
       
         

  
  

 

 бул. Евлоги Георгиев 95 
София 1142 

тел. (+359 2) 9876363 
www.bcra-bg.com 

 
 

Община Сливен  
Деница Николаева, водещ финансов анализатор  
d.nikolaeva@bcra-bg.com 
Весела Величкова, финансов анализатор  
v.velichkova@bcra-bg.com 

 
 Първоначален 

рейтинг 
09/2007г. 

Актуализация 
 

12/2008г. 
Кредитен рейтинг на 
община Сливен   

Дългосрочен рейтинг: ВВВ- ВВВ- 
Перспектива: Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг: А-3 А-3 
 

  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) запазва кредитния рейтинг на община 
Сливен на ВВВ-, перспектива стабилна. 
Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на общини (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 ръстът 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 
цялостният системен риск е относително 
нисък.  
 
БАКР запазва риска, произтичащ от 
външните фактори, като умерен. 
Населението в общината през 2007г. 
намалява с темпове над средните за 
страната. Положително оценяваме 
увеличението на трудоспособното 
население, като следствие от значително 
по-високия дял на подтрудоспособното 
население спрямо средния.  
Общината отчита дефицит от оперативна 
дейност в размер на 3 млн.лв. главно 
поради нарастващия темп на ръст на 
текущите разходи в сравнение с текущите 
приходи. Реализиран е отрицателен 
резултат и от инвестиционна дейност (~6 
млн.лв.), обусловен от мащабната 
капиталова програма. Собствените 
приходи на общината бележат ръст от 
13%.  Данъчните постъпления увеличават 
дела си на 24% от собствените приходи, 
което оценяваме положително. Запазва се 
тенденцията към увеличение на дела на 
приходите от продажба на имущество, като 
през 2007г. те са водещо перо с 55% дял в 

http://www.bcra-bg.com/files/file_67.pdf�
http://www.bcra-bg.com/files/file_67.pdf�


 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
Община Сливен 
ВВВ- 
Декември 2008 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363     
www.bcra-bg.com        

 

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
2 

рамките на неданъчните приходи. Такса 
битови отпадъци остава най-значимото 
перо при приходите от такси с дял 72% и 
увеличение 15% през 2007 г. Текущите 
разходи на общината нарастват с около 
19% на годишна база. Положителен фактор 
представлява ръстът при капиталовите 
разходи – те достигат 19 млн.лв. Най-много 
средства са инвестирани в капиталови 
проекти за подобряване на условията в 
училищата и по проект за развитие на 
кварталите “Дружба” и “Сините камъни”.  
 
В сравнителен анализ общината заема 
близки, но по-ниски нива от средните по 
отношение на повечето изследвани 
показатели. Капиталовите разходи на 
общината бележат висок ръст и 
изпреварват средните за стрната и групата 
областни градове. БАКР запазва риска от 
цялостното финансовото състояние на 
общината като  умерен. 
 
БАКР запазва дадената добра оценка на 
мениджмънта.  
 
Изготвената финансова прогноза показва, 
че общината ще реализира отрицателен 
оперативен резултат само през последната 
година от прогнозния период. При 
получените прогнозни резултати общината 
би могла да реализира капиталови разходи 
в размер на 9 млн.лв. Следва да се има 
предвид, че постъпления от продажба на 
имущество през периода 2009-2010 г. и 
приходите от данъци, такси и доходите от 
собственост са прогнозирани 
консервативно. 
БАКР счита, че общината ще се 
характеризира с добри нива на 
кредитоспособност в краткосрочен и 
средносрочен план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2005г. 2006г. 2007г. 
Общо приходи 34,277,667 44,902,174 62,863,831 
Приходи за 
местни д-сти без 
финанс. на деф. 

14,399,937 21,575,307 28,011,699 
 

- Собствени 
приходи (вкл.) 10,449,744 17,487,707 19,740,610 
-  дан. приходи 2,732,281 3,687,387 4,767,761 
 - недан. приходи 7,717,463 13,800,320 14,972,849 
- Субс. и транс. за 
местни д-сти 3,950,193 4,087,600 8,271,089 
Капиталови 
разходи 5,007,991 4,022,645 19,425,732 
Оперативен 
резултат 268,005 -213,674 -3,032,358 
Оперативен 
резултат преди 
лихви 

448,005 -123,674 -2,632,027 

Резултат от 
инвестиционна 
д.ст 

-3,028,961 2,908,995 -6,026,745 

Дефицит/излишък 
за местни д-сти -2,760,956 2,695,321 -9,059,103 

 


