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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 12.08.2021г. заседание на Рейтингов 

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

 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. 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  

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. 
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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 безпрецедентната 
криза страната се намира в „извънредна 
епидемична обстановка“ от 13.05.2020г., а 
правителството предприе редица законодателни 
мерки за ограничаване на негативните 
икономическите последици.  

Пандемията от COVID-19 и предприетите 
санитарни мерки оказват силно неблагоприятно 
въздействие върху икономическата активност в 
страната. Предварителните данни за 2020г. 
посочват спад на БВП на България от 4.2% след 
ръст от 3.7%, постигнат през 2019г. Забавяне се 
наблюдава в динамиката на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитирането, 
външния сектор, както и при инфлационните 
процеси. През 2020г. равнището на безработица се 
покачи до 5.1% (при 4.2% година по-рано). 
Доходите от труд обаче запазват възходящата си 
тенденция, като средната месечна брутна работна 
заплата възлиза на 1 378 лв. (709 евро) през 2020г. 

България навлезе в настоящата криза със стабилна 
фискална позиция и ниско равнище на държавния 
дълг. Според предварителните данни на 
Министерството на финансите прогнозираното 
салдо по КФП за 2020г. се реализира, достигайки 
заложения дефицит в размер на 3.5 млрд. лв., или 
3% от прогнозния БВП, след като правителството 
финансира фискални помощи към най-засегнатите 
от кризата сектори. Дългът на сектор „Държавно 
управление“ се покачи до 24.7% от БВП към 
септември 2020г. поради нуждата от финансиране 
на фискалните мерки за преодоляване на кризата и 
спада на БВП, но остана нисък в сравнителен план. 

През 2020г. българският лев беше включен във 
валутния механизъм II (ERM II), а ЕЦБ започна 
директния си надзор над 5 български банки. 
Същевременно 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. 

На този фон общините в България очаквано се 
сблъскаха със сериозни финансови и 
организационни предизвикателства. 

Въпреки това, към 12.2020г. на национално ниво е 
отчетен лек годишен ръст на покритието на 

разходите за местни дейности с приходи. В края на 
същия период средно за страната обаче размерът 
на дълга като процент от планираните приходи, 
изравнителната субсидия и други трансфери за 
местни дейности е почти непроменен спрямо 
аналогичния период на предходната година. 
Следва да се има предвид, че от съществено 
значение е не толкова 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) на годишна база се наблюдава спад:  
средното равнище на показателя за страната е 
11.28%, при 14.79% в края на 2019г. Броят на 
общините, които постигат дял на капиталовите 
разходи по-висок от средното за страната в края на 
2020г., е 131, при 122 година по-рано. 

Към края на 2020г. размерът на просрочените 
задължения на общините е 127.8 млн.лв., което 
представлява чувствителен спад от 25.6% спрямо 
края на 2019г., който обаче е изчислен на висока 
база. 

През първото шестмесечие на 2021г. община 
Аксаково реализира положителен оперативен 
резултат в размер на 1 273 хил.лв., който е с 20.0% 
по-нисък спрямо отчетения за аналогичния период 
на 2020г. Същевременно обаче той значително 
надхвърля постигнатите през сравнимите периоди 
на 2019 и 2018г.  

По отношение на инвестиционната дейност за 
първото полугодие на 2021г. е налице излишък, за 
разлика от предходните сравними поне четири 
периода. 

В резултат нетният паричен поток е положителен и 
чувствително по-благоприятен в исторически план. 

Въпреки утежнената обстановка поради 
разразилата се COVID-19 пандемия, община 
Аксаково успява да запази позитивна линия на 
развитие на повечето ключови приходни пера през 
първото полугодие на 2020г. спрямо съответния 
период на предходната година. Благоприятната 
динамика се запазва и през първите шест месеца 
на 2021г., когато собствените приходи на общината 
са в размер на 5 348 хил.лв., което представлява 
годишен ръст от 31.0%. С положително развитие се 
открояват основните данъчни пера (данък върху 
недвижимите имоти, данък върху превозните 
средства и данък при придобиване на имущества). 
Наред с данъчните приходи е налице положително 
развитие и при постъпленията от такси, при които 
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се отличава такса битови отпадъци (дял 80.5%) с 
повишение от 19.3%). Като причини за възходящия 
ход от ръководството на общината посочват 
положени усилия по принудително събиране на 
дължимите приходи от имуществени данъци и 
такса битови отпадъци, променена икономическа 
обстановка, изразяваща се в значително увеличен 
интерес към покупка на недвижими имоти на 
територията на общината. Не на последно място са 
налице и промени в цените на недвижимите имоти. 

След свиване на текущите разходи през първото 
шестмесечие на 2020г. на годишна база, през 
аналогичния период на 2021г. Аксаково отчита ръст 
от 39.5%, обусловен от движението на почти всички 
основни категории. Що се отнася до капиталовите 
разходи през периода, размерът им възлиза на 3 
274 хил.лв., което представлява годишно 
нарастване от над 170%.  

По отношение на просрочените задължения следва 
да се отбележи, че при размер от 122 006 лв. към 
края на 2020г., шест месеца по-късно е налице 
повишение от 58.9% (71 823 лв.) до 193 829 лв. 

Таблица №1 

 Jun-21 Jun-20 

 размер дял размер дял 

Собствени приходи 5,347,552 56.8% 4,082,163 72.0% 

Данъци 2,523,381 26.8% 1,851,403 32.6% 

Неданъчни приходи 2,824,171 30.0% 2,230,760 39.3% 

такси 1,534,238 16.3% 1,388,584 24.5% 

доходи от собственост 186,502 2.0% 200,177 3.5% 

продажба имущество 520,117 5.5% 83,306 1.5% 

глоби, санкции и 
наказателни лихви 

95,141 1.0% 78,641 1.4% 

концесии 11,056 0.1% 3,600 0.1% 

други 477,117 5.1% 476,452 8.4% 

Субсидии и трансфери 4,061,808 43.2% 1,588,405 28.0% 

ОИС 577,325 6.1% 546,700 9.6% 

ЦСКР  0.0% 100,000 1.8% 

Трансфери от и за предпр. и 
др. лица, включени в КФП 

 0.0% -67,814 -1.2% 

Други целеви трансфери 1,989,429 21.1%  0.0% 

Възстановени трансфери  0.0%  0.0% 

Трансфери м/у бюджети  1,506,153 16.0% 1,011,201 17.8% 

Трансфери м/у бюджети и 
сметки за средства от ЕС 

-11,099 n/a -1,682 0.0% 

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

 0.0%  0.0% 

Приходи за местни 
дейности 

9,409,360 100.0% 5,670,568 100.0% 

Таблица №2 

 Jun-21 Jun-20 

 размер дял размер дял 

Текущи разходи 4,131,337 100.0% 2,961,335 100.0% 

Заплати 759,675 18.4% 419,498 14.2% 

Издръжка, в т.ч. 2,909,678 70.4% 2,209,559 74.6% 

   външни услуги 1,616,122 39.1% 1,242,171 41.9% 

   материали 157,761 3.8% 113,030 3.8% 

   текущ ремонт 609,575 14.8% 438,303 14.8% 

   вода, горива и 
енергия 

260,028 6.3% 232,100 7.8% 

Платени данъци, 
такси и 
административни 
санкции 

99,514 2.4% 78,467 2.6% 

Други 337,683 8.2% 235,549 8.0% 

Лихви 24,787 0.6% 18,262 0.6% 

През първото шестмесечие на 2021г. се 
наблюдават някои промени в структурата на 
разходите, анализирани по функции, спрямо 
съответния период на предходната година. 
Средствата за благоустрояване се запазват с 
водещ дял (36.3%), но с по-малко тегло на годишна 
база (45.6%). За сметка на тях расте тежестта на 
разходите за икономически дейности и услуги. 
Измененията в тежестта на останалите функции не 
са значими с оглед сравнително малкия им дял. 

През разглеждания период съществена част от 
изпълняваните капиталови проекти са ориентирани 
към социални дейности. В капиталовата програма 
са включени също изграждане на спортни 
площадки и спортна инфраструктура, 
рехабилитация на улици, изграждане на нови 
сгради на детски градини. 

Таблица №3 

Функции Jun-21 Jun-20 

Общи държ.служби 17.5% 18.9% 

Отбрана и сигурност 0.0% 0.5% 

Образование 8.2% 5.0% 

Здравеопазване 0.5% 1.1% 

Соц.осиг.,подпом/не и грижи 1.7% 2.6% 

Жил.стр., БКС и ООС 36.3% 45.6% 

Почив.дело, култура и религ.дейн. 1.6% 2.8% 

Икономич.дейности и услуги 33.9% 23.1% 

Разх.некласифицирани в др.функ. 0.3% 0.4% 

 100.0% 100.0% 

Според публикуваните от Министерство на 
финансите данни за основни показатели на 
общините в страната за 2020г., може да се 
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направи изводът, че в сравнителен план община 
Аксаково най-общо запазва добрата си позиция 
спрямо средните за страната и за групата общини 
със сходен брой население. Позитивни изменения 
се наблюдават при собствените общински приходи 
на глава от населението, дела на капиталовите 
разходи в общите, покритие на разходите за 
местни дейности с приходи. Неблагоприятна е 
позицията на общината при размера на дълга като 
процент от планираните приходи и изравнителна 
субсидия, както и осреднената събираемост на 
данък МПС и данък недвижими имоти, като 
неблагоприятното позициониране на общината по 
този показател е продължение на формираната 
тенденция през последните поне четири години. 

От последно публикуваните данни от НСИ е видно, 
че през 2020г. населението в България запазва 
низходящата си тенденция, макар и с малко по-
слаб темп спрямо предходната година. 
Забележителен обаче е ръстът на населението на 
община Аксаково: 8.74%. Съгласно информация от 
ръководството се очертават няколко причини за 
тази динамика: новозакупени имоти, COVID-19 
кризата, заради която много семейства са се 
завърнали в селата, също така са закупени имоти 
в селата. Друг фактор е промяна в адресната 
регистрация. 

Инж. Атанас Стоилов (ПП ГЕРБ) запазва кметския 
пост и през анализирания период. 

 

 

Перспектива 

 

Стабилната перспектива изразява мнението 
на БАКР, че община Аксаково има капацитета да 
запази успешното си представяне в настоящите 
условия. 

Положително влияние върху рейтингите на 
общината би могло да окаже погасяване на 
просрочените задължения, успешно 
преодоляване на ефектите от COVID-19 
кризата, чувствително повишение на 
собствените приходи. 

Негативно въздействие върху рейтингите на 
общината би могло да окаже нарастване на 
просрочените задължения, съществен спад на 
основните приходни пера, реализирането на 
негативен нетен паричен поток 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме на протокола от Рейтинговия комитет 

На 12.08.2021г. се проведе заседание на Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН 
РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе  разгледано финансовото състояние на община Аксаково към 
края на юни 2021г. Беше коментирана позитивната динамика на собствените приходи, като 
внимание беше обърнато на измененията при основните приходоизточници. Беше отбелязано 
относително благоприятното представяне на общината в сравнителен план, подчертано 
позитивната промяна в броя на населението. Не на последно място беше отбелязано 
нарастването на просрочените задължения на шестмесечна база. 

 



  

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
Община Аксаково 

Дългосрочен/ краткосрочен рейтинг: ВВВ-/А-3  
Перспектива: стабилна 

Рейтинг по национална скала: А (BG) /А-1 (BG)  
Перспектива: стабилна 

Бул. Евлоги и Христо Георгиеви 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        
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Рейтингова история на община Аксаково 

Кредитен рейтинг на 
община Аксаково 

Първоначален 
рейтинг 

04.02.2015 

25.02.2016 16.03.2017 29.03.2018 

Дългосрочен кредитен 
рейтинг: 

ВВ+ ВВВ- ВВВ- ВВВ- 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен кредитен 
рейтинг: 

В А-3 А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг 
по национална скала 

А- (BG) А (BG) А (BG) А (BG) 

Перспектива: стабилна стабилна стабилна стабилна 

Краткосрочен рейтинг 
по национална скала: 

А-1 (BG) A-1 (BG) A-1 (BG) A-1 (BG) 

 

 

 
 

 

 
 


