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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) присъжда дългосрочен кредитен 
рейтинг на община Раднево ВВВ-, 
краткосрочен A-3 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. 

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 в общите приходи в размер на 13.3%, 
който продължава и през следващите две 
години, но с намаляващи темпове - 9.6% през 
2010г. и 2.2% през 2011г. Аналогична е 

динамиката, очертала се при собствените 
приходи, които отразяват възможностите на 
общините за генериране на ресурси, 
необходими за функционирането им. 
Положителен фактор обаче представлява 
фактът, че през 2011г. при този показател 
негативната тенденция е прекъсната, и той 
отбелязва ръст от 9.5%. 

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, 
започнал през 2009г. Данните за последната 
2011 година показват, че тенденцията на спад 
се запазва, въпреки повишението на 
собствените приходи, което показва, че 
общинските ръководства все още подхождат 
предпазливо към разходването на бюджетните 
средства. Неблагоприятната икономическа 
обстановка в страната повлиява осезаемо и 
капиталовите разходи, при които негативната 
тенденция, започнала през 2009г., се запазва: 
отчетеният годишен спад в инвестициите за 
2011г. възлиза на 26.1% (при 33.6% за 2010г. и 
16.0% за 2009г.).  

http://www.bcra-bg.com/files/file_67.pdf
http://www.bcra-bg.com/files/file_67.pdf
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Община Раднево е разположена в 
Горнотракийската низина в рамките на област 
Стара Загора. На територията й не минава 
първокласен път, с най-голяма дължина е 
четвъртокласната пътна мрежа – 87.2 км. 
Територията на Раднево е много богата на 
полезни изкопаеми – там се намират 57% от 
въглищните запаси на България. Териториално 
общината обхваща по-голямата част от 
Източно-маришкия въглищен басейн и е 
свързана с енергийния комплекс „Марица-
Изток”. Добиват се и инертни материали (гипс и 
мрамор) от естествени находища. 

Населението на община Раднево следва 
тенденция на спад през анализирания период 
(2007-2011г.), като намалението му значително 
изпреварва средното за страната. Гъстотата му 
е по-ниска от средната за страната. Делът на 
населението в подтрудоспособна и в 
трудоспособна възраст е по-нисък спрямо 
средния за страната, което представлява 
негативен фактор. Нивото на безработица в 
общината към юни 2012г. е 9.46%

1
 (10.8% 

средно за България за същия период).  

Водещите отрасли за предприятията на 
територията на община Раднево както по 
произведена продукция, така и по инвестиции в 
ДМА са производството и разпределението на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива, и добивната 
промишленост. Ключови за икономиката в 
общината се явяват една от най-големите 
електроцентрали в страната – „ТЕЦ Марица 
Изток – 2” ЕАД, и най-голямото въгледобивно 
предприятие в България – „Мини Марица Изток” 
ЕАД.  

Община Раднево реализира положителен 
оперативен резултат през целия анализиран 
период с изключение на 2009г., когато е отчетен 
оперативен дефицит в размер на 0.5% от 
приходите за местни дейности. През 
последната година резултатът от оперативна 
дейност възлиза на 18.4% от приходите за 
местни дейности. Резултатът от инвестиционна 
дейност е отрицателен за всички години от 
периода (с изключение на 2008г.), 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, 

                                                 
1 По данни на Агенция по заетостта. 

с изключение на 2007г. и 2009г. (през първата 
година е покрит с банков заем, а през втората - 
със средства по сметки). 

Данъчните приходи на Раднево нарастват през 
целия период с изключение на 2009г., когато 
отчитат лек спад от 2.4% на годишна база. За 
периода 2007-2010г. общината реализира най-
много данъчни постъпления от данък върху 
превозните средства (дял 36%-41%). 
Постъпленията от данък върху недвижимите 
имоти също следва тенденция на ръст през 
годините, като най-голямо повишение се 
наблюдава през 2011г. – 36.7% на годишна 
база. Най-силно повлияни от неблагоприятната 
икономическа обстановка са приходите от 
данък при придобиване на имущества, които 
следват тенденция на намаление след 2008г. 
Следва да отбележим обаче, че за първото 
шестмесечие на 2012г. е отчетен значителен 
ръст спрямо същия период на предходната 
година. 

Ключово перо в рамките на неданъчните 
приходи на община Раднево се явяват  
приходите от концесии (основно на въглищни 
мини), които бележат значителен ръст през 
2009 и 2011г. главно на база промени в 
нормативната база

2
. Делът на приходите от 

продажба на имущество в неданъчните 
приходи е сравнително нисък през периода – 
около 10% (с изключение на 2008г., когато 
делът им е 56% по линия на продадени 
поземлени имоти за развитие на въглищните 
мини).  

Текущите разходи на общината нарастват през 
целия период с изключение на 2010г., когато е 
отчетен спад от 5.4% по линия на разходите за 
издръжка, които формират основната част от 
текущите разходи (дял между 59% и 73%). В 
рамките на анализирания период община 
Раднево е извършила най-мащабни капиталови 
разходи през 2007г. (10 359 хил.лв.), 
последвани от капиталова програма в размер 
на 6 792 хил.лв. през следващата година. През 
периода 2009-2011г. инвестициите са на 
значително по-ниски нива. Общината не отчита 
просрочени задължения към средата на 2012г. 

                                                 
2 През 2009г. с промяна в Закона за подземните богатства 
се дава възможност 30% от концесионното плащане да 
постъпва в бюджета на общината, на чиято територия се 
намира съответният обект. С последваща промяна в сила 
от средата на 2011г. този дял е увеличен до 50%. 
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През първите две години от периода най-
значителни са разходваните средства по 
функция Икономически дейности и услуги 
(средно ~64%), след което в структурата на 
разходите настъпват промени и с най-голяма 
тежест са разходите за благоустрояване 
(средно ~24% за периода 2008-2011г.) и тези за 
държавни служби (средно ~23% за трите 
години). Значителни средства се заделят и за 
дейности по образованието, като делът им през 
годините постепенно нараства, и от 4.72% през 
2007г. достига близо 20% през последните две 
години.  

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. В края на август 2012г. е 
подписан договор за изграждане на регионално 
депо съгласно европейските изисквания с 
водеща община Стара Загора, като проектът се 
осъществява с финансиране по ОП „Околна 
среда”.  

На територията на общината функционира една 
пречиствателна станция за отпадни води, която 
обаче е амортизирана в значителна степен. В 
процес на оценка е проект по ОП „Околна 
среда” „Интегриран воден проект за изграждане 
ГПСОВ и изграждане и разширение на ВиК 
мрежата на град Раднево” на стойност 39 
млн.лв. Очаква се проектът да бъде реализиран 
до края на 2014г. 

Мащабните капиталови разходи, извършени 
през 2007-2008г. (на обща стойност 15 529 
хил.лв.), са свързани с ремонтни дейности и 
рехабилитация на пътната мрежа в общината и 
са финансирани предимно по програма 
САПАРД (~57%), както и със собствени 
средства (~26%) и банков кредит (~13%). 
Въпреки значителните инвестиции за 
подобрения на пътната инфраструктура 
състоянието й все още се определя като 
незадоволително. 

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. 

Кмет на община Раднево към момента е д-р 
Юлиан Илчев, който първоначално е избран на 
поста през 2009г., а впоследствие – преизбран 
на проведените местни избори през 2011г. 
Общинската администрация е разделена на 
обща и специализирана, а бюджетният процес, 
както и администрирането на местните данъци 
и такси се осъществяват в дирекция 
„Финансово-стопански дейности и управление 
на собствеността”. Отчетената събираемост 
при данък недвижими имоти за 2011г. е 74.14%, 
а при такса битови отпадъци – 76.07%. Като 
положителен фактор следва да се отчете 
реалистичният като цяло подход при 
планиране на общинския бюджет. От 2003г. в 
общината е въведено обслужване на 
гражданите на принципа „на едно гише”. 

БАКР изготвя финансова прогноза на общината 
за периода 2012-2017г. Получените резултати 
показват, че при развитие, сходно с 
прогнозираното, община Раднево ще 
реализира както положителен оперативен 
резултат, така и положителен свободен 
паричен поток през целия прогнозен период с 
изключение на 2017г.  

Основни финансови показатели в лева 

(лева) 2011 2010 2009 

Приходи за местни дейности, в 
т.ч. 

7 937 138 7 044 096 6 591 620 

Собствени приходи 6 639 278 5 711 792 5 020 350 

 - данъчни приходи 1 236 780 1 103 327 1 054 749 

 - неданъчни приходи 5 402 498 4 608 465 3 965 601 

Субсидии и трансфери за 
местни дейности 

1 297 860 1 332 304 1 571 270 

Капиталови разходи 1 581 465 1 308 552 1 386 425 

Оперативен резултат 1 457 935 789 185 -32 828 

Оперативен резултат преди 
лихви 

1 507 243 849 425 38 315 

Резултат от инвестиционна 
дейност 

-1 130 928 -345 583 -353 647 

Дефицит/излишък за местни 
дейности 

327 007 443 602 -386 475 

 

 
 
 
 
 

 
 


