва да 
се отбележи по-добрата структура на 
собствените приходи на Свиленград и 
значително по-високите капиталови разходи. 
Рейтингованата община е позиционирана и в 
регионален мащаб спрямо останалите общини 
от областта, в която група в общи линии заема 
благоприятна позиция и по някои показатели 
(като приходи за местни дейности, разходи за 
жилищно строителство и образование) заема 
водеща позиция (като изключим най-малките 
общини, които поради слабата населеност 
реализират много високи стойности на 
показателите). Община Свиленград е 
реализирала емисия облигации през 2005г. в 
размер на 2 млн.лв., с купон 7%, платим на 
шест месеца и падеж 2010г. Средствата са 
използвани за реконструкция на 
канализационната мрежа в града. В 
сравнителен план с останалите общини в 

страната, емитирали облигации, може да се 
обобщи, че Свиленград заема сравнително 
добра позиция по основните финансови 
показатели, като се нарежда след общините 
Пловдив, Варна и Шумен, а по някои 
индикатори (като капиталови разходи, разходи 
за образование) заема и по-предна позиция.  
Изготвена е финансова прогноза, с оглед 
оценка на бъдещата кредитоспособност на 
Свиленград. Резултатите ни дават основание 
да считаме, че общината ще реализира 
свободен паричен поток, който ще бъде 
достатъчен за покриване на поетите 
задължения – наличностите по сметки в края 
на годините през прогнозния период се 
запазват на нива над 1 млн.лв. Наличието на 
свободни парични средства дава възможност 
за поемане на нов дълг с оглед 
необходимостта от реализиране на важни 
инфраструктурни проекти, каквито са и 
намеренията на мениджмънта. Заложено е 
поемане на банков кредит за ремонт на част от 
пътната мрежа в размер на 1 млн.лв. със срок 
3 години. При така заложените параметри 
очакваме, че общината ще разполага с 
необходимия свободен ресурс, с който да 
посрещне задълженията и по допълнителния 
дълг. Това ни дава основание да очакваме, че 
община Свиленград ще се характеризира с 
добра кредитоспособност в краткосрочен план. 
 
Основни финансови показатели в лева 

 2003г.  2004г. 2005г. 2006г. 
Общо приходи 6,494,486 6,592,171 9,374,528 10,997,946 
Приходи за местни 
д-сти без финанс. 
на деф. 

3,302,281 2,236,931 3,185,661 6,740,163 

- Собствени 
приходи (вкл.) 2,339,135 1,914,172 2,678,153 4,875,900 

-  дан. приходи 668,473 612,638 585,852 862,089 
 - недан. приходи 1,670,662 1,301,534 2,092,301 4,013,811 
- Субс. и транс. за 
местни д-сти 963,146 322,759 507,508 1,864,263 

Капиталови 
разходи 1,008,180 988,045 3,109,445 3,156,822 

Оперативен 
резултат 926,032 -189,688 181,503 -177,021 

Оперативен 
резултат преди 
лихви 

926,032 -189,688 251,503 -37,021 

Резултат от 
финансова д-ст 0 0 0 0 

Резултат от 
инвестиционна д.ст -125,841 -519,005 -2,322,875 199,107 

Финанс. на деф.за 
местни д-сти -800,191 708,693 2,141,372 -22,086 

Нетен паричен 
поток 800,191 -708,693 -2,141,372 22,086 

 
 


