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БАКР -  АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН 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 (ЕОЦКП)  агенции, без 
териториални или други ограничения.  

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг”  
(БАКР) присъжда на община Бургас 
следните рейтинги: 

 Дългосрочен кредитен рейтинг 
ВВВ-, перспектива: стабилна, 
краткосрочен кредитен рейтинг А-
3; 

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала ААА (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 
(http://www.bcra-bg.com/files/file_318.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. 

Анализираният период (2010-2014г.) се 
характеризира с плавно затихване на 
икономическата криза. Постепенното 
възстановяване на България от нея протича 
бавно и колебливо и е силно зависимо от 
обема на износа (основно от темповете на 
възстановяване на икономиката на ЕС), с 
нарастваща безработица, ниско вътрешно 
потребление и инвестиционна активност. 

Въпреки увеличението на поетите дългове 
отношението Държавен дълг/БВП, което се 
очаква да достигне около 30% за 2015г., ще се 
запази значително по-ниско от границата от 
60%, приетата в Европейския съюз. 
Вследствие на неблагоприятното развитие на 
икономическата среда в страната съществува 
потенциална възможност за поемане на нови 
заеми през следващата година с цел 
стимулиране на икономиката. 

Липсата на реформи през последните години, 
политическата и институционална 
нестабилност са основни фактори, обуславящи 
влошения инвестиционен климат на страната и 
оказващи силен негативен ефект върху 
икономическото й развитие. Към края на 2014г. 
действащото правителство предприема стъпки 
към ревизиране на прогнозите, изготвени от 
предходното правителство, преструктуриране 
на държавния бюджет и ограничаване на 
бюджетния дефицит.  
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През последните години настъпват редица 
промени в нормативната база, касаеща 
дейността на общините, като сред най-
съществените е приемането на Закона за 
публичните финанси (обнародван на 
15.02.2013г.). Новият закон урежда бюджетната 
рамка, общото устройство и структурата на 
публичните финанси, като дефинира обхвата, 
структурата и основните показатели на 
консолидираната фискална програма, 
фискалните правила и ограничения, режима на 
сметките за средствата от Европейския съюз, 
отчетността на бюджетните организации, и др. 
Законът влиза в сила от началото на 2014г. и 
отменя Закона за устройството на държавния 
бюджет и Закона за общинските бюджети. 

Икономическата криза се отразява и върху 
общинските бюджети както в приходната, така и 
в разходната част, като през последните 1-2 
години се наблюдава слабо подобрение. 
Общите приходи на общините като цяло 
следват низходяща тенденция до 2012г. (13.5% 
спад за периода 2009-2012г.), след което през 
последната година е отбелязан ръст от 11.4%. 
В собствените приходи положителна промяна 
се наблюдава още през 2011г. (ръст 9.5% 
спрямо предходната година), но следва да се 
има предвид, че отчасти това се дължи на 
предприетите засилени мерки от общинските 
ръководства за повишаване на събираемостта. 
В значителна степен кризата засяга приходите 
от продажба на имущество, които за периода 
2009-2012г. се свиват кумулативно с 32.1% и 
едва през последната година отчитат ръст от 
21.0%.  

Текущите разходи за местни дейности и 
дофинансиране на държавните също следват 
низходяща тенденция до 2012г. (кумулативен 
спад за 2009-2012г. 19.3%), след което през 
2013г. отбелязват повишение от 5.6%. Спадът в 
капиталовите разходи също продължава до 
2012г. (кумулативно за 2009-2012г. 56.5%) и 
едва през 2013г. се наблюдава ръст от 15.1%. 

Населението на община Бургас отчита 
положително изменение през всички години в 
рамките на разглеждания период с изключение 
на 2012г., когато се забелязва спад от 0.30%. 
Тази динамика е очертана на фона на 
отрицателно изменение на населението общо 
за страната. Делът на трудоспособното 
население в общината следва тенденция на 

леко намаление от 66.72% през 2009г. до 
64.48% през 2013г. За всички години този дял е 
по-висок от средния за страната. Положителен 
фактор представлява и малко по-високият дял 
на подтрудоспособното население в Бургас 
спрямо средното за страната. 

По данни на НСИ за 2014г. коефициентът на 
безработица за област Бургас за лицата между 
15 и 64-годишна възраст е 11.1%, при 11.5% 
средно за страната, като областта се 
позиционира на 10-то място сред общо 28 
области в България.  

Произведената продукция от предприятията в 
община Бургас следва възходяща тенденция 
до 2012г., като отчита 43.7% кумулативен ръст. 
С най-голяма тежест през целия период е 
преработващата промишленост. Инвестициите 
в ДМА на предприятията в общината 
отбелязват спад единствено през 2010г. 
(37.8%). През следващите три години 
равнището на показателя се повишава с 
нарастващ темп, който за последната година 
достига 81.2%. Доминираща и тук е 
преработващата промишленост. 

Община Бургас отчита нарастващ оперативен 
резултат през периода 2010-2014г., който е 
положителен през всички години. Резултатът 
от инвестиционна дейност е отрицателен, тъй 
като капиталовите разходи надвишават 
приходите с капиталов характер. Нетният 
паричен поток е отрицателен през първите две 
години от периода, а през последните три 
години е положителен, но стойността му 
намалява, като през последната 2014 година 
представлява 2.8% от приходите за местни 
дейности.  

Собствените приходи на община Бургас 
нарастват с 24.8% кумулативно за периода 
2010-2014г., като ръстът е най-голям през 
последната година – 8.0%. Относителният им 
дял в приходите за местни дейности се движи 
между 85%  и 98%, като най-висок е през 2012г. 
(97.4%), а най-нисък – през последната година 
(85.0%). Пониженият дял през последната 
година е обусловен от сравнително големия 
размер на капиталовата субсидия. 

Данъчните приходи нарастват с 29.9% за 
анализирания период и са доминирани от 
данъка върху недвижимите имоти и данъка 
върху превозните средства.  
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За разглеждания петгодишен период 
неданъчните приходи отчитат ръст от 21.8%. С 
най-голям дял (между 53% и 75%) са таксите, 
които от своя страна са доминирани от такса 
битови отпадъци (дял 69.2% за 2014г.).  

Приходите от продажба на общинско 
имущество намаляват до 2013г., което не се 
оценява негативно с оглед на това, че този 
източник има непостоянен характер. По-
значителен спад се наблюдава през 2011г. 
(65.1% на годишна база). През последната 
година се наблюдава съществен ръст от над 
380%, след който приходите от продажба на 
имущество достигат 5 485 хил.лв. 

През 2011-2013г. текущите разходи на община 
Бургас са на ниво около 59 млн.лв. годишно, 
след което през последната година се 
наблюдава ръст от 4.4% и те достигат 61.5 
млн.лв. Доминираща за целия период е 
издръжката с дял 71.1% за последната година. 
Капиталовите разходи с бюджетни средства 
през периода са волатилни, като през 
последните две години се повишават и през 
2014г. достигат най-високото си ниво – 25 004 
хил.лв. 

Община Бургас не отчита просрочени 
задължения към края на 2014г. 

Структурата на разходите по функции е 
доминирана от разходите за благоустрояване. 
Делът им обаче намалява като цяло за периода 
– от 53.6% през 2009г. до 39.8% през 2013г. 
През 2014г. се забелязва ръст от 5.4 п.п. до 
45.2%. 

Положителен фактор представляват 
значителните капиталови разходи през 2013г. в 
образованието (7 312 хил.лв. бюджетни 
средства), крайният резултат от които е 
съществено обновяване на цялата 
образователна инфраструктура на общината и 
по-ниски разходи за енергия. Към края на 2013г. 
детските заведения са обновени на 100%. 

Текущите разходи за благоустрояване са 
доминирани от издръжката на чистотата, която 
нараства от 11 429 хил.лв. през 2010г. до 14 478 
хил.лв. през 2012г., след което започва да се 
понижава до 13 045 хил.лв. за 2014г. За 
последните три години делът ѝ в текущите 
разходи за благоустрояване е между 47% и 
50%. Капиталовите разходи по функцията са 
най-големи през 2011 и 2014г., съответно 12 

276 хил.лв. и 12 845 хил.лв., които 
представляват 71.8% и 51.4% от общите 
капиталови разходи.  

Общината отчита значително по-големи по 
размер извънбюджетни средства (по 
оперативни програми). Сред най-големите 
проекти е този за интегриран градски транспорт 
с общ бюджет 131 млн.лв. и срок на 
изпълнение април 2015г. Във финална фаза е 
проектът за изграждане на регионално депо за 
отпадъци при с. Братово. Партньори по проекта 
са общините Айтос, Камено, Карнобат, 
Поморие, Руен, Средец, Сунгурларе, и 
Сдружение за управление на отпадъците – 
регион Бургас. Общият бюджет възлиза на 43 
млн.лв. В процес на реализация са и няколко 
водни проекта. 

Характерно за община Бургас е финансирането 
на сравнително голяма част от капиталовата 
програма с привлечени по оперативни 
програми средства, което представлява 
положителен фактор: техният дял е най-нисък 
през 2011г. (38%), а през 2013г. надхвърля 
77%. През 2014г. е 67%. През последните три 
години е нисък делът на банковото 
финансиране – през 2012 и 2013г. той е между 
3% и 5%, а през последната година – малко 
над 1%.  

Следва да се отбележи и значителният ръст на 
общата капиталова програма през последните 
две години – за 2013г. тя е в размер на 70 789 
хил.лв., при 24 374 хил.лв. за 2012г. и по 28-29 
млн.лв. за предходните две години, а през 
2014г. достига близо 79 млн.лв. 

Позицията на община Бургас е разгледана в 
сравнителен план по набор от показатели, 
изчислени на глава от населението. Бургас 
заема подчертано благоприятна позиция през 
целия период спрямо средните равнища за 
страната, както и средните за групата общини, 
представляващи областни центрове. 
Сравнението с община Варна (като община със 
сходен профил) показва, че двете общини 
заемат много близки позиции. 

През анализирания период кмет на община 
Бургас е г-н Димитър Николов. Към момента 
протича вторият му мандат, започнал след 
местните избори през октомври 2011г., когато 
той е избран на първи тур със 70.86% от 
гласовете. Ръководството работи активно в 
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посока разработване на проекти и осигуряване 
на финансиране по оперативни програми с цел 
подобряване на общинската инфраструктура. 
Следва да се отчетат и усилията за 
разнообразяване на облика на град Бургас не 
само като индустриален център, но и като 
туристическа дестинация с културни 
забележителности и развлекателни обекти. 

БАКР изготвя финансова прогноза на общината 
за периода 2015-2017г. Получените резултати 
показват, че при развитие, сходно с 
прогнозираното, Бургас ще реализира 
положителен оперативен резултат през целия 
прогнозен период. Свободният паричен поток е 
положителен през първата година и 
отрицателен през следващите две, но 
наличностите по сметки го покриват. Следва да 
се има предвид, че прогнозата е базирана на 
сравнително кансервативни допускания. 
 
Доколкото рейтингът на община Бургас е 
ограничен от рейтинга на България, 
благоприятно влияние върху него би могло да 
окаже евентуално повишение на държавния 
рейтинг, което обаче, с оглед на 
негативната перспектива към момента, 
оценяваме като малко вероятно. 

Негативно отражение върху рейтинга на 
община Бургас може да окаже бъдещо 
натрупване на просрочени задължения, 
генериране на отрицателен оперативен 
резултат, както и съществено свиване на 
собствените приходи. 

 
Основни финансови показатели в лева 

(лева) 2014 2013 2012 

Приходи за местни 
дейности, в т.ч. 

88 944 818 76 676 153 69 132 341 

Собствени приходи: 75 572 176 69 954 414 67 328 443 

 - данъчни приходи 28 992 331 26 889 533 26 088 239 

 - неданъчни приходи 46 579 845 43 064 881 41 240 204 

Субсидии и трансфери 
за местни дейности 

13 372 642 6 721 739 1 803 898 

Капиталови разходи 25 004 412 15 103 394 7 055 497 

Оперативен резултат 9 820 834 9 610 253 5 697 064 

Оперативен резултат 
преди лихви 

10 654 798 10 445 076 6 624 896 

Резултат от 
инвестиционна 

-7 374 759 -6 967 712 -2 776 732 

дейност 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

2 446 075 2 642 541 2 920 332 

 
Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет 
разгледаха доклада за кредитен рейтинг на 
община Бургас и обсъдиха факторите, 
определящи кредитния й рейтинг в 
контекста на променената през юли 2014г. 
Методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на община.  

Предвид специфичния рисков профил на 
общината, както и състоянието на общата 
законова регулация на общините в България, 
базовият рейтинг1 беше определен на ниво А- 

Оценката на държавния риск на страната и 
степента му на влияние върху община Бургас 
ограничиха присъдения дългосрочен кредитен 
рейтинг до ВВВ- и краткосрочен А-3. 

Дългосрочният рейтинг по националната 
скала ААА (BG) и краткосрочният А-1+ (BG) 
бяха присъдени въз основа на 
позиционирането на рейтинговите 
характеристики на общината в сравнителен 
план спрямо другите общини в България. 
 

                                                 
1 Базовият рейтинг представлява междинна стъпка в 
определянето на кредитния рейтинг на общината 
съгласно приетата методология. 


