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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 агенции, без териториални 
или други ограничения. Рейтинговата скала 
на БАКР съвпада с тази на Standard & Poor’s. 

„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” 
(БАКР) запазва дългосрочния кредитен 
рейтинг на община Бургас ВВВ+, 
краткосрочен А-2 и променя 
перспективата на положителна. 
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. 

До 2008г.  общите приходи на общините в 
страната следват възходяща тенденция, като 
кумулативният ръст за периода 2005-2008г.  е 
над двукратен. През 2009г. ефектите на 
икономическата криза започват да се проявяват 
и при общинските бюджети, което се изразява в 
спад на общите приходи с 13,3%, който 
продължава и през следващата година, макар и 
с по-слаб темп (9,6%). До 2008г. при много 

общини се наблюдава практика на увеличаване 
на собствените приходи главно чрез ръст на 
приходите от продажба на имущества, което 
представлява негативен фактор предвид 
непостоянния, ”еднократен” характер на този 
приходоизточник. В условията на финансова 
криза и слаба икономическа активност 
тежестта на този ресурс в общинските бюджети 
чувствително намалява за сметка на данъчните 
приходи и постъпленията от такси. Отслабва и 
ролята на държавата при подкрепата на 
местните бюджети посредством субсидии и 
трансфери.  
Свиването на общинските приходи определя и 
наблюдавания спад в текущите разходи през 
последните две години. Чувствително 
намаляват и инвестициите (общ спад 44% за 
последните две години).  

През 2010г. община Бургас запазва 
положителния прираст на населението си, но 
темпът на нарастването му се забавя. Ново 
увеличение бележи гъстотата на населението, 
като нивото й продължава да е многократно по-
високо от средното за страната. Община 
Бургас продължава да регистрира значително 
по-ниска от средната за страната безработица.  

През 2010г. се наблюдава увеличение от 9% на 
произведената продукция от предприятията на 
територията на общината по линия на 
преработващата промишленост (ръст 23%). В 
строителния сектор се запазва негативна 
тенденция (годишен спад 35%). Инвестициите в 
ДМА също отчитат спад (38% спрямо 2009г.).  

През 2010г. община Бургас реализира 
положителен резултат от оперативна дейност в 
размер на 869 хил.лв. (1,4% от приходите за 
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местни дейности). Общият резултат за годината 
е отрицателен, в размер на 2 945 хил.лв. и е по 
линия на дефицита от инвестиционна дейност. 
Недостигът се покрива основно с банкови заеми 
и в по-малка степен средства по сметки на 
общината с оглед на това, че приходите от 
продажба на имущество и субсидиите с 
капиталов характер покриват ~64% от 
инвестиционната програма на общината, 
финансирана с бюджетни средства. 

Собствените приходи на община Бургас 
нарастват с 3% през 2010г. спрямо предходната 
година, като ръстът се дължи основно на 
увеличението на данъчните приходи. 
Данъчните постъпления са доминирани от 
данък недвижими имоти (дял 39%), при който 
увеличението спрямо предходната година е 7%. 
След значителния спад през 2009г., през 2010г. 
постъпленията от данъка при придобиване на 
имущества отчитат ръст от 23%, обусловен 
главно от по-големия брой сделки.  

В рамките на неданъчните приходи основно 
перо се запазват таксите – ръстът при тях за 
2010г. възлиза на 3%. Най-висок дял запазва 
такса битови отпадъци (67%), приходите от 
която нарастват с 5%. Приходите от продажба 
на имущество намаляват с 10% (при спад от 
22% средно за страната).  

Текущите разходи на общината през периода на 
актуализация слабо нарастват (2%), като в 
структурата им не се наблюдават съществени 
промени. След мащабната инвестиционна 
програма, реализирана през 2009г. (17 707 
хил.лв.), през 2010г. капиталовите разходи на 
община Бургас възлизат на 10 675 хил.лв. 
(финансирани с бюджетни средства), което е 
сравнимо с нивото, поддържано през 2007-
2008г., когато инвестициите са около 9,0 – 9,1 
млн.лв.  

През първото полугодие на 2011г. собствените 
приходи бележат спад от 5% на годишна база, 
обусловен от понижението при приходите от 
продажба на имущество (94%). Благоприятна е 
динамиката при данъците – отчетеното 
повишение при тях е 7% на годишна база. 
Общината приключва 2010г. без просрочени 
задължения, такива не са отчетени и към 
09.2011г.  

В структурата на разходите по функции не се 
наблюдават съществени промени: въпреки 
спада с 3 п.п. най-висок дял запазват разходите 
за благоустрояване, следвани от тези за 

общите държавни служби, чийто дял нараства 
от 15,9% през 2009г. до 18,7%.  

Въпреки спада от 14,0% през 2010г. община 
Бургас продължава за втора поредна година да 
разходва значителен дял от бюджетните си 
средства за благоустрояване (50,3%, 53,6% 
през 2009г.). Текущите разходи запазват 
възходящата си тенденция, като годишният 
ръст през 2010г. възлиза на 3,6%. Основни 
пера се запазват разходите за ремонт и 
поддръжка на уличната мрежа (36,6%, ръст 
6,8%) и за чистотата (40,6%, ръст 12,7%). 
В края на 2010г. е стартиран проект 
„Интегриран градски транспорт за Бургас” по 
програма JASPERS и финансиран по ОП 
„Регионално развитие”. Стойността на проекта 
е 131 181 хил.лв. със срок на изпълнение 
ноември 2013г.  
През август 2011г. е подписан договор за 
финансиране на проект „Изграждане на 
регионална система за управление на 
отпадъците в регион Бургас” по ОП „Околна 
среда” с партньори общините Бургас, Айтос, 
Камено, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, 
Средец, Сунгурларе и Сдружение за 
управление на отпадъците – Регион Бургас. 
Общият бюджет на проекта е 43 231 хил.лв. 
Бургаската регионална система за управление 
на отпадъците ще обслужва 210 населени 
места, обитавани от близо 400 хил.души.  
Общо капиталовата програма на общината за 
2010г. възлиза на 28 728 хил.лв., от които 
делът на собствените средства е 17,3%, 
банково финансиране – 23,3% и 
извънбюджетни средства (оперативни 
програми) – 57,7%.   

Сравнителният анализ показва, че община 
Бургас заема близка позиция до тази на 
община Варна по почти всички показатели, с 
изключение на капиталовите разходи на глава 
от населението (следва да се има предвид 
обаче високия дял на инвестициите със 
средства по европейски програми при община 
Бургас). Двете черноморски общини отчитат 
подчертано по-добри стойности на 
показателите в сравнение с групата общини 
областни центрове, както и спрямо страната 
като цяло, като община Варна се позиционира 
най-благоприятно в сравнителен план.  

През периода на актуализация кмет на община 
Бургас продължава да е Димитър Николов, 
който е избран за втория си мандат на 
местните избори през октомври 2011г. със 
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70,86% от гласовете на първи тур. Разширяват 
се приложенията на системата за извършване 
на електронни услуги в общината. 
Ръководството продължава да прилага мерки 
за подобряване събираемостта на данъчните 
задължения. Положителен фактор 
представлява запазването на активната 
политика на общинското ръководство по 
отношение на инфраструктурните подобрения и 
източниците за тяхното финансиране.  

Изготвената финансова прогноза показва, че 
през целия прогнозен период (2011 – 2017г.) 
общината ще бъде в състояние да покрива 
минимално необходимите разходи със средства 
от собствени приходи и ОИС. Получените 
резултати показват, че при развитие, сходно с 
прогнозираното, община Бургас ще реализира 
положителен оперативен резултат през целия 
прогнозен период. Този излишък ще бъде 
достатъчен за покриване на плащанията по 
дълга през всички години с изключение на 
2016г., когато обаче на разположение ще бъдат 
достатъчно наличности по сметки за 
покриването им.  

 

Основни финансови показатели в лева 
 2010 2009 2008 
Общо приходи 135 133 126 137 369 174 132 412 839 
Приходи за местни 
дейности - в т.ч. 

63 458 960 61 816 232 64 559 386 

Собствени приходи: 60 567 169 58 686 104 60 605 025 
 - данъчни приходи 22 320 225 20 412 143 27 570 779 
 - неданъчни приходи 38 246 944 38 273 961 33 034 246 
Субсидии и 
трансфери за местни 
дейности 

2 891 791 3 130 128 3 954 361 

Капиталови разходи 10 675 271 17 707 211 9 106 106 
Оперативен резултат 868 572 -974 651 3 455 653 
Оперативен резултат 
преди лихви 

1 428 638 -741 524 3 812 157 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

-3 813 934 -9 911 632 -2 394 732 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

-2 945 362 -10 886 283 1 060 921 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


