
 

 
бул. Евлоги Георгиев 95 

София 1142 
тел. (+359 2) 9876363 

www.bcra-bg.com 
 

 

Община Варна 

Весела Величкова, водещ финансов анализатор 
v.velichkova@bcra-bg.com  

Калина Димитрова, икономически анализатор 
k.dimitrova@bcra-bg.com  

Радостина Стаменова, икономически анализатор 
stamenova@bcra-bg.com  

 

Дата на Рейтингов комитет: 20.05.2021 18.11.2021 

Дата на публикуване: 21.05.2021 19.11.2021 

Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ ВВВ 

Перспектива: Стабилна Стабилна 

Краткосрочен кредитен рейтинг: А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала АА-(BG) АА-(BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

*За пълната рейтингова история вижте края на документа.  
1) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и перспективата към него бяха оповестени на оценявано лице, като след 

извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и рейтинговата перспектива; 
2) 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 – 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. 

 

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  

На проведено на 18.11.2021г. 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). 

За изработването на кредитния рейтинг 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. 
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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“, а поради невъзмож-
ността да се сформира правителство след два 
парламентарни вота през 2021г., България се 
управлява от служебно правителство. 

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г. (след 
ръст от 4.0%, постигнат година по-рано), но 
възстановяването на икономическата активност е 
вече в ход. След забавянето, 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 3.4% на годишна база по 
предварителни данни. 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“ се 
покачи до 24.7% от БВП към юни 2021г. поради 
нуждата от финансиране на фискалните мерки за 
преодоляване на кризата и спада на БВП, но 
остана нисък в сравнителен план. 

Към средата на 2021г. банковият сектор остава 
устойчив въпреки икономическите сътресения. 
Капиталовите съотношения и ликвидността на 
банките са на високи равнища, подкрепяни от 
устойчивия ръст на депозитната база и 
своевременните регулаторни антикризисни 
мерки.  

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_oct_2021_bg.pdf  

Общините в България очаквано се изправиха 
пред сериозни финансови и организационни 
предизвикателства през 2020г. 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 сре-
дата на 2021г., сравнено с юни 2020г.: до 108 141 
хил.лв. от 143 827 хил.лв. (спад с 24.8%). 
 

Община Варна 

В третия си мандат кмет на община Варна е 
Иван Портних (ПП ГЕРБ), който в дейността си е 
подкрепян от петима заместник-кметове. 

През първото шестмесечие на 2021г. община 
Варна реализира положителен оперативен 
резултат в размер на 37 382 хил.лв., което 
представлява ръст от 19.3% спрямо аналогичния 
резултат на предходната година. Резултатът от 
оперативна дейност за периода е обичайно 
отрицателен, но оперативният излишък го покри-
ва изцяло, вследствие на което нетният паричен 
поток приема положителна стойност: 22 975 
хил.лв. (15 053 за 01-06.2020г.). 

https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2021_bg.pdf
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Благоприятна е динамиката и на собствените 
приходи на общината, които бележат повишение 
от 21.8% на годишна база, до 98 484 хил.лв., 
значителен принос за което имат данъчните 
приходи. Те се покачват с годишен темп от 16.4%, 
обусловен от повишение на приходите и на трите 
ключови пера: данък върху недвижимите имоти, 
данък върху превозните средства и данък върху 
придобиване на имущества (увеличение 
съответно от 20.8%, 12.4% и 15.6%).  

Като елемент на неданъчните приходи, 
доминиращият приходоизточник – таксите - 
бележи ръст от 17.3% на годишна база, основен 
двигател за който е таксата за битови отпадъци 
(дял 82.0%, годишно повишение от 19.4%).  
Съществено е увеличението на доходите от 
собственост, по линия преди всичко на 
постъпленията от продажба на стоки, услуги и 
продукция, чиято стойност за анализирания 
период надхвърля с над 170% събраните за 
първото шестмесечие на 2020г. 

Важно е да се отбележи, че през първото полу-
годие на 2020г. постъпленията от основните 
приходоизточници на общината са свити поради 
развитието на COVID-19 кризата, и стойностите 
им представляват ниска база за годишно сравне-
ние спрямо 01-06.2021г. От друга страна, при тези 
пера през първото шестмесечие на 2021г. се 
наблюдава повишение спрямо аналогичния 
период на 2019г., което свидетелства за сравни-
телно успешно преодоляване на ефектите от 
пандемията до сега. Подобрението е резултат 
преди всичко от мерките за повишаване на 
събираемостта от данък недвижими имоти и 
такса битови отпадъци, обема на реализирани 
сделки с имущества, увеличението на ставката на 
данъка върху тези сделки от 2.6% на 3%, 
нарастване на приходите от редица общински 
предприятия. 

Таблица 1: Приходи за местни дейности (хил. лв.) 

  Jun-21 Jun-20 

  размер дял размер дял 

Собствени приходи 98 484 103.4% 80 861 101.9% 
Данъци 56 988 59.8% 48 973 61.7% 
Неданъчни приходи 41 496 43.6% 31 888 40.2% 
  платен ДДС -2 035   -709   
Неданъчни приходи 
без платен ДДС 

43 531 
 

32 597   

такси 28 178 64.7% 24 022 73.7% 
доходи от 
собственост 

12 155 27.9% 5 399 16.6% 

  Jun-21 Jun-20 

  размер дял размер дял 

продажба 
имущество 

180 0.4% 229 0.7% 

глоби, санкции и 
наказателни лихви 

2 674 6.1% 1 757 5.4% 

концесии 257 0.6% 1 156 3.5% 
други 87 0.2% 33 0.1% 
Субсидии и 
трансфери 

-3 229 n/a -1 536 n/a 

ОИС 195 0.2% 174 0.2% 
ЦСКР 232 0.2% 459 0.6% 
Вноски за ЦБ за 
минали години 

0 0.0% 0 0.0% 

Трансфери от/за 
държ. предприятия, 
включени в КФП 

14 0.0% 0 0.0% 

Други целеви 
трансфери 

551 0.6% 0 0.0% 

Възстановени 
трансфери 

0 0.0% 0 0.0% 

Трансфери м/у 
бюджети  

-2 197 n/a -1 085 n/a 

Трансфери м/у 
бюджети и сметки за 
средства от ЕС 

-2 023 n/a -1 084 n/a 

Приходи за местни 
дейности 

95 255 100.0% 79 325 100.0% 

Успоредно с повишаването на собствените 
приходи ръст на годишна база бележат и 
текущите разходи (с 23.5%). Стойността им 
надхвърля и отчетената за първото полугодие на 
2019г.  

Таблица 2: Текущи разходи (хил. лв.) 

  Jun-21 Jun-20 

  размер дял размер дял 

Текущи разходи 61 117 96.4% 49 480 96.0% 

Заплати 13 279 21.7% 11 067 22.4% 

Издръжка, в т.ч. 39 624 64.8% 30 859 62.4% 

 външни услуги 26 151 42.8% 20 607 41.6% 

 материали 1 353 2.2% 2 353 4.8% 

 текущ ремонт 4 269 7.0% 1 221 2.5% 

 вода, горива и енергия 5 064 8.3% 4 512 9.1% 

Други 5 049 8.3% 4 621 9.3% 

Платени данъци, такси 
и административни 
санкции 

2 187 3.6% 1 964 4.0% 

Лихви 978 1.6% 969 2.0% 
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Разходите за лихви, отчетени през 01-06.2021г., 
са близки по стойност с реализираните през 
същия период на предходната година. 

Таблица 3: Капиталови разходи (хил. лв.) 

  Jun-21 Jun-20 

  размер дял размер дял 

Капиталови разходи 11 163 100.00% 14 792 100.00% 

основен ремонт ДМА 7 289 65.30% 9 192 62.10% 

придобиване ДМА 3 845 34.40% 5 547 37.50% 

придобиване НДА 30 0.30% 2 0.00% 

придобиване на земя - 0.00% - 0.00% 

капиталови трансфери - 0.00% 50 0.30% 

През първото полугодие на 2021г. община Варна 
е сключила договори за кредит с Регионален 
Фонд за Градско Развитие (съвместно с Банка 
ДСК) и фонд ФЛАГ за финансиране на проекти, 
свързани с модернизация на културната и 
социалната инфраструктура в града, благоустро-
яване на междублокови пространства, детски и 
спортни площадки и комплекси, ремонти на 
уличната мрежа. 

Съгласно последната налична информация – към 
09.2021г. - община Варна продължава да се 
характеризира с нулеви просрочени задължения. 

По отношение на разпределението на разходите 
по функции, през първото полугодие на 2021г. 
община Варна продължава да заделя най-много 
средства за благоустрояване (дял от 40.8%, при 
42.5% за аналогичния период на предходната 
година). Втори по значимост са средствата, 
разходвани за икономически дейности и услуги 
(дял 21.8%, при 18.6% за 01-06.2020г.).  

Таблица 4: Капиталови разходи - структура 

  Jun-21 Jun-20 

Общи държавни служби 6.7% 7.6% 

Отбрана и сигурност 1.6% 0.5% 

Образование 10.3% 9.4% 

Здравеопазване 4.0% 5.6% 

Соц. осиг., подпом/не и грижи 5.4% 5.7% 

Жил. стр., БКС и ООС 40.8% 42.5% 

Почивно дело, култура и религ. дейн. 8.0% 8.6% 

Икономически дейности и услуги 21.8% 18.6% 

Разх., некласифицирани в др. функции 1.4% 1.5% 

Капиталовата програма на Варна за първото 
шестмесечие на 2021г. е насочена преоблада-
ващо към следните области: 

- обекти със социално значение (ремонтни 
дейности по заведения за бездомни и 
социално слаби лица, лица с форми на 
деменция и семействата им); 

- пътни ремонти, облагородяване на 
междублокови пространства; 

- образование и здравеопазване (ремонти 
на училищни спортни площадки, детски 
ясли). 

Перспективните инвестиционни проекти, 
залегнали в плановете на общината и 
финансирани по оперативни програми засягат 
основно социалната дейност (патронажна грижа), 
подобряване на културната и социалната 
инфраструктура, обновяване на обществения 
транспорт, инфраструктурата за отпадъчни води 
на к.к. Златни пясъци. 

 

Перспектива 

Стабилната перспектива към рейтингите на 
община Варна е изражение на извършения от 
БАКР анализ, според който общината ще 
продължи да поддържа положителното си 
развитие в краткосрочен план, основание за 
което дава благоприятното й представяне през 
разглеждания период (01-06.2021г.). 

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 би могло да се отрази 
прекомерно повишаване на дълговата тежест, 
чувствително свиване на собствените приходи, 
натрупване на просрочени задължения. 
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Резюме на протокола от Рейтинговия комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет обсъдиха финансовото състояние и цялостното развитие 
на община Варна през първото шестмесечие на 2021г. Беше отбелязано, че постъпленията от 
основните приходоизточници са очаквано по-високи на годишна база, предвид влиянието на 
COVID-19 пандемията, наблюдавано през съответния период на предходната година. 
Същевременно беше взета под внимание и позитивната динамика на приходите и спрямо 
първото полугодие на 2019г., което свидетелства за сравнително успешно преодоляване на 
последиците от пандемията. 

 

Таблица 5: Основни финансови показатели 

(хил. лева) Jun-21 Jun-20 2020 2019 2018 2017 2016 

Приходи за местни дейности, в т.ч. 95 255 79 325 140 403 163 931 181 272 223 573 135 317 

Собствени приходи: 98 484 80 861 146 060 152 199 143 868 143 068 140 760 

 - данъчни приходи 56 988 48 973 86 191 88 427 83 265 82 348 81 380 

 - неданъчни приходи 41 496 31 888 59 869 63 771 60 603 60 720 59 380 
Субсидии и трансфери за местни 
дейности -3 229 -1 536 -5 657 11 732 37 404 80 505 -5 443 

Капиталови разходи 11 163 14 792 35 206 88 320 74 759 42 713 19 994 

Оперативен резултат 37 382 31 326 16 401 24 949 25 953 31 665 35 303 

Оперативен резултат преди лихви 38 360 32 295 18 340 26 881 27 832 33 653 37 523 

Резултат от инвестиционна дейност -39 419 -16 273 -39 419 -74 388 -36 029 40 839 -22 118 

Дефицит/излишък за местни дейности -23 018 15 053 22 975 -49 440 -10 076 72 504 13 184 

 

 

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 

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

28.5.2020 29.5.2020 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

6.6.2019 7.6.2019 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

10.1.2019 11.1.2019 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)** 

5.6.2018 8.6.2018 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

15.6.2017 16.6.2017 ВВВ- Стабилна А-3 АА- (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

9.6.2016 10.6.2016 ВВВ- Стабилна А-3 АА (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

3.6.2015 5.6.2015 ВВВ- Стабилна А-3 АА (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

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

25.7.2014 ВВВ+ (под наблюдение)** - А-3 (под наблюдение)** 

22.5.2014 BBB+ Стабилна А-2 

29.10.2013 BBB+ Стабилна А-2 

10.5.2013 BBB+ В развитие А-2 

30.8.2012 A- Стабилна A-1 

1.8.2011* A- 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. 

 

 

 

 


