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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, без териториални или 

други ограничения.  
 

“БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД 
сваля статуса „под наблюдение“, поставен във връзка 
с промени в методологията, и потвърждава следните  
кредитни рейтинги на Община Ямбол: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ- 
Перспектива: стабилна; 
Краткосрочен кредитен рейтинг: А- 3; 

  

 Дългосрочен рейтинг по национална скала: А(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. (https://www.bcra-
bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg
.pdf) 

 

За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  използвана 
информация от оценяваната община, Министер-
ство 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: 
 
Град Ямбол е разположен в югоизточната част на 
България и е единственото населено място в община 
Ямбол. Характеризира се с благоприятно географско 
разположение и добра транспортна свързаност. 
Демографката ситуация в общината като цяло следва 
негативните тенденции, валидни в национален мащаб. 
Същевременно в Ямбол се наблюдава нарастващ 
брой на производствените предприятия и заетите лица 
и във връзка с това безработицата в общината се 
задържа трайно на по-ниско от средното за страната 
равнище. 
 
През последните пет години (2013–2018 г.) община 
Ямбол отчита положителни резултати от оперативна 
дейност, което е индикатор за добра способност за 
генериране на приходи. През 2018 г. оперативният 
резултат на общината възлиза на 2 064 хил. лв. или 
10.7% от текущите приходи, като отича повишение от 
1 255 хил. лв. спрямо предходната година.  
 
През 2018 г. собствените приходи на общината отчитат 
ръст от 12.8% на годишна база и формират 74.8% от 
общите постъпления за местни дейности. Данъчните 
приходи нарастват с 10.7%, като основен принос имат 
постъпленията от данък върху недвижимите имоти 
(13.2% ръст) и постъпленията от данък при при-
добиване на имущество по дарения и възмезден начин 
(27.1% ръст). Общината отчита събираемост на 
основните местни налози, малко над средната за 
страната, което оценяваме положително. Според 
годишни данни на Министерството на финансите, 
събираемостта на данъка върху недвижимите имоти 
през 2017 г. е 76.77%, а на данък МПС – 69.71%, 
съответно осреднената събираемост на двата данъка 
е 73.24%.  
 
Ръстът при неданъчните приходи възлиза на 14.4%, а 
водещо перо се запазват таксите с относителен дял от 
57.9%. От своя страна водеща в структурата на 
таксите е такса битови отпадъци, постъпленията от 
която отчитат увеличение от 7.3% през 2018 г. 
Динамиката на неданъчните приходи се определя в 
известна степен и от приходите от продажба на 
имущество. През 2018 г. тези постъпления нарастват с 
5.1% на годишна база, а относителният им дял се 
покачва до 36% от общите неданъчни приходи. 
Доходите от собственост запазват относително 
стабилни равнища през изследвания период и плавно 
се увеличават, като отчетеният ръст през 2018 г. 
възлиза на 7.3%. 
 

Субсидиите и трансферите формират 25.2% от 
общите постъпления за местни дейности през 
2018 г. Общата изравнителна субсидия плавно 
нараства през изследвания период и съставлява 
средно 17.9% от приходите за местни дейности 
през последните пет години.  
 
Текущите разходи на община Ямбол за 2018 г. 
нарастват с 4.4% на годишна база, като ръст се 
отчита както в разходите за издръжка, така и в 
разходите за заплати и осигуровки. Издръжката 
формира средно около 3/4 от текущите разходи 
през последните години, а най-съществен дял в 
разходите за издръжка имат разходите за 
външни услуги, които през последната година 
отчитат повишение от 9.3%. Особено 
положително се оценява намалението на 
лихвените разходи през последните две години, 
като относителният им дял в общите текущи 
разходи спада от 2.6% през 2016 г. до 0.4% през 
2018 г. 
 
Фигура 1: Собствени приходи и текущи разходи: 2014 – 2018  

 
 
Наблюдава се много добро покритие на текущи-
те разходи от собствените приходи, намалени с 
приходите от продажба на имущество, което се 
оценява положително от рейтингова гледна 
точка. Положително се оценява и трендът на 
нарастване на приходите от данък недвижими 
имоти и повечето видове такси, които имат 
регулярен характер и са сравнително предви-
дими като постъпления. 
 
Капиталовите разходи на община Ямбол отчитат 
годишен ръст от 17.3% през 2018 г. и формират 
8% от общите разходи за местни дейности. В 
последните две години общината реализира по-
ложителен резултат от инвестиционна дейност, 
който през 2018 г. достига  3 776 хил. лв. 
 



 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
Община Ямбол 
Кредитен рейтинг: ВВВ- / A-3 
Перспектива: Стабилна 
Национален рейтинг: A(BG) / A-1(BG) 
Перспектива: Стабилна 

 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2) 987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
3 

През последните четири години (2015-2018 г.) община 
Ямбол отчита излишъци от местни дейности, като 
излишъкът за 2018 г. нараства значително и достига 
5 840 хил. лв. или 23.8% от общите приходи за местни 
дейности. 
 
Остатъчният размер на дълга на община Ямбол към 
края на 2018 г. възлиза на 3 498 хил. лв., като отчита 
понижение от 1 122 хил. лв. спрямо края на 2017 г.   
 
В края на 2018 г. общинският съвет взе решение за 
поемане на дългосрочен облигационен заем, с който 
да се финансират значими обекти от техническата и 
социалната инфраструктура на града. Предвижда 
облигационната емисия да бъде в размер до 9 млн. 
евро, с 12-годишен период на изплащане, при лихва от 
2.5% и 2 години гратисен период. Планираните от 
общината дейности включват реконструкция на 
уличното осветление, въвеждане на видеонаблю-
дение, основен ремонт и благоустрояване на улици в 
централната градска част и изграждането на велоалеи 
по основните пътни артерии. Резултатите от изготвена-
та от БАКР средносрочна финансова прогноза сочат, 
че при реализация на това финансиране община 
Ямбол ще продължи да посреща задълженията си без 
наличие на трудности. 
 

Предвид факта, че общината изпълнява големи 
инфраструктури проекти, финансирани по европейски 
програми, по-съществен риск за финансовото ѝ 
състояние би произтекъл от налагане на големи по 
размер финансови корекции. 
 

Както към края на 2017г., така и към края на 2018г. 
община Ямбол не отчита просрочени задължения, 
което се оценява особено положително от рейтингова 
гледна точка. 
 
Комплексният анализ на рейтинговите фактори 
показва, че община Ямбол се позиционира сред 
общините в страната с много добри параметри на 
финансова устойчивост и кредитоспособност. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспектива 
 

Стабилната перспектива отразява мнението на 
БАКР, че общината ще се характеризира с добро 
финансово състояние в краткосрочен и средно-
срочен план. 
 
Положително влияние върху рейтинга на 
община Ямбол биха оказали следните фактори: 

- Повишаване на събираемостта по основните 
данъчни пера; 

- Устойчив тренд на нарастване на собствените 
приходи; 

 
От друга страна, неблагоприятно влияние 
върху рейтинга на община Ямбол биха оказали 
следните фактори: 

- Спад в собствените приходи на общината; 

- Формиране на отрицателен резултат от 
оперативна дейност; 

- Наличие  на просрочени задължения; 

- Понижение на събираемостта при основните 
приходни пера; 

 
Регулаторни оповестявания 

 
Резюме на протокола от Рейтинговия комитет 

 
На 07.02.2019 г. се проведе заседание на 
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе 
разгледан резултатът от редовен преглед на 
рейтинга на община Ямбол. Членовете на 
Рейтинговия комитет обсъдиха редица рейтинго-
ви фактори, включени в модела за оценка и 
анализирани в рейтинговия доклад, съгласно 
Методологията за присъждане на кредитен 
рейтинг на община. Членовете на комитета 
разгледаха в детайли цялостното развитие на 
община Ямбол и позиционирането й в 
сравнителен план с останалите общини в 
България, като акцент бе поставен на финансово 
й състояние и резултатите от изготвената 
финансова прогноза. 
 
Въз основа на тази дискусия бяха потвърдени 
кредитните рейтинги на община Ямбол и 
перспективата, свързана с тях.  
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Таблица 1: Основни финансови показатели на община Ямбол1: 2014 – 2018 г. 

хил. лв. 2018 2017 2016 2015 2014 

Приходи за местни дейности, в т.ч. 24 528 20 992 16 680 11 581 18 393 

Собствени приходи и помощи : 18 346 16 259 16 360 13 618 12 928 

 - данъчни приходи 7 528 6 803 6 643 5 584 5 512 

 - неданъчни приходи 10 553 9 228 9 497 7 929 7 293 

 - помощи и дарения 266 228 219 105 123 

Субсидии и трансфери 6 182 4 733 320 -2 037 5 466 

 - обща изравнителна субсидия 3 115 3 109 3 106 3 087 3 083 

Текущи разходи 17 196 16 464 12 954 9 534 12 423 

 -текущи лихвени разходи 61 79 432 166 131 

Капиталови разходи 1 493 1 273 1 612 1 277 6 320 

Оперативен резултат 2 064 809 4 923 5 915 2 371 

Резултат от инвестиционна дейност 3 776 2 447 -2 809 -5 145 -2 721 

Дефицит/излишък за местни дейности 5 840 3 256 2 114 771 -350 

Общински дълг - остатъчен размер 3 498 4 620 11 937 12 958   

Общински дълг (% от текущи приходи) 18.2 26.7 66.8 83.9   

 

                                                 
1 Съгласно използваната от БАКР методология. 


