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*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 АД 
(БАКР) е третата пълноправна рейтингова 
агенция в ЕС, регистрирана съгласно 
Регламент № 1060/2009 на Европейския 
Парламент и на Съвета. 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 агенции (ЕОЦКП), без териториални 
или други ограничения. 

 

На проведено на 12.05.2022г. заседание на 

Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад за 
кредитния рейтинг на община Варна. 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 Варна:  

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

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала АА- (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 
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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  

 

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. 

 

Анализ на рейтинговите фактори 

Заради безпрецедентната криза, резултат от 
възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб, в България е в сила 
„извънредна епидемична обстановка“ от 
13.05.2020г. до 31.03.2022г. В края на 2021г. се 
сформира ново правителство, което 
представлява четири-партийна коалиция, начело 
с партията „Продължаваме промяната“, и е 
изправено пред редица предизвикателства. 
Висока степен на несигурност пред развитието на 
страната създава повишеният геополитически 
риск, произтичащ от военния конфликт на 
територията на Украйна.  

След спада от 4.4% през кризисната 2020г., 
българската икономика бързо възвърна 
положителна динамика, отчитайки реален ръст от 
4.2% през 2021г. с основния принос на 
вътрешното търсене. След забавянето, 
наблюдавано в развитието на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитирането 
и външния сектор през предходната година, 
процесите през 2021г. са като цяло в посока към 
възстановяване. Условията на пазара на труда 
постепенно се нормализират, като коефициентът 
на икономическа активност остава потиснат, а 
равнището на безработицата (според НРС) 
достига 5.3%. Същевременно инфлацията 
(съгласно ХИПЦ) рязко се ускори от -0.3% през 
януари до 6.6% през декември 2021г., 
ограничавайки ръста на разполагаемия доход на 
домакинствата. Възходящата динамика се 
определяше основно от преките и косвени ефекти 
от покачването на международните цени на 
енергийните продукти и храните. 

Благодарение на дългогодишната си бюджетна 
дисциплина България посрещна ковид-кризата с 
акумулирани резерви и относително ниско ниво 
на държавен дълг. Касовият дефицит по КФП 
достигна 2.9% от БВП през 2020г. и се задържа 
на същото равнище и през 2021г., тъй като 
влошаването на епидемичната обстановка в 
рамките на изминалата година наложи както 
удължаване на периода на действие на част от 
мерките за подкрепа, така и въвеждане на нови 
такива. Съотношението на дълга на сектор 
„Държавно управление“ и БВП възлиза на 25.1% 
(Маастрихтски дълг) към края на 2021г., 
покачвайки равнището си спрямо края на 2020г., 
но оставайки ниско в сравнителен план. 

През 2021г. общините в страната регистрират 
известно подобрение във финансовото си 
развитие спрямо предходната година. 
Позитивните промени се проявяват в няколко 
посоки. Повишение, макар и слабо, се наблюдава 
в средния дял на приходите в общите 
постъпления, който достига 31.62%. Покритието 
на разходите за местни дейности с приходи също 
се характеризира с възходяща динамика. 
Положителен фактор представлява редуцирането 
на дълга като процент от отчетените приходи, 
изравнителна субсидия и други трансфери за 
местни дейности от централния бюджет от 
52.76% до 43.15%. Благоприятно е изменението и 
на дела на просрочените задължения от 
отчетените приходи, изравнителна субсидия и 
други трансфери за местни дейности от ЦБ, които 
се свиват до 3.67%, при 4.68% година по-рано, 
фактор за което е и свиването в абсолютна 
стойност на просрочените задължения до размер 
от 118 713 хил.лв., при 127 779 хил.лв. в края на 
2020г. (спад от 7.1%).  

Може да се направи изводът, че през 2021г. 
общините са успели да постигнат известно 
възстановяване на пред-Ковид финансовото си 
състояние. Към момента обаче съществува риск, 
свързан с ценовата криза на  горивата.  

По отношение на нормативната база, регулираща 
дейността на местните власти, през 
анализирания период не са настъпили 
съществени изменения, фактор за което е и 
нестабилната политическа обстановка в страната 
и трудностите и проблемите при съставянето на 
редовно правителство, което да се фокусира 
върху регулацията на общинските финанси и 
функционирането им. 
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Община Варна 

През анализирания период на кметския пост се 
запазва Иван Портних (ПП ГЕРБ) в третия си 
мандат, който в дейността си е подкрепян от 
петима заместник-кметове. 

През 2021г. община Варна постига оперативен 
резултат в размер на 31 231 хил.лв., който 
значително надхвърля отчетения за предходната 
година (16 401 хил.лв.). Тази динамика се дължи 
на по-високия ръст на текущите приходи (22.6%) 
спрямо този на текущите разходи (13.9%|. 
Резултатът от инвестиционна дейност е обичайно 
отрицателен (-27 424 хил.лв.), но по-нисък в 
абсолютна стойност от реализирания през 
предходните три години, основен фактор за което 
е по-ниската стойност на извършените 
капиталови разходи. В резултат нетният паричен 
поток е положителен (за разлика от предходните 
три години) и възлиза на 3 807 хил.лв. 

През 2021г. община Варна отчита собствени 
приходи в размер на 177 796 хил.лв., което 
представлява значителен годишен ръст от 21.7%, 
а съществено и в положителна посока е и 
изменението спрямо 2019г. (16.8%). Повишението 
е по линия както на данъчните, така и на 
неданъчните приходи.  

Увеличението при данъчните приходи възлиза на 
20.4% и се дължи най-вече на данъка при 
придобиване на имущества, където е отбелязан 
ръст от 32.2% (близо 10 млн.лв.). Освен от броя 
сделки повишението е обусловено и от 
предприета промяна в ставката от 2.6% на 3.0%. 
Вследствие на това той става доминиращ в 
структурата на данъчните приходи с дял 39.2%, 
след като в предходните години с най-голям дял 
е бил данъкът върху недвижимите имоти. 
Последният се характеризира също с 
увеличение, в размер на 18.2%. По-слаб е ръстът 
при третото ключово перо - данъка върху 
превозните средства (4.2%, дял 21.8%). 

Показателна е динамиката на постъпленията от 
туристическия данък: след регистрирането на над 
4 млн.лв. годишно през предходните години, през 
2020г. приходите спадат силно до 1 540 хил.лв. 
под влиянието на разразилата се ковид криза, 
засегнала особено остро туристическия сектор. 
През 2021г. данните свидетелстват за известно 
възстановяване с приходи от 2 828 хил.лв. 

Постигнатата през 2021г. събираемост на данък 
върху недвижимите имоти е 84.24% (79.17% за 
2020г.), при данъка върху превозните средства 

74.56% (72.05% за 2020г.), а осреднената 
събираемост от двата данъка – 79.4% (75.62% за 
2020г.). 

В рамките на неданъчните приходи водещи се 
запазват таксите, които бележат ръст от 11.7% на 
годишна база (3.1% спрямо 2019г.), обусловен 
предимно от такса битови отпадъци. Събраните 
средства от нея през 2021г. възлизат на 33 251 
хил.лв., след като в исторически план са 
регистрирани малко под 30 млн.лв. годишно. 

Забележително нарастване е налице при 
доходите от собственост и в частност - доходите 
от продажба на стоки, услуги и продукция, които 
са над два пъти по-големи спрямо 2020г. Основен 
фактор за тази динамика се явява дейността на 
общинските предприятия „Транспорт и 
автоматизирани системи за регулиране на 
уличното движение“ (ТАСРУД) и „Паркинги и синя 
зона“ (разширяване на обхвата на зоната). 

Текущите разходи запазват възходяща тенденция 
с ръст от 13.9%, значително изпреварващ 
отчетения за 2020г. (2.5%). Външните услуги и 
заплатите (включително осигуровки) продължават 
да са основен фактор за тази динамика.  

Същевременно реализираните от общината 
капиталови разходи продължават да се свиват, за 
трета поредна година, достигайки 23 130 хил.лв. 
(35 206 хил.лв.).  

В разпределението на разходите по функции не 
се наблюдават значими промени и те 
продължават да са доминирани от средствата, 
насочени за благоустройство (дял 43,1%). 
Заделените ресурси за здравеопазване се 
свиват, доколкото отслабва влиянието на ковид 
кризата, която е наложила завишаване на 
разходите в тази посока през 2020г.  

През 2021г. общината е продължила 
изпълнението на редица проекти в областта на 
социалното подпомагане, градския транспорт, 
енергийна ефективност. 

Плащанията по дълга през периода се 
характеризират с по-голям размер спрямо 
предходната година, което се явява фактор за 
редуцирането му. Общинското ръководство 
разполага с планове за допълнително поемане на 
дълг, който е изцяло в зависимост от протичането 
на изпълнението на проектите в ход и 
перспективните такива. 

2021 е поредната година, която Варна приключва 
без просрочени задължения. 
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БАКР изготвя сравнителен анализ, базиран на 
редица показатели, както спрямо средното за 
страната, за общините областни центрове, така и 
спрямо Бургас като община със сходен 
икономически профил. Двете общини 
продължават да се позиционират по-добре по 
почти всички показатели в сравнителен план, 
докато съпоставянето между двете общини 
показва по-скоро слаби разлики. 

Изготвената от БАКР финансова прогноза за 
периода 2022-2024г. показва, че при развитие, 
сходно с прогнозираното, община Варна ще 
реализира положителен оперативен резултат, 

както и положителен свободен паричен поток 
през целия прогнозен период.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспектива 

Стабилната перспектива към рейтингите на община Варна изразява мнението на БАКР, че 
общината ще продължи устойчивото си развитие с поддържане на много добро финансово 
представяне при умерен размер на поетия дълг. 

 

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

В негативна посока биха могли да се отразят формирането на значителни по размер 
просрочени задължения, чувствително свиване на собствените приходи, сериозни проблеми при 
реализацията на инфраструктурните проекти. 
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Таблица №1 

 2021 2020 2019 2018 

 размер дял размер дял размер дял размер дял 

Собствени приходи 177 795 742 102,8% 146 060 209 104,0% 152 198 576 92,8% 143 868 211 79,4% 

Данъци 103 774 344 60,0% 86 191 255 61,4% 88 427 246 53,9% 83 265 292 45,9% 

Неданъчни приходи 74 021 398 42,8% 59 868 954 42,6% 63 771 330 38,9% 60 602 919 33,4% 

  платен ДДС -4 180 866  -1 629 857  -961 284  -3 728 900  

Неданъчни приходи без платен 
ДДС 

78 202 264  61 498 811  64 732 614  64 331 819  

такси 43 413 727 55,5% 38 868 277 63,2% 42 114 793 65,1% 41 892 475 65,1% 

доходи от собственост 26 641 119 34,1% 14 548 320 23,7% 12 751 526 19,7% 11 282 985 17,5% 

продажба имущество 758 830 1,0% 1 676 053 2,7% 2 398 248 3,7% 3 855 709 6,0% 

глоби, санкции и наказателни 
лихви 

6 671 230 8,5% 4 602 818 7,5% 5 288 071 8,2% 4 974 429 7,7% 

концесии 474 656 0,6% 1 534 078 2,5% 1 884 273 2,9% 1 948 327 3,0% 

други 242 702 0,3% 269 265 0,4% 295 703 0,5% 377 894 0,6% 

Субсидии и трансфери -4 793 055 n/a -5 657 226 n/a 11 732 222 7,2% 37 403 564 20,6% 

ОИС 259 700 0,2% 232 400 0,2% 198 300 0,1% 2 529 600 1,4% 

ЦСКР 3 002 900 1,7% 2 658 700 1,9% 2 392 300 1,5% 2 204 400 1,2% 

Трансфери от/за държавни 
предприятия, включени в 
консолидираната фискална 
програма 

23 131 0,0% 9 789 0,0%  0,0% 545 523 0,3% 

Други целеви трансфери 1 557 670 0,9% 9 087 000 6,5% 25 775 500 15,7% 44 642 000 24,6% 

Възстановени трансфери  0,0%  0,0%  0,0%  0,0% 

Трансфери м/у бюджети  -6 240 725 n/a -3 720 368 n/a -2 934 751 n/a -2 743 175 n/a 

Трансфери м/у бюджети и сметки 
за средства от ЕС 

-3 395 731 n/a -13 924 747 n/a -13 699 127 n/a -9 774 784 n/a 

Приходи за местни дейности 173 002 687 100,0% 140 402 983 100,0% 163 930 798 100,0% 181 271 775 100,0% 

 
 
Таблица № 2 

 2021 2020 2019 2018 

 размер дял размер дял размер дял размер дял 

Текущи разходи 146 065 388 100,0% 128 215 754 100,0% 125 049 897 100,0% 116 588 690 100,0% 

Заплати 32 845 373 22,5% 28 660 454 22,4% 25 646 782 20,5% 20 894 477 17,9% 

Издръжка, в т.ч. 95 083 579 65,1% 83 329 367 65,0% 80 501 022 64,4% 77 334 979 66,3% 

 външни услуги 62 029 684 42,5% 53 422 195 41,7% 54 800 433 43,8% 51 091 909 43,8% 

 материали 3 307 832 2,3% 4 331 486 3,4% 3 560 175 2,8% 3 232 959 2,8% 

 текущ ремонт 12 317 851 8,4% 11 624 686 9,1% 6 815 545 5,5% 8 585 478 7,4% 

 вода, горива и енергия 10 632 120 7,3% 8 349 302 6,5% 8 456 423 6,8% 8 687 406 7,5% 

Други 12 227 547 8,4% 12 118 060 9,5% 14 927 709 11,9% 12 359 623 10,6% 

Платени данъци, такси и 
административни санкции 

4 033 582 2,8% 2 168 849 1,7% 2 042 186 1,6% 4 121 507 3,5% 

Лихви 1 875 307 1,3% 1 939 024 1,5% 1 932 198 1,5% 1 878 104 1,6% 
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Таблица №3 

 2021 2020 2019 2018 

 размер дял размер дял размер дял размер дял 

Капиталови разходи 23 130 083 100,0% 35 205 681 100,0% 88 320 450 100,0% 74 758 882 100,0% 

основен ремонт ДМА 16 271 229 70,3% 15 589 504 44,3% 21 635 938 24,5% 7 356 614 9,8% 

придобиване ДМА 5 961 187 25,8% 18 451 342 52,4% 65 302 834 73,9% 65 351 922 87,4% 

придобиване НДА 894 307 3,9% 586 464 1,7% 220 930 0,3% 79 211 0,1% 

придобиване на земя  0,0%  0,0% 141 620 0,2%  0,0% 

капиталови трансфери 3 360 0,0% 578 371 1,6% 1 019 128 1,2% 1 971 135 2,6% 

 
 
 

 

Резюме на протокола от Рейтинговия комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет разгледаха финансовото състояние на община Варна за 
2021г., с акцент върху позитивното развитие на приходната част на бюджета, демонстриращо 
известно възстановяване след пика в развитието на ковид кризата през 2020г. Беше отбелязано 
адекватното управление на дълга съобразно етапите на изпълнение на стартираните и 
предстоящи инвестиционни проекти. Не на последно място беше подчертана липсата на 
просрочени задължения за поредна година. 
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Рейтингова история на община Варна: 

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 

20.05.2021 21.05.2021 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

26.11.2020 27.11.2020 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

28.05.2020 29.05.2020 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

06.06.2019 07.06.2019 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

10.01.2019 11.01.2019 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)** 

05.06.2018 08.06.2018 ВВВ Стабилна А-3 АА- (BG) Стабилна A-1+ (BG) 

15.06.2017 16.06.2017 ВВВ- Стабилна А-3 АА- (BG) Стабилна A-1+ (BG) 

09.06.2016 10.06.2016 ВВВ- Стабилна А-3 АА- (BG) Стабилна A-1+ (BG) 

03.06.2015 05.06.2015 ВВВ- Стабилна А-3 АА- (BG) Стабилна A-1+ (BG) 

18.11.2014 19.11.2014 ВВВ- Стабилна А-3 АА- (BG) Стабилна A-1+ (BG) 

Рейтингите в таблицата по-долу са присъдени по предходната Методология за присъждане на рейтинг на 
общини, съответно с прилаганата за нея скала за оценка и не са директно сравними с рейтингите, присъдени 

след влизането в сила на актуалната методология от 23.07.2014г. 

Дата на присъждане Дългосрочен кредитен рейтинг Перспектива Краткосрочен кредитен рейтинг 

25.07.2014 ВВВ+ (под наблюдение)** - А-3 (под наблюдение)** 

29.10.2013 ВВВ+ В развитие А-2 

10.05.2013 ВВВ+ В развитие А-2 

30.08.2012 А- Стабилна A-1 

01.08.2011* А- Стабилна A-1 

* 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.  
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