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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска Агенция за Кредитен 
Рейтинг е единствената българска 
агенция, включена в списъка на Комисията 
за финансов надзор и нейните рейтинги 
се признават за нейните нужди наравно с 
международните агенции Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch. До момента е 
присъдила кредитен рейтинг на почти 
всички водещи застрахователни 
компании. През 2004г. БАКР адаптира 
методологията за рейтинг на 
кредитоспособността на общини от 
ICRA (An associate of Moody’s Investors 
Service). 
 
Българска агенция за кредитен 
рейтинг (БАКР) повишава 
дългосрочния кредитен рейтинг на 
община Бургас на ВВВ+, перспектива: 
стабилна и краткосрочен рейтинг А-2. 
Използвана е официално приетата от 
БАКР методология за присъждане на 
кредитен рейтинг на община 
(http://www.bcra-bg.com/files/file_67.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. 
Като цяло през 2009г. общините отчитат 
влошаване на отчетените резултати. 

Глобалната икономическа криза се 
отразява на постъпленията от данъци – 
налице е спад от 17%. Ръстът на 
инвестициите се забавя от 30,6% през 
2008г. до 28,8% през 2009г. Продължава 
тенденцията на спад в приходите от 
продажба на имущество, започнал през 
2008г., който е индикатор за намаляване 
на зависимостта на общините от този 
приходоизточник, който няма смисъла на 
постоянен доход. Собствените приходи 
запазват тенденцията си на нарастване, 
като ръстът за 2009г. се запазва 
приблизително на нивата от предходната 
година.  
На база тенденциите във финансовото 
състояние и правната регулация на 
общините, както и предвид глобалната 
икономическа криза, която рефлектира 
върху финансовото състояние и на 
общините, считаме, че цялостният 
системен риск, свързан с дейността им в 
страната, се запазва умерен. 
Положителният прираст на населението в 
община Бургас се запазва и през 2009г. 
Общината запазва второ място по ниво на 
безработицата в страната след град 
София. 
През 2008г. произведената продукция от 
предприятията на територията на 
общината бележи ръст от 17% на годишна 
база. Водещ отрасъл продължава да бъде 
Преработващата промишленост с дял от 
74% и годишен ръст от 15%. 
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Запазваме риска от външни фактори 
относително нисък. 
През 2009г. община Бургас отчита цялостен 
дефицит в размер на 10 886 хил.лв., който 
е формиран основно по линия на 
отрицателен резултат от инвестиционна 
дейност. Оперативният дефицит възлиза 
на 975 хил.лв. и представлява по-малко от 
2% от приходите за местни дейности на 
общината. Инвестиционният дефицит е 
обусловен от мащабната капиталова 
програма – ръстът на инвестициите 
значително надхвърля този на приходите 
от продажба на общинско имущество. В 
основната си част капиталовите разходи се 
финансират с банкови кредити, които 
общината обслужва, и приходи от 
продажба на имущество, частично 
дефицитът се покрива от депозити и 
средства по сметки.  
Собствените приходи на община Бургас 
намаляват с 3% през периода на 
актуализацията, като намалението е 
основно по линия на данъчните приходи, 
които отчитат спад от 26%. Основно перо е 
данъкът върху недвижимите имоти, който 
отчита ръст от 19% по линия на повишена 
събираемост. В рамките на неданъчните 
приходи с най-голямо увеличение са 
постъпленията от продажба на имущество 
в контраст с общата тенденция на 
намаление, характерна за страната като 
цяло. Като положителен фактор оценяваме 
ръста на приходите от такси – 18%, които 
запазват най-висок относителен дял в 
рамките на неданъчните приходи (71%). 
Текущите разходи на община Бургас 
нарастват незначително през периода на 
актуализация (1%), като се запазват по-
ниски от собствените приходи. Като 
положителен фактор отчитаме близо 
двукратния ръст на капиталовите разходи 
през 2009г., които достигат 17 707 хил.лв. 
Структурата на разходите по функции не 
търпи съществени промени – с най-висок 
относителен дял остава функция „Жилищно 
строителство, БКС и ООС” (54%). 
Стойността на разходите по тази функция 
достига 38 867 хил.лв., което представлява 
близо двукратен годишен ръст, който се 

дължи в голяма степен на увеличените 
капиталови разходи. Спад се наблюдава 
при издръжката на дейностите по 
образованието, както и при 
здравеопазването. Някои от значимите 
проекти в общината са започналото през 
2010г. изграждане на многопрофилна 
болница в кв. Меден рудник, разширение и 
подобрение на канално-помпената станция 
в кв. Сарафово, изграждането на 
канализация в кв. Победа.  
Динамиката на приходите от местни 
дейности на глава от населението следва 
общата тенденция на спад, характерна 
както за общините областни центрове, така 
и за страната като цяло. Разходите за 
благоустрояване бележат ръст за всички 
групи от сравнителния анализ, като 
община Бургас излиза начело с най-високи 
стойности на глава от населението. При 
разходите за образование отново 
единствено община Бургас отчита 
повишение, като заедно с община Варна 
заема водеща позиция по този показател в 
сравнителен план. 
Община Бургас постига много добри 
резултати, прилагайки мерки за 
повишаване на събираемостта при 
основните данъци и такси – 100,81% при 
данък върху недвижимите имоти и 138,6% 
при такса битови отпадъци. БАКР оценява 
положително и активната политика и 
предприемчивост на общинското 
ръководство по отношение на 
инфраструктурните подобрения и 
източниците за тяхното финансиране, 
публичното отразяване на общинските 
инициативи в медиите, както и системната 
рекламна политика, насочена към 
привличане на по-голям брой посетители, 
въпреки че общината няма „класически” 
туристически профил. БАКР дава отлична 
оценка на общинското ръководство. 
Снижаваме риска от цялостна 
оперативна дейност до относително 
нисък. 
Изготвената финансова прогноза показва, 
че през целия прогнозен период общината 
е в състояние да покрива минимално 
необходимите разходи със средства от 
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собствени приходи и ОИС. Общината 
реализира положителен оперативен 
резултат, който през последната година 
достига 13 991 хил.лв. БАКР счита, че 
общината ще се характеризира с добра 
кредитоспособност както в 
краткосрочен, така и в дългосрочен план. 
 
Основни финансови показатели в лева 

 2009 2008 2007 
Общо приходи 137 369 174 132 412 839 104 400 104 
Приходи за местни 
дейности - в т.ч. 

61 816 232 64 559 386 59 143 298 

Собствени приходи: 58 686 104 60 605 025 55 920 450 
 - данъчни приходи 20 412 143 27 570 779 23 325 663 
 - неданъчни 
приходи 

38 273 961 33 034 246 32 594 787 

Субсидии и 
трансфери за 
местни дейности 

3 130 128 3 954 361 3 222 848 

Капиталови 
разходи 

17 707 211 9 106 106 9 000 668 

Оперативен 
резултат 

-974 651 3 455 653 -699 460 

Оперативен 
резултат преди 
лихви 

-741 524 3 812 157 -354 561 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

-9 911 632 -2 394 732 1 442 156 

Дефицит/излишък 
за местни дейности 

-10 886 283 1 060 921 742 696 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


