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*Бележки: 

1) За пълната рейтингова история вижте в края на документа; 

2) Преди настоящата публикация кредитният рейтинг и рейтинговата перспектива бяха оповестени на оценявано лице 
или на свързана трета страна,  като след извършеното оповестяване не са били извършвани корекции в  кредитния 
рейтинг и/или рейтинговата перспектива; 

3) През последните 2 години БАКР не е предоставяла допълнителни услуги на рейтингованата единица или на свързана с 
нея трета страна; 

 

„БАКР -  Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е 
третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, 
регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на 
Европейския Парламент и на Съвета на Европа. 
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 (ЕОЦПК) агенции, без териториални или 
други ограничения.  

На проведено на 31.03.2022г. заседание на 
Рейтингов Комитет на БАКР е разгледан доклад за 
кредитния рейтинг на община Бургас. Заседанието 
е ръководено от д-р по икономика Кирил Григоров, в 
качеството му на Председател на Рейтинговия 
Комитет. След проведена обстойна дискусия по 
измененията в състоянието на общината за 
петгодишен период и оценка на всички фактори, 
определящи рейтинга ѝ, членовете на Рейтинговия 
Комитет взеха следното решение: 

 

 

 

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) 
потвърждава следните  кредитни рейтинги на 
община Бургас: 

Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ  
перспектива: стабилна 
краткосрочен кредитен рейтинг А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала АA- 
(BG) перспектива: стабилна  
краткосрочен рейтинг по национална скала А-1+ (BG) 
 

Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен рейтинг на 
община. Публичната версия на методологията 
(включително дефиницията за неизпълнение) е 
достъпна на следния електронен адрес:  

https://www.bcra-
bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf 
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Потребителите на рейтинга могат да намерят 
информация за значението на всяка рейтингова 
категория в публикуваната на сайта на БАКР 
Глобална скала:  

https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf 

За изработването и присъждането на кредитния 
рейтинг е използвана информация от 
оценяваната община, Министерството на 
финансите, Националния статистически институт, 
Агенцията по заетостта, база данни на БАКР, 
консултанти и други източници на публична 
информация. 

Анализ на рейтинговите фактори 

Заради безпрецедентната криза, резултат от 
възникването на пандемията от COVID-19 в 
световен мащаб, в България е в сила 
„извънредна епидемична обстановка“ от 
13.05.2020г. насам. В края на 2021г. се сформира 
ново правителство, което представлява 
четирипартийна коалиция, начело с партията 
„Продължаваме промяната“, и е изправено пред 
редица предизвикателства. Висока степен на 
несигурност пред развитието на страната 
създава повишеният геополитически риск, 
произтичащ от военния конфликт на територията 
на Украйна.  

В резултат от пандемията и безпрецедентните 
мерки за нейното ограничаване, българската 
икономика отчете спад от 4.4% през 2020г., а от 
началото на 2021г. е налице възстановяване на 
икономическата активност. След забавянето, 
наблюдавано в развитието на показателите за 
потреблението на домакинствата, кредитирането, 
външния сектор и инфлацията през предходната 
година, през деветмесечието на 2021г. 
динамиката е обратна, а постигнатият реален 
ръст е средно 3.6% на годишна база. Равнището 
на безработица плавно се понижи до 4.6% към 
Q3 2021г. (при 5.1% средно за 2020г.). 

България навлезе в Ковид-кризата със стабилна 
фискална позиция и ниско равнище на 
държавния дълг. Салдото по КФП за 2020г. 
отчете касов дефицит от 3.0% от БВП, след като 
правителството финансира фискални помощи 
към най-засегнатите от кризата сектори. За 2021г. 
Министерството на финансите очаква 
достигането на бюджетен дефицит от 3% и 
преизпълнение на заложените постъпления. 
Съотношението на дълга на сектор „Държавно 
управление“ възлиза на 24.2% от БВП към 

септември 2021г., слабо понижавайки равнището 
си спрямо края на 2020г. и оставайки нисък в 
сравнителен план. 

Година след като България стана член на 
банковия съюз на ЕС, а българският лев 
официално е част от ERM II, през юли 2021г. 
беше представен и Националният план за 
въвеждане на еврото в България при целева 
дата 1 януари 2024г.  

Към края на септември 2021г. банковият сектор 
остава устойчив въпреки икономическите 
сътресения. Капиталовите съотношения и 
ликвидността на банките са на високи равнища, 
подкрепяни от устойчивия ръст на депозитната 
база и възобновения ръст на печалбата. 
Развитието на икономическите процеси в 
страната се анализират детайлно от „БАКР - 
Агенция за кредитен рейтинг“ и са отразени в 
присъдения непоискан държавен рейтинг на 
Република България. Резюме от доклада за 
присъдения актуален рейтинг на Република 
България е достъпен на официалния сайт на 
БАКР: 

https://www.bcrabg.com/files/rating_republic_of_bulg
aria_oct_2021_bg.pdf 

През деветмесечието на 2021г. общините в 
страната регистрират известно подобрение във 
финансовото си развитие както на годишна база, 
така и спрямо края на 2020г. Следва да се има 
предвид обаче, че 2020г. е белязана от 
развитието на COVID-19 пандемията, която се 
отразява негативно върху дейността им като 
резултат от предприетите мерки, включващи 
спиране на обявени публични продани, спиране 
на налагането на запори на банкови сметки на 
физически лица и лечебни заведения за 
болнична помощ, както и временно затваряне на 
детски заведения, ограничаване на посещенията 
на публични обекти. Последните водят до 
свиване на постъпленията от редица данъци и 
такси, като особено силен е ефектът върху 
туристическия сектор.  

Може да се направи изводът, че през 
деветмесечието на 2021г. общините са успели 
да постигнат известно възстановяване на пред-
Ковид финансовото си състояние. Към момента 
обаче съществува риск, свързан с ценовата 
криза на  горивата. Общинските ръководства 
изказват опасения относно вероятност за 
евентуални сериозни нарушения при 
предоставянето на основни общински услуги 

https://www.bcra-bg.com/files/global_scale_bg.pdf
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като улично осветление и електротранспорт в 
големите градове, издръжката на здравни и 
детски заведения.  

По отношение на нормативната база, регулираща 
дейността на местните власти, през 
анализирания период не са настъпили 
съществени изменения, фактор за което е и 
нестабилната политическа обстановка в страната 
и трудностите и проблемите при съставянето на 
редовно правителство, което да се фокусира 
върху регулацията на общинските финанси и 
функционирането им. 

През периода на актуализация кмет на община 
Бургас е Димитър Николов (ПП ГЕРБ), преизбран 
на местните избори през есента на 2019г. на 
първи тур с 65.83%, с което започва четвъртият 
му мандат на кметския пост. 

През 2021г. община Бургас отчита положителен 
оперативен резултат в размер на 13 842 хил.лв., 
многократно по-голям от постигнатия през 2020г. 
(едва 381 хил.лв.). Това е и най-високата му 
стойност след 2017г., и е обусловена от 
значително по-високия годишен ръст на текущите 
приходи (19.9%) спрямо този на текущите 
разходи (4.0%). Резултатът от инвестиционна 
дейност традиционно е отрицателен (-11 068 
хил.лв.), почти идентичен с отбелязания през 
предходната година. Като следствие нетният 
паричен поток е положителен и възлиза на 2 774 
хил.лв., близък до реализирания през 2019г., 
след негативния, регистриран през 2020г. (-10 
606 хил.лв.). 

След спад през предходните две години, през 
2021г. собствените приходи  на община Бургас 
бележат значително повишение от 15.5% спрямо 
2020г., по линия както на данъчните, така и на 
неданъчните приходи. Данъчните постъпления се 
увеличават със 17.3%, след като през 2020г. 
размерът им остава почти непроменен. 
Позитивната динамика се дължи изключително 
на данъка върху придобиване на имущества. В 
най-голяма степен този ръст е следствие от 
раздвижването на пазара на недвижими имоти 
след относителното затихване на Ковид кризата с 
повишение на броя сделки, както и покачването 
на цените. 

При неданъчните приходи водещи се запазват 
постъпленията от такси, чиято динамика се 
определя в най-голяма степен от такса битови 
отпадъци (дял 70,8%), където е налице 
повишение от 6,7% на годишна база.  

Немалък принос за ръста на неданъчните 
приходи имат тези от собственост, и в частност – 
доходите от продажба на стоки, услуги и 
продукция, повлияни преди всичко от 
преобразуването на търговското дружество 
„Обреден комплекс - Бургас“ ЕООД в общинско 
предприятие, при което генерираните от него 
приходи преминават в общинския бюджет.  

За поредна година община Бургас продължава 
да се характеризира с нулеви просрочени 
задължения. 

По отношение на разходите през 2021г. 
общината е насочила значителни средства в 
областта на образованието, като инвестициите 
по функцията съставляват над ¼ от общите през 
годината (компютърна техника, изграждане и 
реконструкция на сгради).  

Друго ключово направление на разходите е 
здравеопазването, където капиталовите разходи 
бележат многократен ръст на годишна база и са 
фокусирани предимно към благоустрояване на 
площадки на детските ясли, както и закупуване 
на медицинска апаратура.  

През анализирания период приоритет на 
общината е и екологичното й състояние, с което 
са свързани редица инфраструктурни проекти: за 
подобряване на атмосферния въздух, 
изграждане на анаеробна инсталация за 
разделно събрани биоразградими отпадъци, 
иновативна технология за третиране на води.  

Сравнителният анализ съпоставя по избрани 
показатели община Бургас със средните за 
страната и за общините областни центрове, 
както и община Варна като община със сходен 
икономически профил. Позиционирането на 
Бургас в сравнителен план е преобладаващо 
благоприятно спрямо средните за страната и 
областните центрове. Същевременно равнището 
на повечето сравнителни показатели на Бургас е 
близко до нивата, отчетените от община Варна. 

Изготвената от БАКР финансова прогноза за 
периода 2022-2024г. показва, че при развитие, 
сходно с прогнозираното, община Бургас ще 
реализира положителен оперативен резултат, 
както и положителен свободен паричен поток 
през целия прогнозен период. 
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Перспектива 

Стабилната перспектива към рейтингите на 
община Бургас отразява очакването ни за 
устойчиво финансово развитие на общината с 
изпълнение на заложената инвестиционна 
програма и необходимото за целта 
финансиране.  

Доколкото рейтингът на община Бургас е 
ограничен от рейтинга на Република България, 
положително влияние върху него би могло да 
окаже евентуално повишение на държавния 
рейтинг. 

В негативна посока биха могли да се отразят 
формирането на значителни по размер 
просрочени задължения, прекомерно 
увеличаване на дълга, чувствително свиване на 
собствените приходи. 

 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет: 

 
Членовете на Рейтинговия комитет 
обсъдиха финансовото развитие на 
общината с акцент върху основни 
показатели. Беше обърнато внимание върху 
насочеността на инвестиционната програма 
на общината, източниците на финансиране, 
продължаващата практика за нулеви 
просрочени задължения, както и 
предприетите дейности във връзка с 
бежанската вълна вследствие на войната в 
Украйна. 
 
 

 

Основни финансови показатели 

хил. лв. 2021 2020 2019 2018 2017 

Приходи за местни дейности, в т.ч. 112 054 93 656 102 895 103 830 108 866 

Собствени приходи: 103 582 89 674 93 349 96 349 93 931 

 - данъчни приходи 47 551 40 532 40 453 39 891 38 883 

 - неданъчни приходи 56 032 49 142 52 896 56 458 55 048 

Субсидии и трансфери  8 472 3 982 9 546 7 481 14 934 

Капиталови разходи 21 459 19 858 17 284 24 758 17 480 

Текущи разходи 87 821 84 404 82 692 82 869 70 117 

 -лихвени разходи 741 735 761 742 838 

Оперативен резултат 13 842 381 4 905 8 343 15 507 

Резултат от инвестиционна дейност -11 068 -10 986 -1 986 -12 140 833 

Дефицит/излишък за местни дейности 2 774 -10 606 2 919 -3 797 16 340 
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Рейтингова история на община Бургас: 

Дата на 
Рейтингов 
комитет 

Дата на 
публикуване 

Дългосрочен 
кредитен рейтинг 

Перспектива 
Краткосрочен 

кредитен рейтинг 

Дългосрочен 
рейтинг по 

национална скала 
Перспектива 

Краткосрочен 
рейтинг по 

национална 
скала 

1.4.2021 2.4.2021 ВВВ Стабилна А-3 AA- (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

1.10.2020 2.10.2020 ВВВ Стабилна А-3 AA- (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

31.3.2020 3.4.2020 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

17.4.2019 19.4.2019 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

14.12.2018 14.12.2018 
ВВВ  
(под 

наблюдение)** 
- 

А-3  
(под 

наблюдение)** 

АА-(BG)  
(под 

наблюдение)** 
- 

А-1+(BG)  
(под 

наблюдение)*
* 

15.5.2018 18.5.2018 ВВВ Стабилна А-3 АА-(BG) Стабилна А-1+ (BG) 

25.4.2018 27.4.2018 ВВВ- Положителна А-3 АА- (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

3.5.2017 5.5.2017 ВВВ- Стабилна А-3 АА (BG) Стабилна А-1+ (BG) 

17.4.2015 24.4.2015 ВВВ-* Стабилна А-3 ААА (BG) Стабилна A-1+ (BG) 

 

* Първоначален рейтинг 

** Поставяне на рейтинга „под наблюдение“ произтича от публикувана промяна в методологията на БАКР за 
присъждане на кредитен рейтинг на община (https://www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf), 
засяга всички актуални към този момент рейтинги на общини и не е свързана с дейността на оценяваната.  

 

(https:/www.bcra-bg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.pdf

