
    

  

 

БЪЛГАРИЯ  
бул. Евлоги Георгиев 95 

София 1142 
тел. (+359 2) 9876363 

www.bcra-bg.com  
 

  

Община Ямбол 

 
Август 2018 г. 

Радостина Стаменова, водещ финансов анализатор 
stamenova@bcra-bg.com 

Весела Величкова, финансов анализатор 
v.velichkova@bcra-bg.com 

Калина Димитрова, икономически анализатор 
k.dimitrova@bcra-bg.com 

 

 

Кредитен рейтинг на община Ямбол Първоначален рейтинг: 

Дата на публикуване: 24.08.2018 г.* 

Дългосрочен рейтинг: BBB- 
Перспектива: Стабилна 

Краткосрочен рейтинг: A-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала: A (BG) 

Перспектива: Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG) 

  
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

* Датата на публикуване не фигурира в официалния 
календар на БАКР за 2018г., тъй като рейтингът е 
първоначален 

 
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, без териториални или други 
ограничения.  
 
 
„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” присъжда 
на община Ямбол следните рейтинги:  
 

 Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ-, 
Краткосрочен кредитен рейтинг: А-3; 
Перспектива: стабилна 

 Дългосрочен рейтинг по нац, скала: А (BG), 
Краткосрочен рейтинг по нац. скала А-1 (BG). 
Перспектива: стабилна 

 

 
 
 
Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на община: https://www.bcra-
bg.com/files/Municipality_Methodology_2014_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. 
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Анализ на рейтинговите фактори: 

През 2017 г. икономиката на България бележи 
реален ръст от 3.6% (3.9% през 2016 г.) Основен 
двигател на растежа на БВП е вътрешното 
търсене.  

През 2017 г. положителното салдо по текущата 
сметка на платежния баланс се удвоява спрямо 
предходната година. Подобрението в баланса се 
дължи основно на намалението на дефицита по 
сметката на първичния доход,  

Данните за трудовия пазар през 2017 г. бележат 
рекордно високи коефициенти на заетост и 
икономическа активност на населението. Възхо-
дящ остава и трендът при доходите от труд, а 
коефициентът на безработица достига близо до 
предкризисните си нива. 

Нарастващата икономическа активност през 
последните години осигурява подобрение в 
състоянието на публичните финанси на страната. 
След като през 2016 г. балансът по 
Консолидираната фискална програма (КФП) 
отчита излишък, през 2017 г. тази тенденция е 
затвърдена и бюджетният баланс за втора 
поредна година е положителен. Салдото по КФП 
за 2017 г. е в размер на 846 млн. лв. (0.9% от БВП) 
и се формира както от излишък по националния 
бюджет, така и от излишък по европейските 
средства.  

Към края на 2017 г. размерът на консолидирания 
дълг на сектор "Държавно управление“ възлиза на 
25 064 млн. лв. или 25.4% от БВП. Страната има 
значително по-ниско ниво на държавен дълг 
спрямо максимално допустимата референтна 
стойност на Маастрихтския критерий за 
конвергенция от 60%. 

Град Ямбол е разположен в югоизточната част на 
България и е единственото населено място в 
общината. Характеризира се с благоприятно 
географско разположение и добра транспортна 
свързаност. Демографката ситуация в общината 
като цяло следва негативните тенденции, валидни 
в национален мащаб. Същевременно в Ямбол се 
наблюдава нарастващ брой на производствените 
предприятия и заетите лица и във връзка с това 
безработицата в общината се задържа трайно на 
по-ниско от средното за страната равнище. 

Най-голямо значение за местната икономика има 
преработващата промишленост (предимно леката 
промишленост и машиностроенето). Секторът е 
водещ и по отношение на направените инвестиции 
в ДМА през последните три години. 

Към момента на изготвяне на кредитния рейтинг, 
кмет на община Ямбол е г-н Георги Славов в 
третия си мандат. Освен общата и специали-
зираната администрация като консултативни 
органи на общината функционират няколко 
обществени съвети.  

По отношение на обслужването на гражданите в 
община Ямбол е изграден Център за услуги и 
информация, който функционира на принципа 
”едно гише”. Ръководството провежда активни 
мерки за повишаване събираемостта на 
общинските приходи и постиганата събираемост 
на местните налози през изследвания период е 
над средната за страната.   

Община Ямбол реализира положителен 
оперативен резултат през целия анализиран 
период. През 2017 г. оперативният резултат 
нараства със 17.5% спрямо предходната година и 
възлиза на 2 018 хил. лв., което се равнява на 
10.9% от текущите приходи. 

Резултатът от инвестиционната програма на 
общината е положителен през всички години от 
изследвания период с изключение на 2014 г. 

Община Ямбол не отчита просрочени задължения 
през изследвания период, с изключение към края 
на 2016 г., когато просрочените задължения за 
местни дейности са в размер на 5 600 лв. (едва 
0.03% от текущите приходи). Към 31 март 2018 г. 
общината не отчита просрочени задължения.   

Собствените приходи на общината нарастват през 
периода 2014-2016 г. Кумулативният ръст за този 
период са оценява на 26.5%. През 2017 г. се 
отчита минимален спад от 0.6% на годишна база. 
Собствените приходи заемат съществен дял от 
общите приходи за местни дейности и през 
анализирания период се движат в диапазона 70-
118%. 

Най-голям дял в собствените приходи заемат тези 
от общински такси, които съставляват между 51-
70% от общите неданъчни приходи през 
анализирания период. Таксите бележат плавно 
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увеличение през 2013-2016 г., а през 2017 г. е 
отчетен лек спад от 2.8%. Значителна част от 
приходите заема такса битови отпадъци, която 
има целеви характер. Данъчните приходи 
кумулативно нарастват с 43.5% за периода 2013 - 
2017 г. В структурата на данъчните приходи най-
съществен дял заемат приходите от данък върху 
недвижимото имущество и данък върху моторните 
превозни средства. 

Общата изравнителна субсидия отчита плавно 
увеличение през изследвания период. При 
приходите от трансфери за финансиране на 
капиталови разходи (ЦСКР) се наблюдава 
значително увеличение през 2014 г., когато те 
достигат до 10% от общите приходи с местен 
характер. Причина за това е еднократен капиталов 
трансфер за изпълнение на проекти по 
правителствената програма „Растеж и устойчиво 
развитие на регионите”. 

Община Ямбол осигурява много добро покритие 
на текущите си разходи от собствените приходи, 
намалени с постъпленията от продажба на 
имущество, което се оценява положително от 
рейтингова гледна точка. Положително се оценява 
и трендът на нарастване при данък недвижими 
имоти и повечето видове такси, които имат 
регулярен характер и са сравнително предвидими 
като постъпления. 

В периода 2013-2017 г. община Ямбол изразходва 
най-много средства за благоустройство и 
комунално строителство (47.3% от общите 
разходи средно за периода). С най-малък дял в 
разходната структура са разходите за следните 
функции: отбрана и сигурност (0.6%), лихви (1.2%) 
и здравеопазване (2.9%). 

Общината изпълнява голям брой капиталови 
проекти. Като най-мащабен проект се очертава 
Интегрираният проект за водния цикъл на град 
Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ 
колектор, разширение и реконструкция на 
канализационната и водопроводна мрежа на град 

Ямбол - втора фаза, изпълняван по ОП „Околна 
среда‘. В ход е и проектът „Устойчиво и 
интегрирано развитие на градската среда на 
община Ямбол“, финансиран по ОП „Региони в 
растеж 2014-2020“.  Дейностите по проекта ще 
подобрят облика на града. Община Ямбол влага и 
значителни средства за подобряване на 
образователната и социалната инфраструктура. 

Предвид факта, че общината изпълнява големи 
инфраструктури проекти, финансирани по 
европейски програми, по-съществен риск за 
финансовото ѝ състояние би произтекъл от 
налагане на големи по размер финансови 
корекции. 

Резултатите от изготвената от БАКР финансова 
прогноза сочат, че при развитие, сходно с 
прогнозираното, община Ямбол би реализирала 
положителен – макар и намаляващ - оперативен 
резултат в периода 2018-2020 г. 

Смятаме, че при реализация на намерението за 
финансиране чрез емисия общински облигации в 
размер на 17 млн. лв., община Ямбол би 
посрещнала задълженията си без трудности.  

БАКР счита, че общината ще се характеризира с 
много добра кредитоспособност през целия 
прогнозен период. 

Положително влияние върху рейтинга би оказало 
наличието на траен тренд на нарастване на 
собствените приходи. 

Негативно отражение върху рейтинга може да 
окаже натрупването на просрочени задължения, 
формирането на отрицателен оперативен 
резултат, заемането на неблагоприятна позиция в 
сравнителен план. 

  
 
 

.  
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Основни финансови показатели на община Ямбол: 

 

хил. лв. 2017 2016 2015 2014 2013 

Собствени приходи 16 259 16 360 13 618 12 928 13 955 

Субсидии и трансфери 4 733 320 -2 037 5 466 3 177 

Приходи за местни дейности 20 992 16680 11 581 18 393 17 132 

Текущи приходи 18 482 14 672 9 993 15 346 13 369 

Текущи разходи 16 464 12 954 9 534 12 423 12 617 

 - плащания по лихви 79 432 166 131 161 

Оперативен резултат  2 018 1 718 460 2 923 752 

Оперативен резултат  преди лихви 2 097 2 150 626 3 054 913 

Капиталови разходи 1 273 1 612 1 277 6 320 1 616 

Резултат от инвестиционна дейност  1 250 408 324 -3 261 2 147 

Излишък/дефицит общо (+/-)  3 268 2 126 783 -338 2 899 

 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия комитет: 
 
Членовете на Рейтинговия комитет разгледаха доклада за кредитния рейтинг на община Ямбол, като 
отчетоха актуалното ниво на държавния риск, основните насоки в развитието на българските 
общини, както и спецификите на демографския и икономическия потенциал на самата община. В 
сравнителен план община Ямбол се позиционира близко до средните за страната стойности според 
редица разгледани показатели за генерираните приходи за местни дейности. Силно положително 
бяха оценени реализирането на положителен резултат от оперативната дейност на общината и 
липсата на просрочени задължения. Въз основа на включената в рейтинговия доклад финансова 
прогноза, община Ямбол ще реализира положителен оперативен резултат и безпроблемно ще 
посреща задълженията си през следващите три финансови години (2018-2020 г.). 
 
Ръководителят на проекта предложи следните кредитни рейтинги на община Ямбол:  
- Дългосрочен кредитен рейтинг: BBB-, краткосрочен A-3, стабилна  перспектива; 
- Дългосрочен рейтинг по национална скала А (BG), краткосрочен рейтинг по национална 

скала A-1 (BG), стабилна перспектива. 
 


