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 *Бележки: 
1) За да се запознаете с пълната рейтингова история вижте таблицата в края на документа; 
2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на 
оценявано лице, като след извършеното оповестяване не са извършвани корекции в кредитния рейтинг и 
рейтинговата перспектива; 
3) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на 
свързана с нея трета страна. 
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БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД 
(БАКР) е третата пълноправна рейтингова агенция 
в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 
1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета. 
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 (ЕОЦКП), без 
териториални или други ограничения. 

На проведено на 20.05.2021г. заседание на 

Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад за 
кредитния рейтинг на община Варна. Заседанието 
е ръководено от д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена обстойна дискусия по 
измененията в състоянието на общината за 
петгодишен период и оценка на всички фактори, 
определящи рейтинга ѝ, членовете на Рейтинговия 
Комитет взеха следното решение: 

 „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” 
(БАКР) потвърждава следните кредитни 
рейтинги на община Варна:  

 Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ, 
перспектива: стабилна, краткосрочен 
кредитен рейтинг А- 3;  

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала АА- (BG), перспектива: 

стабилна, краткосрочен рейтинг по 
национална скала А-1+ (BG). 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен рейтинг 
на община. Публичната версия на методологията 
(включително дефиницията за неизпълнение) е 
достъпна на следния електронен адрес: 
https://www.bcra-
bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf 

 
Потребителите на рейтинга могат да намерят 

информация за значението на всяка рейтингова 
категория в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала:  

https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.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. 

https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf
https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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Анализ на рейтинговите фактори 

Възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб превърна справянето с проблема 
в един от основните приоритети както в България, 
така и във всички нейни политически и 
икономически партньори. Заради 
безпрецедентната криза страната се намира в 
„извънредна епидемична обстановка“ от 
13.05.2020г., а правителството предприе редица 
законодателни мерки за ограничаване на 
негативните икономическите последици.  

Пандемията от COVID-19 и предприетите 
санитарни мерки оказват силно неблагоприятно 
въздействие върху икономическата активност в 
страната. Предварителните данни за 2020г. 
посочват спад на БВП на България от 4.2% след 
ръст от 3.7% постигнат през 2019г. Забавяне се 
наблюдава в динамиката на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитирането, 
външния сектор, както и при инфлационните 
процеси. През 2020г. равнището на безработица се 
покачи до 5.1% (при 4.2% година по-рано). 
Доходите от труд обаче запазват възходящата си 
тенденция, като средната месечна брутна работна 
заплата възлиза на 1 378 лв. (709 евро) през 2020г. 

България навлезе в настоящата криза със 
стабилна фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Според предварителните данни 
на Министерството на финансите прогнозираното 
салдо по КФП за 2020г. се реализира, достигайки 
заложения дефицит в размер на 3.5 млрд. лв. или 
3% от прогнозния БВП, след като правителството 
финансира фискални помощи към най-засегнатите 
от кризата сектори. Дългът на сектор „Държавно 
управление“ се покачи до 24.7% от БВП към 
септември 2020г. поради нуждата от финансиране 
на фискалните мерки за преодоляване на кризата 
и спада на БВП, но остана нисък в сравнителен 
план. 

През 2020г. българският лев беше включен във 
валутния механизъм II (ERM II), а ЕЦБ започна 
директния си надзор над 5 български банки. 
Същевременно банковият сектор остава устойчив 
въпреки икономическите сътресения. Капиталовите 
съотношения и ликвидността на банките са на 
високи равнища, подкрепяни от устойчивия ръст на 
депозитната база и своевременните регулаторни 
антикризисни мерки. 

На този фон общините в България очаквано се 
сблъскват със сериозни финансови и 
организационни предизвикателства.  

Антикризисното законодателство на 
правителството от края на март 2020г. не предвиди 
промяна в приложимите срокове за внасяне и 
деклариране на местните данъци и такси, но 
удължи до 30 юни 2020г. срока за ползване на 5% 
отстъпка при предплащане на годишния данък 
върху недвижимите имоти или превозните 
средства. На общините бяха отпуснати 20 млн. лв. 
за подпомагане на социалния патронаж, ползван от 
близо 43 хил. души преди кризата. На по-късен 
етап беше решено таксиметровите шофьори да 
бъдат освободени от плащане на местни такси 
през 2020г., а липсите в общинските бюджети да 
бъдат покрити от държавата. 

Министерският съвет одобри също така трансфери 
по бюджетите на общините в размер на 24.6 млн. 
лв. за покриване увеличението на стандартите за 
делегираните от държавата дейности за 
училищното и детското здравеопазване, здравните 
кабинети и за увеличение на възнагражденията на 
заетите в социалната сфера. Средствата се 
осигуряват чрез преструктуриране на разходите 
и/или трансферите по централния бюджет за 
2020г.  

Въпреки сложната обстановка, към 12.2020г. на 
национално ниво е отчетен лек годишен ръст на 
покритието на разходите за местни дейности с 
приходи. В края на същия период средно за 
страната обаче размерът на дълга като процент от 
планираните приходи, изравнителната субсидия и 
други трансфери за местни дейности е почти 
непроменен спрямо аналогичния период на 
предходната година. Следва да се има предвид, че 
от съществено значение е не толкова размерът на 
дълга, колкото дали погашенията по него са 
правилно планирани и бюджетно разчетени.  

По отношение на инвестиционната активност на 
общините (дял на инвестиционните разходи в 
общите) на годишна база се наблюдава спад:  
средното равнище на показателя за страната е 
11.28%, при 14.79% в края на 2019г. Броят на 
общините, които постигат дял на капиталовите 
разходи по-висок от средното за страната в края на 
2020г., е 131, при 122 година по-рано. 

Към края на 2020г. размерът на просрочените 
задължения на общините е 127.8 млн.лв., което 
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представлява чувствителен спад от 25.6% спрямо 
края на 2019г., който обаче е изчислен на висока 
база. 

През анализирания период на кметския пост се 
запазва Иван Портних (ПП ГЕРБ) в третия си 
мандат, който в дейността си е подкрепян от 
петима заместник-кметове. 

През 2020г. община Варна свива текущите си 
приходи (3.6%) на годишна база, докато текущите 
разходи растат с 2.5%. Това резултира в 
редуциране на оперативния резултат с 34.6% (8 
548 хил.лв.). Инвестиционният резултат е също 
негативен, вследствие на комплексното влияние на 
извършените капиталови разходи (35 206 хил.лв.) и 
трансфери със сметки за средства от ЕС. 

През 2020г. собствените приходи на община Варна 
бележат спад от 4.0% на годишна база както по 
линия на данъчните приходи (2.5%), така и на 
неданъчните (6.1%). По отношение на данъчните 
приходи следва да се отбележи, че негативната им 
динамика е продиктувана от разразилата се 
COVID-19 криза, и съответно свиването на 
приходите от патентния и туристическия данък, 
които обаче формират малка част от данъчните 
приходи (под 3%). Положителен фактор 
представлява запазването на постъпленията от 
два от основните данъка - върху недвижимите 
имоти и този върху превозните средства, както и 
увеличението на приходите от данъка върху 
придобиване на имущества (4.6%).  

Осреднената събираемост на данъка върху 
недвижимите имоти и данъка върху превозните 
средства, постигната от общината през 2020г., е 
75.6%. 

Характерно за изменението през 2020г. на таксите 
е снижаването на постъпленията от таксата за 
детски градини по линия на намалената 
посещаемост в детските заведения поради COVID-
19 кризата. Общината отчита едва 36% 
средномесечна посещаемост в детските градини за 
2020г.  

Текущите разходи се покачват, основно по линия 
на разходите за текущ ремонт и разходите за 
заплати и осигуровки. 

Стойността на капиталовите разходи, реализирани 
през 2020г., е значително по-ниска спрямо 
предходните две години, когато обаче са вложени 

значими средства в мащабни инфраструктурни 
проекти.  

2020 е поредната година, която община Варна 
приключва без просрочени задължения. 

По отношение на капиталовата програма за 2020г. 
могат да се отбележат преди всичко  инвестициите 
в изграждане, ремонт и поддържане на уличната 
мрежа,  продължаващите дейности по обекта 
ПСОВ „Златни пясъци“, както и проекта за 
интегриран градски транспорт. 

Изготвеният сравнителен анализ позиционира 
община Варна по редица показатели както спрямо 
средното за страната, за общините областни 
центрове, така и община Бургас като община със 
сходен икономически профил. Анализът показва, 
че двете общини бележат значително по-
благоприятни равнища на показателите спрямо 
двете групи, докато съпоставянето между двете 
общини показва по-скоро слаби разлики. 

Изготвената от БАКР финансова прогноза за 
периода 2021-2023г. показва, че при развитие, 
сходно с прогнозираното, община Варна ще 
реализира положителен оперативен резултат, 
както и положителен свободен паричен поток през 
целия прогнозен период. 

 

Перспектива 

Стабилната перспектива към рейтингите на 
община Варна изразява мнението на БАКР, че 
общината ще продължи устойчивото си 
развитие след критичната 2020г., белязана от 
разразилата се COVID-19 криза. 

 

Положително влияние върху кредитния рейтинг 
на общината може да окаже снижаване на 
дълговата тежест, ускоряване на изпълнението 
на ключови инфраструктурни проекти, 
чувствително повишение на собствените 
приходи. 

 

Негативно би могло да се отрази натрупването 
на просрочени задължения, трудности при 
обслужването на поетития дълг, свиване на 
собствените приходи (без продажба на 
имущество).  
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Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет: 

Членовете на Рейтинговия комитет разгледаха 
финансовото състояние на община Варна за 
2020г., с отчитане на специфичната пандемична 
обстановка, предизвикана от 
разпространението на COVID-19. Беше взет под 
внимание ефектът на епидемията върху част 
от общинските приходи, като беше оценена и 
тежестта на въздействието му. 

Беше коментирана капиталовата програма на 
общината с акцент върху ключовите 
инфраструктурни проекти. Беше отбелязана и 
благоприятната позиция на общината в 
сравнителен план. 

 

 

 

 

 

Таблица №1 

 2020 2019 2018 2017 

 размер дял размер дял размер дял размер дял 

Собствени приходи 146,060,209 104.0% 152,198,576 92.8% 143,868,211 79.4% 143,068,364 64.0% 

Данъци 86,191,255 61.4% 88,427,246 53.9% 83,265,292 45.9% 82,348,196 36.8% 

Неданъчни приходи 59,868,954 42.6% 63,771,330 38.9% 60,602,919 33.4% 60,720,168 27.2% 

  платен ДДС -1,629,857  -961,284  -3,728,900  -3,717,703  

Неданъчни приходи без платен ДДС 61,498,811  64,732,614  64,331,819  64,437,871  

такси 38,868,277 63.2% 42,114,793 65.1% 41,892,475 65.1% 41,399,965 64.2% 

доходи от собственост 14,548,320 23.7% 12,751,526 19.7% 11,282,985 17.5% 10,293,512 16.0% 

продажба имущество 1,676,053 2.7% 2,398,248 3.7% 3,855,709 6.0% 5,531,517 8.6% 

глоби, санкции и наказателни лихви 4,602,818 7.5% 5,288,071 8.2% 4,974,429 7.7% 4,802,921 7.5% 

концесии 1,534,078 2.5% 1,884,273 2.9% 1,948,327 3.0% 1,902,468 3.0% 

други 269,265 0.4% 295,703 0.5% 377,894 0.6% 507,488 0.8% 

Субсидии и трансфери -5,657,226 n/a 11,732,222 7.2% 37,403,564 20.6% 80,505,081 36.0% 

ОИС 232,400 0.2% 198,300 0.1% 2,529,600 1.4% 2,484,700 1.1% 

ЦСКР 2,658,700 1.9% 2,392,300 1.5% 2,204,400 1.2% 87,039,500 38.9% 

Трансфери от/за държавни 
предприятия, включени в 
консолидираната фискална програма 

9,789 0.0%  0.0% 545,523 0.3% 23,258 0.0% 

Други целеви трансфери 9,087,000 6.5% 25,775,500 15.7% 44,642,000 24.6% 0 0.0% 

Възстановени трансфери  0.0%  0.0%  0.0% 0 0.0% 

Трансфери м/у бюджети  -3,720,368 n/a -2,934,751 n/a -2,743,175 n/a -3,258,854 n/a 

Трансфери м/у бюджети и сметки за 
средства от ЕС 

-13,924,747 n/a -13,699,127 n/a -9,774,784 n/a -5,783,523 n/a 

Приходи за местни дейности 140,402,983 100.0% 163,930,798 100.0% 181,271,775 100.0% 223,573,445 100.0% 
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Таблица № 2 

 2020 2019 2018 2017 

 размер дял размер дял размер дял размер дял 

Текущи разходи 128,215,754 98.3% 125,049,897 98.4% 116,588,690 96.5% 108,356,734 96.2% 

Заплати 28,660,454 22.4% 25,646,782 20.5% 20,894,477 17.9% 18,084,512 16.7% 

Издръжка, в т.ч. 83,329,367 65.0% 80,501,022 64.4% 77,334,979 66.3% 71,524,547 66.0% 

 външни услуги 53,422,195 41.7% 54,800,433 43.8% 51,091,909 43.8% 47,096,898 43.5% 

 материали 4,331,486 3.4% 3,560,175 2.8% 3,232,959 2.8% 2,825,304 2.6% 

 текущ ремонт 11,624,686 9.1% 6,815,545 5.5% 8,585,478 7.4% 5,279,029 4.9% 

 вода, горива и енергия 8,349,302 6.5% 8,456,423 6.8% 8,687,406 7.5% 8,389,115 7.7% 

Други 12,118,060 9.5% 14,927,709 11.9% 12,359,623 10.6% 12,669,017 11.7% 

Платени данъци, такси и 
административни санкции 

2,168,849 1.7% 2,042,186 1.6% 4,121,507 3.5% 4,090,139 3.8% 

Лихви 1,939,024 1.5% 1,932,198 1.5% 1,878,104 1.6% 1,988,519 1.8% 

 

Таблица №3 

 2020 2019 2018 2017 

 размер дял размер дял размер дял размер дял 

Капиталови разходи 35,205,681 100.0% 88,320,450 100.0% 74,758,882 100.0% 42,712,952 100.0% 

основен ремонт ДМА 15,589,504 44.3% 21,635,938 24.5% 7,356,614 9.8% 7,764,475 18.2% 

придобиване ДМА 18,451,342 52.4% 65,302,834 73.9% 65,351,922 87.4% 33,607,538 78.7% 

придобиване НДА 586,464 1.7% 220,930 0.3% 79,211 0.1% 1,320,020 3.1% 

придобиване на земя  0.0% 141,620 0.2%  0.0% 18,300 0.0% 

капиталови трансфери 578,371 1.6% 1,019,128 1.2% 1,971,135 2.6% 2,619 0.0% 
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Рейтингите в следващите таблици са присъдени по предходни версии на Методология за 
присъждане на кредитен рейтинг на община.  
 
Статусите „под наблюдение“ са във връзка с влизане в сила на промени в методологията и са 
засегнали всичките общини с активен към съответния момент рейтинг. Статусът е свален 
веднага след преразглеждането на рейтинга по обновената методология. 

 
 

  

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ НА ОБЩИНА ВАРНА 

Дата на Рейтингов 
комитет: 

18.11.2014 03.06.2015 09.06.2016 15.06.2017 05.06.2018 14.12.2018 

Дата на публикуване: 19.11.2014 05.06.2015 10.06.2016 16.06.2017 08.06.2018 14.12.2018 

Дългосрочен кредитен 
рейтинг: 

ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ 
ВВВ 

(Под наблюдение) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна - 

Краткосрочен кредитен 
рейтинг: 

А-3 А-3 А-3 А-3 А-3 
А-3 

(Под наблюдение) 

Дългосрочен рейтинг по 
национална скала: 

АА- (BG) АА (BG) АА (BG) АА- (BG) АА-(BG) 
АА-(BG) 

(Под наблюдение) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна - 

Краткосрочен рейтинг по 
национална скала: 

A-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) 
А-1+ (BG) 

(Под наблюдение) 

 

 

 

Кредитен рейтинг на община Варна 

Дата на публикуване: 01.08.2011** 30.08.2012 10.05.2013 29.10.2013 25.07.2014 

Дългосрочен кредитен 
рейтинг: 

A- A- BBB+ BBB+ 
ВВВ+ 

(Под наблюдение) 

Перспектива: Стабилна Стабилна В развитие Стабилна - 

Краткосрочен кредитен 
рейтинг: 

A-1 A-1 А-2 А-2 
А-3 

(Под наблюдение) 

**Първоначален рейтинг 

 


