
    
         

  

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
Община Поморие 
ВВВ 
Юли 2006 

 
 
История на рейтинга 

Рейтинг 2006г. 2007г. 2008г. 
AA    
А    

ВВВ                                                      
ВВ    
В    

 

  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
присъжда кредитен рейтинг ВВВ на община 
Поморие. 
 
Дейността на общините в България и 
нормативната уредба през последните 
години се развива в контекста на процеса на 
децентрализация. Основните структурни 
промени са въведени през 2003г. и 2004г. 
Цялостната тенденция във финансовите 
показатели на общините през последните три 
години е положителна – налице е ръст в 
собствените приходи (36% за периода) и 
капиталовите разходи (100%). 
Същевременно, обаче, е налице известен 
риск от частична смяна на схемата на 
финансиране на общините от централния 
бюджет. Нормативната рамка към момента не 
е напълно уредена, въпреки множеството 
положителни промени, направени в редица 
правни документи, касаещи общините. 
Съществено изменение, което се очаква да 
се реализира в краткосрочен план с поправка 
в Конституцията на РБ, е делегирането на 
правомощия на общините по отношение на 
определянето на размера на местните 
данъци и вида на общинските такси - към 
момента общините определят единствено 
размера на таксите.  
 
Цялостното финансово състояние на община 
Поморие в исторически план е много добро и 
се характеризира с висок дял на собствените 
приходи, които заемат 84% от приходите за 
местни дейности и 45% от общите приходи на 
общината за 2005г. Постъпленията от местни 
данъци и такси нарастват през последните 
три години, което с оглед на постоянния 
характер на тези доходи в общинския бюджет 
представлява положителен фактор.  
 
Общината няма задължения по привлечено 
външно финансиране, което е индикатор за 
финансова стабилност. 
В икономическата структура на община 
Поморие доминиращ отрасъл е 

производствения (от гл.т. брутен произведен 
продукт), но изпреварващият темп на 
развитие на сектора на услугите ни дава 
основание да очакваме преструктуриране на 
икономическия профил на общината, 
изразено в доминираща роля на този сектор 
в средносрочен план. Бъдещото развитие на 
туризма ще благоприятства най-вероятно 
функционално свързаните му отрасли, като 
строителство и търговия, поради което 
очакваме те да запазят възходящата си 
тенденция на развитие. Друг положителен 
фактор в икономиката в общината е по-
ниското ниво на безработица в сравнение 
със средното за страната и добре развитата 
и поддържана пътна инфраструктура. 
Съществуват, обаче, някои неблагоприятни 
фактори, произтичащи от демографските 
особености на общината, свързани с 
немалкия дял малцинствено население – 
28%, който е по-висок от средния за страната 
и намаляващ дял на населението в 
трудоспособна възраст. 
 
В исторически план общината разходва най-
много средства в сферата на жилищното 
строителство, БКС и ООС (2млн.лв. за 
2005г., което представлява 40% от всички 
разходи), където най-голям дял заемат 
дейностите по Чистота. Около 20% от 
разходите за местни дейности общината 
влага по функция „Икономически дейности и 
услуги” (близо 1 млн.лв. за 2005г.), като те са  
свързани предимно с текущ ремонт на 
пътища.  
 
Общината влага и не малко средства в 
областта на образованието, което в 
перспектива ще окаже благоприятно влияние 
върху нейното развитие.  
 
Съществуват някои неблагоприятни фактори, 
свързани с административната и  
 
управленската структура в общината. 
Налице е недобра координация между 
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общинския съвет и кмета като орган на 
изпълнителната власт на местно ниво, което 
обуславя рискове, свързани със забавяне 
вземането на решения и тяхното изпълнение. 
 
Резултатите от изготвения сравнителен 
анализ определят на община Поморие като 
цяло позиция над средната за страната и за 
групата общини с население между 20 и  
40хил.души. В сравнение с „преките” си 
конкуренти – общини със сходен 
икономически профил, обаче, община 
Поморие заема неблагоприятна позиция и 
отчита значително по-ниски стойности на 
финансовите показатели. Причините според 
БАКР се състоят в липсата на по-значителен 
инвеститорски интерес, в не дотам активното 
управление и поради нереализирането на 
някои инфраструктурни проекти. 
Заключението на БАКР е, че общината е 
финансово устойчива, но не е успяла да 
развие потенциала си към момента в 
контекста на благоприятното си географско 
положение.   
Ръководството е с намерение за привличане 
на банков ресурс за срок от 9 години за 
целите на инвестиционен проект–изграждане 
на плажообразуващо съоръжение. 
Резултатите от изготвената прогноза ни 
дават основание да очакваме, че с голяма 
степен на вероятност общината ще успее да 
генерира положителен свободен паричен 
поток, с който да обслужва задълженията си. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни финансови показатели в лева 
 2003г.  2004г. 2005г. 
Общо приходи 10242713 9226420 9990508 
Приходи за 
местни дейности 6372899 4480387 5352441 

- Собствени 
приходи (вкл.) 5623572 3389423 4493326 

-  данъчни 
приходи 566364 756303 1228780 

 - неданъчни 
приходи 5057208 2633120 3264546 

- Субсидии и 
трансфери за 
местни дейности 

749327 1090964 859115 

Разходи за 
местни дейности 4409191 4546168 5184105 

Капиталови 
разходи 811956 1030625 1213357 

Оперативен 
резултат -648828 368744 91266 

Оперативен 
резултат преди 
лихви 

-647997 368744 91266 

Резултат от 
финансова 
дейност 

0 0 0 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

2135343 -434525 77070 

Свободен 
паричен поток 1487346 -65781 168336 

Цялостен 
излишък/дефицит 1487346 -65781 168336 

 


