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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) запазва кредитния рейтинг на община 
Поморие на ВВВ и променя перспективата от 
стабилна на положителна.  
През 2006 г. е налице цялостно подобрение в 
отчетените резултати от общините в 
страната. Продължава ръстът в собствените 
приходи (22%), като е налице повишение в 
почти всички пера в структурата им – 
данъчните приходи се увеличават с 50%, 
постъпленията от общински такси – с 23%. 
Капиталовите разходи, вложени от общините, 
също нарастват с близо 43% през последната 
година. Налице са някои промени в 
нормативната база, регулираща дейността на 
общините, в контекста на финансовата 
децентрализация, като по-съществените от 
тях са: въвеждане на нова методика за 
определяне размера на общата изравнителна 
и целевата капиталова субсидия; делегиране 
правомощия на общините да определят 
размера на местните данъци. На база 
тенденциите във финансовото състояние и 
правната регулация на общините считаме, че 
цялостният системен риск намалява от 
умерен до относително нисък.  
През разглеждания период естествения 
прираст на населението в общината 
продължава да е положителен. Делът на 
трудоспособното население леко се 
увеличава. По отношение на икономическите 
показатели се наблюдава значителен ръст в 
произведената продукция, като с най-голям 
дял е сектор Преработваща промишленост. 
Най-много инвестиции са направени в сектор 
Услуги.  
През периода на наблюдение на рейтинга не 
са настъпили значими промени в 
административната и организационна 
структура на общината.  
През 2006 е налице подобрение в цялостното 
финансово състояние на община Поморие. 
Общината отчита положителен оперативен 
резултат. Капиталовите разходи се 
финансират основно с текущи приходи.  
Собствените приходи бележат увеличение от 
42% на годишна база, като ръстът е изцяло 
по линия на данъчните приходи. Неданъчните 
приходи намаляват с 8% спрямо 2005г., като 

спадът е основно по линия на приходите от 
продажба на имущество (спад 74%). 
Общинските такси бележат ръст от 30% на 
годишна база, а доходите от собственост 
23%. Данъчните приходи се увеличават с 
цели 175% спрямо 2005г.  
През разглеждания период общината 
реализира със 17% повече текущи разходи. 
Разходите за заплати се увеличават с 24% 
спрямо 2005г., а издръжката с 14%. 
През анализирания период най-много 
средства общината разходва по функциите 
Жилищно строителство и благоустрояване 
(40% дял) и Образование (22% дял). Като 
цяло капиталовите разходи на общината се 
увеличават двукратно спрямо 2005г.  
През разглежданият период община 
Поморие запазва по-добрата си позиция в 
сравнителен план по всички разгледани 
показатели в съпоставка със средните 
стойности за страната и за групата общини 
със сходен брой население, като следва да 
се отбележи и по-благоприятната структура 
на собствените приходи.  
 
Основни финансови показатели в лева 
 2004г. 2005г. 2006г. 
Приходи за местни 
дейности 

4 480 387 5 352 441 7 103 998 

- Собствени приходи 3 389 423 4 493 326 6 383 763 
-  данъчни приходи 756 303 1 228 780 3 264 546 
 - неданъчни приходи 2 633 120 2 999 426 5 952 559 
- Субсидии и 
трансфери за местни 
дейности 

1 090 964 859 115 720 235 

Текущи разходи за 
местни дейности 

3 578 655 4 122 823 4 809 279 

Капиталови разходи 1 232 574 1 251 625 2 520 992 
Оперативен резултат -313 352 -432 340 1 458 096 
Резултат от 
финансова дейност 

0 0 0 
Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

-17 490 410 332 -1 684 369 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

-330 842 -22 008 -226 273 

 
 

 

 

 


