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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. 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. 

 
И през 2007г. е налице цялостно подобрение 
в отчетените резултати от общините в 
страната. Продължава ръста в собствените 
приходи (35%), като е налице повишение в 
почти всички пера в структурата им – 
данъчните приходи се увеличават с 41%, 
постъпленията от общински такси – с 32%. 
Капиталовите разходи, вложени от общините, 
също нарастват значително с близо 61% през 
последната година. Налице са някои промени 
в нормативната база, регулираща дейността 
на общините, в контекста на финансовата 
децентрализация, като най-съществените от 
тях са: делегиране правото на общините да 
определят размера на местните данъци в 
сила от 01 януари 2008г.; с изменение в 
ЗМДТ от 01 януари 2008г. приходите от 
патентния данък постъпват в общинския 
бюджет; На база тенденциите във 
финансовото състояние и правната 
регулация на общините считаме, че 

цялостния системен риск намалява от 
умерен до относително нисък.  
 
През разглеждания период се наблюдава 
леко увеличение в броя на населението в 
община Поморие и положителен механичен 
прираст.  
По отношение на икономическите показатели 
се наблюдава значителен ръст в 
произведената продукция в сектора на 
услугите, основно по линия на подотраслите 
в сферата на туризма. Въпреки 
увеличението в стойностите на 
икономическите показатели, община 
Поморие запазва неблагоприятната си 
позиция в сравнителен план с останалите 
общини от областта по отношение на 
данните за туристическия сектор за 2006 и 
2007г., като леглоденонощия, туристопоток, 
реализирани приходи и брой нощувки. 
БАКР запазва риска от външните фактори 
като умерен. 
През периода на наблюдение на рейтинга не 
са настъпили значими промени в 
административната и организационна 
структура на общината.  
 
През 2006 и 2007г. е налице подобрение в 
цялостното финансово състояние на община 
Поморие. Общината отчита положителен 
оперативен резултат, чиито стойности през 
последната година достигат 16% от текущите 
приходи.  
Ръст се наблюдава при почти всички пера в 
структурата на собствените приходи – 
увеличението при последните възлиза на 
74% за 2007г. и е най-високото отчетено в 
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исторически план. От 2005г. насам размерът 
им надвишава текущите разходи и през 
последната година съотношението достига 
1,54 – индикатор за финансова независимост 
и стабилност на общинския бюджет.  
Въпреки значителните приходи от продажба 
на имущество през 2007г., следва да се 
отчете, че постъпленията са използвани за 
финансиране на капиталови инвестиции, а не 
за покриване на текущи разходи. 
През разглеждания период общината 
разширява и инвестиционната си програма, 
като капиталовите разходи за последната 
година възлизат на близо 5,2 млн.лв. и 
съставляват 42% от общите разходи. 
 
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.  
БАКР формира и извадка от общини със 
сходен икономически профил. Въпреки ръста 
в бюджета, и през 2006 и 2007г. стойностите 
на разгледаните показатели за община 
Поморие остават най-ниските в сравнителен 
план.  
 
При направените допускания, резултатите от 
изготвената финансова прогноза показват, че 
общината най-вероятно ще реализира 
положителен оперативен поток, което 
обуславя добра кредитоспособност в 
краткосрочен и средносрочен план и 
позволява реализирането на сравнително 
широка инвестиционна програма. 
 
БАКР счита, че цялостният финансов риск за 
общината клони към относително ниско ниво. 
 
Основни финансови показатели в лева 

 2005г. 2006г. 2007г. 

Приходи за местни 
дейности 

5 352 441 7 103 998 11 763 515 

- Собствени приходи 4 493 326 6 383 763 11 118 632 
-  данъчни приходи 1 228 780 3 264 546 3 384 337 
 - неданъчни приходи 2 999 426 5 952 559 5 166 073 
- Субсидии и 
трансфери за местни 
дейности 

859 115 720 235 644 883 

Текущи разходи за 
местни дейности 

4 122 823 4 809 279 7 231 757 

Капиталови разходи 1 251 625 2 520 992 5 181 270 
Оперативен резултат -432 340 1 458 096 1 415 186 
Резултат от 
финансова дейност 

0 0 0 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

410 332 -1 684 369 -2 064 698 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

-22 008 -226 273 -649 512 

 


