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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ-, 
перспектива стабилна и краткосрочен рейтинг 
А-3 на община Враца. 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. 
 
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 2003-2007г. е 
положителна – налице е кумулативен ръст в 
собствените приходи (141%) и в инвестираните 
от общините капиталови средства (~3,5 пъти). 
Като неблагоприятен може да се посочи  факта, 
че през 2007г. едва 94 от общините в страната 
„успяват” да финансират текущите си разходи 
(общите без капиталовите) с генерираните 
собствени приходи и ОИС. 
Анализът на състоянието и правната рамка ни 
дават основание да заключим, че процесът на 
децентрализация се осъществява, макар и с 
бавни темпове. Въпреки това, регулацията към 
момента не е напълно уредена и БАКР счита, 
че съществува известен системен риск в 

дейността на общините, който се изразява 
основно в законодателен риск. 
 
Община Враца е разположена в 
Северозападна България на площ от 679 кв.км. 
В състава на общината се включват 23 
населени места, от които 22 села и един град. 
По отношение на населението се наблюдава 
отрицателен естествен прираст през 
последните няколко години, гъстотата на 
населението е с близо 67% над средните 
стойности за страната. Делът на населението в 
трудоспособна възраст е над средните, като 
тази тенденция най-вероятно ще се запази 
предвид по-високия дял на населението в 
подтрудоспособна възраст. Община Враца 
отчита най-ниска безработица от общините в 
областта, като стойностите са под средните за 
страната. 
 
Икономическият профил на общината се 
определя от преработващата индустрия с дял в 
произведената продукция от 57% за 2006г. 
Отчетеният ръст в произведената продукция за 
периода 2003-2006г. в сектора е над два пъти. 
В същото време увеличението в инвестираните 
средства от опериращите на територията на 
общината компании е незначително – едва 
0.8% кумулативно за разглеждания период.  
 
Оценяваме риска от демографските и 
икономически характеристики като 
умерен. 
 
За периода 2003-2007г. бюджетът за местни 
дейности на общината отбелязва увеличение 
от над два пъти. Делът на собствените приходи 
в последните е ставилен за последните три 
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години от разглеждания период и е в рамките 
на 82-86%. Оперативният резултат е 
отрицателен през целия разглеждан период (с 
изключение на 2004г.), но е налице значително 
подобрение през последните три години – от 
22% от текущите приходи за 2005г. през 
последната е 0.04%. От 2005г. общината отчита 
значителни постъпления по линия на 
продажбата на имущество, като делът им в 
собствените приходи е близо 50% за 2007г. По 
отношение на приходите от данъци и такси се 
наблюдава постепенен ръст след отчетения лек 
спад през 2005г. Причина за увеличението е 
преминаването на администрирането на 
местните данъци и такси към общинската 
администрация през октомври 2005г., както и 
увеличението на данъчните оценки през 
последната година във връзка с 
прекатегоризацията на общината. Отчетената 
събираемост за 2007г. за данък недвижими 
имоти е 69%, а за такса битови отпадъци е в 
рамките на 66%.  
 
В изготвения сравнителен анализ основни 
финансови показатели на община Враца са 
сравнени със средните за страната и за 
общините областни центрове. Като цяло 
общината отчита по-ниски нива на приходите за 
местни дейности и собствени приходи както от 
средните за страната, така и за групата. Освен 
това общината отчита и по-ниски капиталови 
разходи на глава от населението в сравнителен 
план. 
 
Изготвената финансова прогноза показва, че 
при така направените допускания общината ще 
се характеризира с добра кредитоспособност в 
средносрочен план. 
 
Оценяваме цялостния риск от 
финансовото състояние на общината 
като умерен. 
 
Като цяло състоянието на инфраструктурата на 
територията на община Враца е на 
незадоволително ниво. Общината реализира 
няколко проекта за реконструкция и изграждане 
на инфраструктурни обекти на територията й – 
за комунална инфраструктура, 
енергоспестяващо осветление, улици и 
тротоари и пр. В процес на подготовка за 
кандидатстване е проект за подобряване на 
водния цикъл на общината на обща стойност 82 
млн.лв., като проектът включва реконструкция 
на ВиК мрежата и на съществуващата ПСОВ. 

По отношение на битовите отпадъци от 2000г. 
на територията на общината функционира 
новоизградено депо, което се стопансива от 
общинско дружество и обслужва и община 
Мездра.  
 
Основни финансови показатели в лева: 
 
  2005г. 2006г. 2007г. 
Общо приходи 28 387 039 35 136 198 39 550 523 
Приходи за местни 
дейности 

10 194 015 12 851 646 14 909 592 

- Собствени приходи 8 776 168 11 044 646 12 278 506 
-  данъчни  приходи 1 635 240 2 101 027 2 526 905 
 - неданъчни  
приходи 

7 140 928 8 943 619 9 751 601 

- Субсидии. и транс. 
за местни д-сти 

1 417 847 1 807 000 2 631 086 

Капиталови разходи 1 756 814 2 769 883 5 683 285 
Оперативен 
резултат 

-1 440 804 -364 771 -3 790 

Оперативен 
резултат преди 
лихви 

-1 440 804 -364 771 -3 790 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

1 884 516 1 759 071 -40 102 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

443 712 1 394 300 -43 892 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


