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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) присъди публичен дългосрочен 
кредитен рейтинг на община Видин В+, 
перспектива положителна и краткосрочен 
рейтинг С. 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 намалява от 
умерен до относително нисък.  
През 2006г. населението в община Видин 
намалява с над 4 пъти по-високи темпове от 
средните за страната. Отрицателно 
оценяваме намалението на 
подтрудоспособното население. През 2006г. 
водещ отрасъл остава промишлеността. 
Инвестирани са общо 72 млн.лв. в ДМА. На 
база демографските и икономическите 
характеристики на общината запазваме 
риска, произтичащ от външните фактори, 
относително висок.  
През периода на актуализация община 
Видин реализира отрицателен оперативен 
резултат в размер на 1 459 хил.лв. поради 
изпреварващия ръст на текущите разходи в 
сравнение с този на текущите приходи. От 
инвестиционна дейност също е налице 
дефицит.  Общината реализира отрицателен 
нетен паричен поток в размер на 3 764 
хил.лв., който се покрива от банков заем и 
средства по сметки.  
През 2007г. собствените приходи на община 
Видин отбелязват спад от 5%, изцяло по 
линия на неданъчните приходи (спад 12%).  
Положително оценяваме ръстът на 
данъчните приходи от 20% на годишна база. 
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Данък върху придобиване на имуществата 
отбелязва ръст от 33% спрямо предходната 
година и достига дял в данъчните приходи от 
48%.  Приходите от продажба на имущество 
намаляват с 39% на годишна база. 
Приходите от собственост се запазват на 
нивото си от предходната година. В рамките 
на постъпленията от такси най-висок дял 
продължава да заема такса битови отпадъци, 
при която увеличението е 15%. Текущите 
разходи отчитат ръст от 14%, като разходите 
за заплати се увеличават със 17%, а 
издръжката с 14% спрямо предходната 
година. През 2007г. общината е направила 
над два и половина пъти повече капиталови 
разходи спрямо предходната година, което 
оценяваме положително.  
Цялостния риск от оперативна дейност 
запазваме относително висок. 
 
Основни финансови показатели в лева 

(лева) 2005 2006 2007 
Приходи за местни 
дейности без 
финансиране на 
дефицита 

8580584 10 518 160 10 421 150 

Собствени приходи 6910519 7 919 498 7 528 379 
- данъчни приходи 1855670 1 797 405 2 165 659 
- неданъчни приходи 5054849 6 122 093 5 362 720 
- субсидии и 
трансфери за местни 
дейности 

1670065 2 598 662 2 892 771 

Капиталови разходи 1 112 825 1 731 714 4 500 813 
Оперативен резултат -1357621 -1 267 505 -1 459 158 
Дефицит/излишък от 
местни дейности -321278 293 885 -3 763 735 

 


