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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска Агенция за Кредитен 
Рейтинг е единствената българска 
агенция, включена в списъка на Комисията 
за финансов надзор и нейните рейтинги 
се признават за нейните нужди наравно с 
международните агенции Moody’s, 
Standard & Poor’s и Fitch. До момента е 
присъдила кредитен рейтинг на почти 
всички водещи застрахователни 
компании. През 2004г. БАКР адаптира 
методологията за рейтинг на 
кредитоспособността на общини от 
ICRA (An associate of Moody’s Investors 
Service). 
 
Българска агенция за кредитен 
рейтинг (БАКР) запазва дългосрочния 
кредитен рейтинг на община Враца на 
ВВВ-, перспектива стабилна, и 
краткосрочен рейтинг А-3. 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. 
Като цяло през 2008г. общините отчитат 
подобрение в отчетените резултати, макар 
и по-слабо в сравнение с предходната 
година. Собствените приходи запазват 

тенденцията си на нарастване, но ръстът 
за 2008г. е едва 7% (при 35% през 
предходната година). За първи път през 
този период общините отчитат годишен 
спад в приходите от продажба на 
имущество, което е индикатор за 
намаляване на зависимостта им към този 
приходоизточник, който няма смисъла на 
постоянен доход.  
Налице е продължаващ ръст и в 
капиталовите разходи, вложени от 
общините, в рамките на 29% спрямо 
предходната година, като размерът на 
инвестициите все още остава 
недостатъчен за реализиране на 
инвестиционните им програми.  
На база тенденциите във финансовото 
състояние и правната регулация на 
общините, както и предвид глобалната 
икономическа криза, която рефлектира 
върху финансовото им състояние, 
считаме, че цялостният системен риск, 
свързан с дейността им, се увеличава на 
умерен. 
Броят на населението в общината 
отбелязва спад през последните две 
години от съответно 1,7% и 0,6% и 
намалява със значително по-бързи 
темпове от средните за страната. БАКР 
оценява положително по-ниския дял на 
населението в надтрудоспособна възраст 
на територията на общината спрямо 
средния за страната. 
Произведената продукция от 
предприятията в общината  отбелязва 
ръст от 25% през 2007г. спрямо 
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предходната година. Най-големи са 
инвестициите в ДМА в преработващата 
промишленост. На база демографските и 
икономическите характеристики на 
общината запазваме риска, произтичащ от 
външните фактори, умерен. 
През 2008г. община Враца реализира 
оперативен дефицит от 481 хил.лв. (3,4% 
от приходите за местни дейности), 
обусловен от по-слабото нарастване на 
текущите приходи в сравнение с текущите 
разходи. Резултатът от инвестиционна 
дейност е също отрицателен и възлиза на 
1 572 хил.лв., което обаче е резултат 
основно от силно занижените постъпления 
от продажба на общинско имущество  в 
сравнение с предходната година (при 
относително слаб спад на капиталовите 
разходи).  
БАКР отчита като положителен фактор 
ръста на данъчните постъпления (40% на 
годишна база), като увеличение е налице 
при всички основни данъци. Основно перо 
се запазва данъкът при придобиване на 
имущества. В рамките на неданъчните 
приходи с най-голям дял остават таксите – 
увеличението при тях е 8%. Основно перо е 
такса битови отпадъци, където обаче 
община Враца отчита спад от 7% поради 
намалението на ставката. При останалите 
видове такси е налице ръст, като той е най-
съществен при такса технически услуги. 
През наблюдавания период текущите 
разходи на община Враца нарастват с 18%, 
като увеличение е налице при всички 
основни видове разходи.  
През периода на актуализация не се 
наблюдават съществени промени в 
структурата на разходите по функции на 
община Враца. Въпреки спада от 8% 
основно перо остават разходите за 
Жилищно строителство, БКС и ООС. 
Намалението е изцяло по линия на 
капиталовите разходи. 
През 2008г. община Враца отчита по-ниски 
общи приходи на глава от населението в 
сравнение както със средната стойност за 
страната, така и с общините областни 
центрове.  Налице е същата тенденция и 

при капиталовите разходи, както и при 
разходите за благоустрояване.  
Въз основа на анализа на бюджета на 
общината в исторически план и позицията 
й в сравнителен план запазваме риска, 
произтичащ от цялостното финансово 
състояние на общината, умерен. 
През периода на актуализация са налице 
промени в административната структура 
на община Враца. След поемането на 
министерски пост от инж. Тотю Младенов 
от август 2009г. временно изпълняващ 
длъжността кмет на общината е г-жа 
Светла Кръстева, бивш заместник-кмет по 
Устройство  на територията и строителство 
на общината.  
Според изготвената финансова прогноза 
община Враца ще реализира положителен 
финансов резултат през разглеждания 
период, като размерът му постепенно 
намалява в резултат основно на 
заложените по-ниски приходи от продажба 
на имущество. Въпреки това общината 
натрупва значителни средства по сметки, 
което дава възможност за разширяване на 
капиталовата програма. 
БАКР счита, че общината ще се 
характеризира с много добра 
кредитоспособност в краткосрочен и 
средносрочен план. 
 
Основни финансови показатели в лева 
 2006 2007 2008 
Общо приходи 35 136 198 39 550 523 48 677 507 
Приходи за местни 
дейности-  в т.ч. 

12 851 646 14 909 592 16 644 552 

Собствени приходи: 11 044 646 12 278 506 11 182 730 
 - данъчни приходи 2 101 027 2 526 905 3 540 655 
 - неданъчни приходи 8 943 619 9 751 601 7 642 075 
Субсидии и 
трансфери за местни 
дейности 

1 807 000 2 631 086 2 813 456 

Капиталови разходи 2 769 883 5 683 285 5 151 399 
Оперативен резултат -364 771 -3 790 -480 621 
Оперативен резултат 
преди лихви 

-364 771 -3 790 -480 621 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

1 759 071 -40 102 -1 572 277 

Дефицит/излишък от 
местни дейности 

1 394 300 -43 892 -2 052 898 

 


