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Дългосрочен кредитен рейтинг: 
ВВВ (под 

наблюдение) 
ВВВ ВВВ 

Перспектива: - Стабилна Стабилна 

Краткосрочен кредитен рейтинг: 
А-3 (под 

наблюдение) 
А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална 
скала 

АА-(BG) (под 
наблюдение) 

АА-(BG) АА-(BG) 

Перспектива: - Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална 
скала: 

А-1+(BG) (под 

наблюдение) 
А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

*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; 

4) 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_en.pdf), а за дефиницията за неизпълнение в Методологията 
за кредитен рейтинг на община (https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf). 

 

  
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.  
 

На проведено на 31.03.2020г. заседание на 
Рейтинговия Комитет на БАКР беше разгледан доклад 
за извършения преглед на кредитния рейтинг на 
община Бургас. Заседанието беше ръководено от 
д.и.н. Кирил Григоров, в качеството му на Председател 
на Рейтинговия Комитет. След проведената дискусия на 

измененията в периода на преглед по множество 
фактори, влияещи на рейтинга, членовете на 
Рейтинговия Комитет взеха следното решение: 

 
“БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД 
потвърждава следните  кредитни рейтинги на 
Община Бургас: 

 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) 

http://www.bcra-bg.com/
mailto:v.velickova@bcra-bg.com
mailto:stamenova@bcra-bg.com
mailto:k.dimitrova@bcra-bg.com
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_en.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf
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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, 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.bcra-

bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2019_bg.pdf 

Към края на септември 2019г. средният дял на 
приходите в общите постъпления на общините 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. населението в община Бургас бележи 
спад от 0.14% на годишна база, като този темп 
представлява по-бързо намаление спрямо 
предходната година. Въпреки това той се запазва 
по-благоприятен в сравнение с отчетения средно 
за страната. Гъстотата на населението в община 
Бургас се понижава незначително и остава 
неколкократно по-висока от средното за страната. 

По отношение на възрастовата структура през 
2018г. делът на трудоспособното население в 
община Бургас се характеризира със слаб спад до 
61.5%, което е малко по-високо от средното за 
страната (60.0%). Благоприятен фактор 
представлява запазването на по-високия дял на 
подтрудоспособното население в Бургас спрямо 
средното за страната, като разликата през 2018г. 
възлиза на 1.3 п.п. (1.2 п.п. за 2017г.). 

По данни на Агенцията по заетостта към края на 
февруари 2020г. безработицата в областта 
възлиза на 5.7%, при 6.2% общо за страната. По 
данни на НСИ за 2019г. нивото на безработицата 
в областта е 3.6%, при 4.2% за страната. 

Предвижда се в рамките на две години в Бургас 
да бъдат изградени още няколко индустриални 
зони, които ще се намират в кв. Меден рудник, кв. 
Долно Езерово, кв. Равнец, Девети километър, кв. 
Черно море. Планира се разширение на 
Промишлена зона – Север. Изготвен е Подробен 
устройствен план и план за улична регулация за 
индустриална зона „Долно Езерово“. Тя е с 
изградена довеждаща инфраструктура и площ от 
120 декара, които са предназначени за 
логистични дейности. 

https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2019_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/rating_republic_of_bulgaria_oct_2019_bg.pdf
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През 2019г. община Бургас реализира положителен 
оперативен резултат в размер на 4 905 хил.лв., който е 
с 41.2% по-малък от постигнатия през предходната 
година. Резултатът от инвестиционна дейност е отново 
отрицателен както и през 2018г., но значително по-
нисък като абсолютна стойност в сравнение с отчетения 
през 2018г. (-1 986 хил.лв. спрямо -12 140 хил.лв.). В 
резултат на това нетният паричен поток за 
анализирания период (2019г.) е положителен и възлиза 
на 2 919 хил.лв. (-3 797 хил.лв. за 2018г.). 

Собствените приходи на община Бургас през 2019г. 
бележат лек спад от 3.1% на годишна база, обусловен 
основно от намалението на приходите от глоби, санкции 
и наказателни лихви, продажбите на имущество и 
постъпленията от концесии. 

Данъчните приходи на общината през 2019г. възлизат 
на 40 453 хил.лв., което представлява слаб ръст от 
1.4%. Повишението е главно по линия на данъка върху 
превозните средства (7.4%), който е един от ключовите 
данъци за общината с дял през 2019г. 31.0%. С най-
голяма тежест са приходите от данъка върху 
недвижимите имоти (34.4%), които се покачват 
незначително (под 1%). 

В рамките на неданъчните приходи най-съществени се 
запазват тези от таксите, които почти не се променят 
(намаление от под 1%). От своя страна с най-голямо 
значение за тези приходи са тези от такса битови 
отпадъци с дял 66.8% през последната година. 
Размерът им е 19 694 хил.лв., което представлява 
незначително изменение спрямо предходната година. 

Приходите от продажба на имущество намаляват за 
втора поредна година, като отчетеният спад за 2019г. 
възлиза на 11.5%. Следва да се отбележи, че високата 
стойност на приходите, събрани по това перо, не се 
оценява положително с оглед на това, че този 
приходоизточник е непостоянен. 

През 2019г. съгласно промените в методологията за 
разпределението на общата изравнителна субсидия 
община Бургас не е получила такава предвид доброто 
си финансово състояние. 

Текущите разходи на община Бургас през 2019г. са в 
размер на 82 692 хил.лв., който е много близък до 
отчетения през предходната година (82 869 хил.лв.). 
Незначително нарастват разходите за заплати и 
осигуровки (3.7%), които формират 17.9% от текущите 
разходи за 2019г. и 17.2% за 2018г. С основно значение 
за текущите разходи остава издръжката, при която се 
наблюдава слабо понижение от 1.3% на годишна база 
до размер от 57 800 хил.лв. 

По отношение на разходите за лихви след 
годишен спад от 11.4% през 2018г., през 
следващата година се наблюдава увеличение от 
2.5%. Следва да се отбележи, че разходите за 
лихви представляват сравнително малък дял от 
текущите разходи (0.9% както за 2019г., така и за 
2018г.).  

За 2019г. съотношението на плащанията по дълга 
към средногодишния размер за последните три 
години на собствените приходи и общата 
изравнителна субсидия съгласно Закона за 
публичните финанси е 4.90%, при ограничение от 
най-много 15%. През предходната година то е 
4.5б% Положително се оценява, че за поредна 
година община Бургас не регистрира просрочени 
задължения. Същото важи и за края на януари 
2020г.  

През 2019г. общите разходи за местни дейности и 
дофинансиране на община Бургас бележат спад 
от 7.1%, като текущите разходи остават почти без 
промяна, докато при капиталовите е налице 
понижение от 30.2%.  

По отношение на разпределението на разходите 
по функции през 2019г. може да се отбележи, че 
през този период за втора поредна година се 
повишава делът на разходите за 
благоустрояване, който обичайно е водещ. Той 
достига 46.8%, при 44.8% през предходната 
година. Лек ръст е налице и в тежестта на 
разходите за образование (0.6 п.п.) до 9.4%. Спад 
се наблюдава в дела на разходите за общи 
държавни служби - от 14.1% за 2018г. до 13.2% за 
2019г. Чувствително намаление е регистрирано и 
при капиталовите разходи за управление на 
дейностите по отпадъците (45.3%). Като цяло 
инвестициите по функцията формират 69.3% от 
общите капиталови разходи за годината. 3 501 
хил.лв. е размерът на инвестицията за 
изграждане на ВиК мрежа в лесопарк „Росенец“ . 
1 097 хил.лв. са разходвани за водопроводна 
мрежа за минерална вода в кв. Минерални бани. 

През септември 2019г. е започнал монтажът на 
подземните контейнери за смет в гр. Бургас. 
Техниката за почистването им също е налична. 
Проектът за този начин на събиране на отпадъци 
е започнал през 2017г. Ефективността на този 
метод е свързана не само с разделното събиране 
на отпадъци, но и с факта, че се избягват 
миризмите и заразите. 
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През периода на актуализация е стартирана 
процедурата за разширение на регионалното депо за 
битови отпадъци при с. Братово. Предвидено е да бъде 
изградена една нова клетка за отпадъци, но ще бъдат 
проектирани две. Към коментирания период клетката е 
една и събира 400 хил. тона смет, като запълването й 
по план става за около пет години. На практика след три 
години функциониране тя е препълнена, което се дължи 
на факта, че боклукът не се събира разделно. При 
разделно сметосъбиране една клетка може да работи 
до 10 години. Следва да се отбележи, че депото 
обслужва 9 общини (Бургас, Средец, Камено, Руен, 
Сунгурларе, Карнобат, Айтос, Несебър и Поморие). 
Необходимо е пречиствателната станция към депото 
също да бъде разширена. 

Сравнителният анализ илюстрира позиционирането на 
община Бургас по редица финансови показатели 
спрямо средната стойност за страната, за общините 
областни центрове, както и спрямо община Варна като 
община със сходен икономически профил. Според този 
анализ община Бургас се представя по-добре спрямо 
страната като средно, както и средно за общините 
областни центрове. По повечето показатели община 
Бургас заема по-благоприятна позиция в сравнение с 
община Варна 

През 2018г. осреднената събираемост на данък 
недвижими имоти и данък превозни средства възлиза 
на 78.1%, което представлява лек спад спрямо 
предходната година (79.2%). Все пак общината се 
позиционира по-благоприятно спрямо средната за 
страната, изчислена за 2018г. (71.4%). 

През периода на актуализация кмет на община Бургас 
се запазва Димитър Николов (ПП ГЕРБ), преизбран на 
местните избори през есента на 2019г. на първи тур с 
65.83%, с което започва четвъртият му мандат на 
кметския пост. 

Изготвената от БАКР финансова прогноза за периода 
2020-2022г. показва, че при развитие, сходно с 
прогнозираното, община Бургас ще реализира 
положителен оперативен резултат, който през първата 
година ще възлиза на ~8.8 млн.лв. Свободният паричен 
поток също е положителен през целия период. 

 
Доколкото рейтингът на община Бургас е ограничен 
от рейтинга на Република България, благоприятно 
влияние върху него би могло да окаже евентуално 
повишение на държавния рейтинг. 
Негативно върху рейтинга на общината биха могли 
да повлияят нарастване на задлъжнялостта, 
натрупване на просрочени задължения, чувствителен 

спад на собствените приходи или прекомерно 
разрастване на текущите разходи.  

 
Основни финансови показатели на община Бургас: 

2017 – 2019 

хил. лв. 2019 2018 2017 

Приходи за местни дейности, в 
т.ч. 

102,895 103 830 108 866 

Собствени приходи: 93,349 96 349 93 931 

 - данъчни приходи 40,453 39 891 38 883 

 - неданъчни приходи 52,896 56 458 55 048 

Субсидии и трансфери  9,546 7 481 14 934 

Капиталови разходи 17,284 24 758 17 480 

Текущи разходи 82,692 82 869 70 117 

 -лихвени разходи 761 742 838 

Оперативен резултат 4,905 8 343 15 507 

Резултат от инвестиционна 
дейност 

-1,986 -12 140 833 

Дефицит/излишък за местни 
дейности 

2,919 -3 797 16 340 

 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет 
разгледаха доклада за кредитен рейтинг на 
община Бургас и обсъдиха основните 
параметри, касаещи финансовото й състояние.  

Беше отбелязано стабилното й финансово 
представяне, динамиката на собствените 
приходи, ниската задлъжнялост, както и 
липсата на просрочени задължения за поредна 
година. Беше отделено внимание на мащабната 
капиталова програма на общината, както и 
немалкият дял на финансирането й със 
собствени средства. Не на последно място 
беше посочено и благоприятното 
позициониране на общината в сравнителен 
план. 

Също така беше дискутирана кризата, 
предизвикана от пандемията на COVID-19, и 
евентуалното й отражение върху дейността и 
финансовото състояние на общините. 
Членовете на Рейтинговия комитет се 
обединиха около становището, че не е 
вероятно това сътресение да засегне 
чувствително функционирането на общините в 
страната. 

 



 

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

 
Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2) 987 6363     
www.bcra-bg.com        
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Кредитен рейтинг на община Бургас 

Дата на Рейтингов комитет: 17.04.2015 03.05.2017 25.04.2018 15.05.2018 

Дата на публикуване: 24.04.2015 05.05.2017 27.04.2018 18.05.2018 

Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ-* ВВВ- ВВВ- ВВВ 

Перспектива: Стабилна Стабилна Положителна Стабилна 

Краткосрочен кредитен рейтинг: А-3 А-3 А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: 

ААА (BG) АА (BG) АА- (BG) АА-(BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

**Първоначален рейтинг  


