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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

• 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг В+, 
краткосрочен С и перспектива стабилна на 
община Видин.  
 
През последните три години дейността на 
общините и нормативната уредба се развиват в 
контекста на процеса на децентрализация, 
основните структурни промени в който са 
направени през 2003г. и 2004г. Цялостната 
динамика във финансовите показатели на 
общините през периода 2003-2005г. е 
положителна – налице е кумулативен ръст в 
собствените приходи (36%) и в инвестираните 
от общините капиталови средства (100%). 
Неблагоприятен фактор е отчетеното 
увеличение в приходите от продажба на 
имущество, още повече поради факта, че 135 
общини са насочили общо 76,9 млн.лв. за 
покриване на неинвестиционни цели. Анализът 
на състоянието и правната рамка на общините 
ни дават основание да заключим, че процесът 
на децентрализация се осъществява, макар и с 
бавни темпове. Въпреки това регулацията към 
момента все още не е напълно уредена и БАКР 
счита, че съществува известен системен риск в 
дейността на общините, който се изразява 
основно в законодателен риск от частична 
смяна на схемата на финансиране от страна на 
централната власт. 
 
Община Видин се състои от 34 населени места 
и е най-голямата община в област Видин. През 
територията на общината преминават два 
трансевропейски коридора  - № 4 Крайова – 
Видин – София – Кулата и № 7 по река Дунав. 
Общината разполага с фериботна връзка по 
река Дунав и граничи с две съседни държави. 
Демографският профил на общината се 
характеризира с понижаване на населението, 
благоприятна възрастова структура, голям дял 
на малцинственото население, висок процент 
на безработица. Пътната инфраструктура е на 
задоволително ниво, което е позитивен  фактор 
от гледна точка предпоставки за икономическо 
развитие.  
 

Икономическият профил на община Видин е 
доминиран от сектора на търговията. Като цяло 
приходите от продажби и инвестициите на 
територията на общината през последните 
години регистрират положителна тенденция. 
Най-значителен ръст на първия показател 
отбелязва преработващата промишленост – 
около 118% за периода 2002-2005г., а на 
втория – секторът на транспорта, складирането 
и съобщенията – над 4 пъти.  
 
Община Видин има установена организационна 
структура, която е „работеща” и способства 
прилагането на добри оперативни практики. 
Общината разполага с квалифицирани кадри, 
отговарящи на изискванията на заеманите от 
тях длъжности и не се наблюдава текучество 
на персонала.  
 
За периода 2003-2006г. приходите за местни 
дейности на община Видин бележат ръст (с 
около 82% за целия период), който се дължи 
предимно на почти петкратното увеличение на 
приходите от продажба на общинско 
имущество и значителния ръст на общата 
изравнителна субсидия (повече от 22 пъти за 
2006 спрямо 2003г.). Собствените приходи 
намаляват слабо през 2004г., след което 
нарастват с около 61%, като относителният им 
дял в приходите за местни дейности 
постепенно намалява. Ако се извадят 
приходите от продажба на имущество, ръстът в 
размера на собствените приходи през 2006г. е 
едва 5%. Положителна тенденция 
представлява нарастването на дела на 
приходите от местни такси. Събираемостта на 
местните данъци и такси е в размер на около 
70%, като от 2006г. те се администрират от 
общината, но към момента не е постигнат ръст 
в събираемостта им. Размерът на местните 
данъци и такси не е актуализиран. Доходите от 
собственост също бележат ръст през 
разглеждания период. Общината отдава под 
наем основно търговски площи и малки площи 
земеделска земя. След 30-процентния спад на 
приходите от продажба на имущество през 
2004г. през 2005г. и 2006г. се наблюдава 
значително нарастване – кумулативно около 
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6.7 пъти. Общината продава предимно 
земеделска земя. Цените отбелязват ръст от 
над 50% през последната година. 
 
Текущите разходи на община Видин нарастват с 
19% през 2004г. спрямо 2003г. и с 29% през 
2005г. спрямо 2004. За 2006г. е отчетено 
увеличение на текущите разходи с 9% спрямо 
предходната година. Основен дял в тях заемат 
разходите за издръжка (средно около 82% за 
разглеждания период), като общината разходва 
най-много средства за външни услуги. Те 
отбелязват значителен ръст през 2005г. (с 
близо 30%), заемайки дял от около 54% от 
разходите за издръжка.  
 
През 2004г. капиталовите разходи на община 
Видин намаляват над 4 пъти и съставляват 
едва 8% от размера на разходите за местни 
дейности през тази година, докато през 2003г. 
делът им е 30%. Въпреки увеличението на 
капиталовите разходи през 2005г. и 2006г. 
делът им се запазва относително нисък – 
съответно 13% и 17%. 
 
В исторически план делът на разходите за 
жилищно строителство, БКС и ООС се запазва 
висок за целия период 2003-2006г. въпреки 
наблюдаващия се спад. Нараства делът на 
разходите за образование, както и слабо се 
повишават тези за здравеопазване, почивно 
дело, култура и религиозни дейности и 
икономически дейности и услуги. Като цяло не 
се наблюдават силни колебания в структурата 
на разходите и тя се запазва относително 
постоянна за целия период 2003-2005г. 
Общината дофинансира държавни дейности 
основно в образованието (за издръжка на 
общообразователни училища), 
здравеопазването и общи държавни служби (за 
заплати и възнаграждения).  
 
В сравнителен план община Видин e 
позиционирана в национален мащаб и спрямо 
общини със сходен брой население.  
Резултатите от анализа показват, че Видин не 
заема добра позиция, като реализира по-лоши 
стойности спрямо общините със сходен брой 
население и спрямо средните за страната.  
Община Видин ползва банков ресурс в размер 
на 1.6 млн.лв. за срок от 7г. при лихвен процент 
7.6%, от който са усвоени 1 488 890 лв. 
Общинското ръководство е с намерение да 
ползва банков ресурс с цел рефинансиране на 
остатъка по съществуващо задължение и 

набавяне на средства за ремонт на улици, 
благоустрояване на улици в селата на 
територията на общината, подмяна на 
уличното осветление с енергоспестяващо, 
подмяна на парни котли в училищата в 
общината. Съгласно изготвената финансова 
прогноза БАКР счита, че община Видин 
демонстрира незадоволително финансово 
състояние, което обуславя сериозен риск по 
отношение погасяването на банковия заем.  
 
 
Основни финансови показатели в лева 
  2004г. 2005г. 2006г. 
Общо приходи 8 591 149 7 908 364 6 448 962 
Приходи за местни дейности 6 139 758 8 580 584 10 518 160 
- Собствени приходи (вкл.) 4 919 896 6 910 519 7 919 498 
-  Данъчни приходи 1 707 231 1 855 670 1 797 405 
 - Неданъчни приходи 3 212 665 5 054 849 6 122 093 
- Субсидии и трансфери за 
местни дейности 1 219 862 1 670 065 2 598 662 

Разходи за местни дейности 6 032 113 7 789 037 8 492 561 
Капиталови разходи 543 220 1 112 825 1 731 714 
Оперативен резултат -470 741 -1 357 621 -1 267 505 
Оперативен резултат преди 
лихви -348 753 -1 257 612 -1 169 085 

Резултат от финансова 
дейност 16 901 -366 676 -365 087 

Резултат от инвестиционна 
дейност 35 166 1 036 343 1 561 390 

Свободен паричен поток -313 587 -221 269 392 305 
Нетен паричен поток -296 686 -587 945 27 218 
 
 


