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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.  

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг”  
(БАКР) присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг на община Раднево ВВ+, 
краткосрочен В и перспектива: стабилна. 
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. 

През периода на актуализация са настъпили 
промени в нормативната база, касаеща 
дейността на общините, като най-съществените 
са свързани с приемането на Закона за 
публичните финанси (обнародван на 
15.02.2013г.). Новият закон урежда бюджетната 
рамка, общото устройство и структурата на 
публичните финанси, като дефинира обхвата, 
структурата и основните показатели на 
консолидираната фискална програма, 
фискалните правила и ограничения, режима на 
сметките за средствата от Европейския съюз, 

отчетността на бюджетните организации, и др. 
Законът влиза в сила от началото на 2014г. и 
отменя Закона за устройството на държавния 
бюджет и Закона за общинските бюджети. 

Населението на община Раднево продължава 
да следва тенденция на спад през 
анализирания период, като намалението му 
значително изпреварва средното за страната. 
През последната година делът на 
трудоспособното население в общината леко 
се покачва, но остава по-нисък от средния за 
страната. Нивото на безработица в общината 
към август 2013г. е 10.03%1. 

Водещите отрасли по произведена продукция  
в общината са добивната промишленост (дял 
51.5% през 2012г.) и производство и 
разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (дял 36.9% от 
произведената продукция за 2012г.). Общо 
произведената продукция от предприятията на 
територията на общината бележи нарастване 
през анализирания период.  

Община Раднево реализира положителен 
оперативен резултат през разглеждания 
период. Резултатът от инвестиционна дейност 
е отрицателен, тъй като капиталовата 
програма на общината надвишава 
постъпленията с капиталов характер 
(капиталова субсидия, приходи от продажба на 
имущество и др.). Инвестиционният дефицит се 
покрива със средства от оперативния излишък 
без да се налага поемане на допълнителен 
дълг, което се оценява положително от 
рейтингова гледна точка.  

                                                 
1 По данни на Агенция по заетостта. 

http://www.bcra-bg.com/files/file_67.pdf
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През 2012г. постъпленията от данъци нарастват 
с 30.4% на годишна база, като увеличението е 
основно по линия на данък върху придобиване 
на имущество, чийто ръст е 119.3% спрямо 
предходната година (ръстът е с еднократен 
характер). За първото полугодие на 2013г. 
данъчните постъпления отчитат спад от 15.4% 
спрямо същия период на предходната година. 
Понижението е основно по линия на 
постъпленията от данък върху недвижимите 
имоти (спад 19.1% на годишна база) и данък 
при придобиване на имущество (спад 39.1% 
спрямо юни 2012г.).  

Неданъчните приходи следват тенденция, 
сходна с тази на данъчните (ръст 37.2% на 
годишна база). През 2012г. най-значителни 
постъпления са отчетени по линия на приходите 
от такси (дял 26% в общо неданъчни приходи) и 
от концесионни възнаграждения (дял 54%). 
Водещо перо при таксите през анализирания 
период са приходите от такса битови отпадъци 
(дял 69.7% през 2012г. при 70.5% през 2011г.). 
Приходите от продажба на имущество 
нарастват четирикратно през 2012г. Доходите 
от собственост следват тренд на нарастване, 
като делът им в неданъчните приходи в края на 
2012г. е 6%. През първото полугодие на 2013г. 
неданъчните постъпления отчитат понижение в 
размер на 53.4% спрямо същия период на 
2012г. Намаление е отчетено по всички пера, но 
най-значително е то при приходите от концесии. 
Общината е получила уверение от 
Министерство на икономиката и енергетиката, 
че сумите ще бъдат превеждани периодично. 

Данните сочат нарастване на текущите разходи 
на община Раднево за 2012г. с 14.0% на 
годишна база. Увеличението е по линия на 
разходите за издръжка (ръст 21.7% за 
последната година), докато разходите за 
възнаграждения и осигуровки следват 
низходяща тенденция (спад 7%). През първото 
полугодие на 2013г. текущите разходи отчитат 
повишение от 6% спрямо същия период на 
предходната 2012г. Подчертано положителен 
фактор представлява липсата на просрочени 
задължения към края на юни 2013г. 

През 2012г. най-значителни са разходваните 
средства по функция Общи държавни служби 
(дял 24.32%), следващи с най-голяма тежест са 
разходите за благоустрояване (с дял 19.98% 
при 28.25% през 2011г.).  Значителни средства 
се заделят и за дейности по образованието.   

Разходите за благоустрояване следват 
тенденция на ръст като цяло – увеличението за 
анализирания период възлиза на 168.7%. По 
отношение на управлението на битовите 
отпадъци общината все още отвежда 
събраната смет на старо сметище с изчерпващ 
се капацитет. Към август 2013г. е избран 
изпълнител на строителните дейности за 
регионалното депо, а изграждането следва да 
бъде приключено до юли 2015г. 

В края на 2012г. е подписан договор за 
безвъзмездна финансова помощ по проект 
„Интегриран воден проект за изграждане на 
ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК 
мрежата на гр. Раднево”. Проектът предвижда 
рехабилитация и разширение на 
канализационната мрежа, рехабилитация на 
помпена станция преди ПСОВ, изграждане на 
две нови помпени станции, както и три нови 
тласкатели. Срокът за изпълнение е 30 месеца.  

Сравнителният анализ, изготвен от БАКР,  
съпоставя основни финансови показатели на 
община Раднево (изчислени на глава от 
населението) със средните за страната, както и 
със стойностите на група общини със сходен 
брой население. Данните показват, че община 
Раднево се позиционира благоприятно по 
всички разгледани показатели в сравнителен 
план. 

БАКР изготвя финансова прогноза на общината 
за периода 2013-2018г. Получените резултати 
показват, че за покриване на  разходите за 
съфинансиране на водния проект, общината 
ще изпита необходимост от свиване на 
текущите си разходи или ползване на 
допълнително външно финансиране.  В 
прогнозата на общината са заложени 
плануваните приходи от концесии, но подари 
забавяне на плащането към момента на 
изготвяне на рейтинга постъпленията от 
концесии са едва ~660 хил.лв. Считаме, че 
констатираното забавяне в постъпленията 
по основното за бюджета на общината 
приходно перо оказва силен негативен ефект 
върху финансовата стабилност на общината 
и нейната фактическа платежоспособност. 
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Основни финансови показатели в лева 

(лева) 2012 2011 2010 

Приходи за местни 
дейности, в т.ч. 

10 033 526 7 937 138 7 044 096 

Собствени приходи 9 022 347 6 639 278 5 711 792 

 - данъчни приходи 1 612 233 1 236 780 1 103 327 

 - неданъчни приходи 7 410 114 5 402 498 4 608 465 

Субсидии и трансфери за 
местни дейности 

1 001 179 1 297 860 1 332 304 

Капиталови разходи 1 266 907 1 581 465 1 308 552 

Оперативен резултат 1 921 260 1 457 935 789 185 

Оперативен резултат 
преди лихви 

1 964 916 1 507 243 849 425 

Резултат от 
инвестиционна дейност 

- 31 578 -1 130 928 -345 583 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

1 889 682 327 007 443 602 

 

 
 
 
 
 

 
 


