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Кредитен рейтинг на община Аксаково
Дата на Рейтингов комитет

14.12.2018

28.03.2019

20.02.2020

Дата на публикуване

14.12.2018

29.03.2019

21.02.2020

ВВВВВВпод наблюдение
Перспектива:
Стабилна
А-3
Краткосрочен рейтинг:
А-3
под наблюдение
Дългосрочен рейтинг по
A (BG)
A (BG)
национална скала:
под наблюдение
Перспектива:
Стабилна
Краткосрочен рейтинг по
А-1 (BG)
А-1 (BG)
национална скала:
под наблюдение
*За се запознаете с пълната рейтингова история вижте края на документа
Дългосрочен рейтинг:

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР)
е третата пълноправна рейтингова агенция
в ЕС, регистрирана съгласно Регламент №
1060/2009 на Европейския Парламент и на
Съвета на Европа. 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” (БАКР)
потвърждава кредитния рейтинг на община
Аксаково както следва:
▪

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:

ВВВСтабилна
А-3
A (BG)
Стабилна
А-1 (BG)

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.
Развитието на икономическите процеси в
страната, включително в контекста на
очакваното присъединяване на българския лев
към валутно-курсовия механизъм ERM II, са
анализирани детайлно от „БАКР - Агенция за
кредитен рейтинг“ и отразени в присъдения
непоискан държавен рейтинг на Република
България. Разгледани са ръстът на БВП и БДС
по компоненти, както и динамиката на
показателите на външния сектор. Равнището и
структурата на държавния дълг са оценени
положително, като са отчетени и параметрите
на новия дълг, емитиран през 2019г.
Актуалното състояние на банковия сектор е
оценено като стабилно.
Резюме от доклада за присъдения актуален
рейтинг на Република България може да бъде
разгледан на официалния сайт на БАКР:

https://www.bcrabg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf

https://www.bcrabg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2019_bg.p
df

За изработването на кредитния доклад и
присъждането
на
кредитен
рейтинг
е

Към края на септември 2019г. средният дял на
приходите в общите постъпления на общините
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
Община Аксаково
Дългосрочен/ краткосрочен рейтинг: ВВВ-/А-3
(перспектива: стабилна)
Национален рейтинг: А (BG)/ А-1 (BG) (перспектива:
стабилна)
Февруари 2020г.
Евлоги Георгиев 95, ет. 1
гр. София 1142
в страната нараства до 38.32% спрямо 36.65% в
края на 2018г., но остава по-нисък спрямо
същия период на предходната година. Сходна
тенденция се наблюдава и при средния за
страната дял на покритие на разходите за
местни дейности от приходи. Средното за
страната равнище на размера на дълга като
процент от планираните приходи и планираната
изравнителна субсидия намалява до 47.48%
(при 49.02% към края на трето тримесечие на
2018г. и 50.25% към края на същата година).
През
периода
се
наблюдава
по-слаба
инвестиционна активност (дял на капиталовите
разходи в общите) – 13.6%, сравнено с данните
към края на 2018г., когато средната стойност на
този показател за страната е 14.07%. Спрямо
средното равнище на показателя от 11.33%,
отчетено към същия период на предходната
година се наблюдава подобрение.
През 2017г. и август 2018г. съгласно Закона за
публичните финанси са съгласувани планове за
финансово оздравяване на 11 общини: Перник,
Белово, Тетевен, Септември, Велинград,
Сливен, Сунгурларе, Видин, Мизия, Симитли и
Стамболово. В тях се поставят цели за
финансово оздравяване, които включват мерки
за увеличаване на приходите и оптимизиране и
ограничаване на разходите в годишен и
средносрочен план, изготвени на база на
обективен анализ на основни финансови
показатели.
Просрочените задължения на общините към
септември 2019г. възлизат на 125.2 млн.лв. Към
края на 2018г. размерът им е 122.2 млн.лв.,
което представлява ръст от 2.4%. Просрочените
задължения са формирани от 130 общини, а
135 завършват третото тримесечие на 2019г.
без просрочени задължения.
През 2018г. броят на населението в община
Аксаково бележи спад (0.8%) за втора поредна
година, макар и по-слаб спрямо изменението
през предходната година (1.2%). Този темп е
близък до отчетения за страната като цяло
(0.7%). Във възрастовата структура на
населението на община Аксаково през 2018г.
промените са незначителни, същото важи и за
средната за страната. Положителен фактор
представлява по-високият дял на населението
под трудоспособна възраст в общината спрямо
общото за страната.
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По данни на НСИ безработицата в област
Варна за 2018г. е 4.4%, при 5.2% средно за
страната. През 2019г. Аксаково е сред
общините с най-голям ръст на заетостта, а
инвестиционният интерес към общината
продължава да е значителен.
Оперативният резултат на община Аксаково и
през 2019г. е положителен, и представлява
5.9% от собствените приходи (11.9% за 2018г.).
За разлика от предходните две години, през
2019г. резултатът от инвестиционна дейност е
отрицателен и възлиза на 4 982 хил.лв., което
е следствие на значителната стойност на
извършените капиталови разходи. Реализираните от общината инвестиции през годината са
в размер на 7 117 хил.лв., което е най-високата
им стойност в исторически план. Посоченото
обуславя дефицит от 4 581 хил.лв. за годината,
който се покрива както от излишъка от
оперативна дейност, така и от средствата от
банков кредит и депозити и средства по сметки.
Собствените приходи на община Аксаково
бележат ръст от 9.5% по линия както на
данъчните, така и на неданъчните приходи.
Данъчните приходи са по-високи с 15.0%
спрямо 2018г. Повишението е основно по
линия на ръста на постъпленията от данъка
върху превозните средства, които се увеличават с 19.4%, както и на данъка при
придобиване на имущество (ръст от 33.6%). В
структурата на данъчните приходи с най-голям
дял са приходите от данъка върху превозните
средства (дял от 35.7%) за разлика от
предходната година, когато тази структура е
доминирана от данъка върху недвижимите
имоти (дял от 40.2%).
В рамките на неданъчните приходи водещи
остават таксите с дял 23.0% от приходите за
местни дейности и размер, който силно се
доближава до отчетения за предходната 2018г.
Тяхната структура от своя страна се запазва
доминирана от приходите от такса битови
отпадъци, приходите от която обаче леко
намаляват. Приходите от продажба на
имущество през годината са в размер на 337
хил.лв., което е с 44.4% по-малко спрямо
отчетеното година по-рано. Положително се
оценява ниският им дял в приходите за местни
дейности (3.6% за 2019г., 5.3% за 2018г.).
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
Община Аксаково
Дългосрочен/ краткосрочен рейтинг: ВВВ-/А-3
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стабилна)
Февруари 2020г.
Евлоги Георгиев 95, ет. 1
гр. София 1142
След лек спад на текущите разходи за местни
дейности и дофинансиране през 2018г. (1.8%),
през 2019г. те се покачват значително с 21.3%.
Повишението е обусловено както от основното
перо (издръжката), така и от разходите за
заплати и осигуровки. След лекото понижение
през 2017г. последните нарастват през 2018г.
(14.2%) и още повече през последната
завършена година (34.8%).
Разходите за лихви остават почти непроменени
спрямо 2018г. (28 хил.лв.) и имат малка тежест
в текущите разходи (под 1%).
В края на 2019г. община Аксаково отчита
просрочени задължения в размер на 345
хил.лв., изцяло към доставчици. Същевременно, съотношението на плащанията по дълга
спрямо средно взетите суми на собствените
приходи и изравнителната субсидия за
последните три приключени години е 0.43%, при
законово ограничение за не повече от 15%.
Капиталовите разходи на общината през 2019г.
възлизат на 7 117 хил.лв., което е най-големият
им размер от 2008г. Значителна част от тях
(43.0%) са вложени в изграждане, ремонт и
поддръжка на уличната мрежа. Следва да се
отбележи и че през 2019г. община Аксаково
финансира значителна част от капиталовата си
програма със собствени средства.
По отношение на структурата на разходите по
функции се забелязва повишение на тежестта
на разходите по функция „Икономически
дейности и услуги“, която достига 27.0% (7.7%
за 2018г.), отново във връзка с реализирани
разходи по пътно строителство и поддръжка.
Водещите
разходи
за
благоустрояване
съответно отчитат по-нисък дял (от 57.9% на
44.8%) въпреки отбелязания съществен ръст
както на текущите, така и на капиталовите
разходи по функцията.
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кметове остават Руска
Красимира Дянкова.

Илиева

и
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Постигнатата събираемост при основните
приходни пера за 2018г. е 67.17% при данък
недвижими имоти, 71.0% при такса битови
отпадъци и 75.0% при данък превозни
средства. Общо постигнатата събираемост
възлиза на 71.0%.
В средата на 2019г. община Аксаково е
получила приз на „24 часа“ от инициативата
„Образцова
община“
в
категорията
„Благосъстояние“. Отличието се присъжда за
постигнато ниво на доходите, заетост и
възможности за професионално развитие и
правене на бизнес.
БАКР изготвя финансова прогноза на общината
за периода 2020-2022г. Получените резултати
показват, че при развитие, сходно с прогнозираното, общината ще се характеризира със
сравнително добра кредитоспособност в
краткосрочен и средносрочен план.
Благоприятно въздействие върху рейтинга
могат да окажат съществено повишение на
собствените
приходи,
нарастване
на
оперативния резултат, чувствително понататъшно подобрение на общинската
инфраструктура, както и подобряване на
демографските
характеристики
на
общината.
Негативно върху рейтинга могат да
повлияят
съществено
натрупване
на
просрочени
задължения,
влошаване
на
оперативния резултат, трайно свиване на
собствените
приходи,
влошаване
на
позицията на общината в сравнителен план.

В сравнителен план се наблюдава, че по
редица финансови показатели общината отчита
по-благоприятни резултати спрямо група
общини със сходен брой население, а също и
спрямо средните стойности за страната.
Кмет на община Аксаково е инж. Атанас
Стоилов (ПП ГЕРБ), преизбран на последните
избори през есента на 2019г. Заместник-
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Основни финансови показатели в лева
(лева)
Приходи за местни
дейности, в т.ч.
Собствени приходи
- данъчни приходи
- неданъчни приходи
Субсидии и трансфери
за местни дейности
Капиталови разходи с
бюджетни средства
Оперативен резултат
Оперативен резултат
преди лихви
Резултат от
инвестиционна дейност
Дефицит/излишък за
местни дейности
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2019
9 465 530

2018
11 371 731

2017
10 168 709

6 768 050
2 975 685
3 792 365
2 697 480

6 180 492
2 587 020
3 593 472
5 191 239

5 710 568
2 404 954
3 305 614
4 456 141

7 117 269

3 841 546

1 534 967

401 176
428 838

738 421
765 989

236 302
276 685

-4 981 690

1 078 330

2 577 859

-4 580 514

1 816 751

2 814 161

Резюме на протокола от Рейтинговия
комитет:
Членовете
на
Рейтинговия
комитет
разгледаха доклада за кредитен рейтинг на
община Аксаково и обсъдиха редица фактори,
които го определят.
Беше отбелязано доброто представяне на
общината по отношение на финансовото
състояние,
просрочените
задължения,
отчетени от общината към края на 2019г., и
едновременно с това ниската задлъжнялост
на общината. Беше посочен значителният
размер на инвестициите, както и основните
им направления. Не на последно място беше
отделено внимание и на благоприятната
позиция на Аксаково в сравнителен план.

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
Община Аксаково
Дългосрочен/ краткосрочен рейтинг: ВВВ-/А-3
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Рейтингова история
Кредитен рейтинг на
община Аксаково
Дата на Рейтингов
комитет
Дата на публикуване
Дългосрочен рейтинг:
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг:
Дългосрочен рейтинг по
национална скала:
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг по
национална скала:
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Първоначален
рейтинг

Преглед

Преглед

Преглед

04.02.2015

25.02.2016

16.03.2017

29.03.2018

06.02.2015

26.02.2016

17.03.2017

30.03.2018

ВВ+

ВВВ-

ВВВ-

ВВВ-

Стабилна

Стабилна

Стабилна

Стабилна

В

А-3

А-3

А-3

А- (BG)

А (BG)

А (BG)

А (BG)

Стабилна

Стабилна

Стабилна

Стабилна

А-1 (BG)

A-1 (BG)

A-1 (BG)

A-1 (BG)
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