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БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

“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 
агенции, без териториални или други 
ограничения. Рейтинговата скала на БАКР 
съвпада с тази на Standard & Poor’s. 

„БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” 
(БАКР) повишава дългосрочния кредитен 
рейтинг на община Бургас на А-, 
краткосрочен А-1 и запазва перспективата 
положителна. 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 2011г. общите приходи на общините в 
страната продължават да намаляват, но със 
забавен темп (2.2%, при 9.6% за 2010г. и 13.3% 
за 2009г.). За разлика от предходните две 
години обаче през 2011г. при собствените 
приходи се наблюдава повишение (9.5%). 

Значително нарастват приходите от данъци 
(13.5%) както по линия на законова промяна по 
отношение базата за начисляване на данък 
недвижими имоти за юридически лица, така и 
като резултат от мерките на общинските 
ръководства за повишаване на събираемостта. 
Положително е изменението и на останалите 
приходни пера, в това число и приходите от 
продажба на общинска собственост (2.5%), 
които нарастват за първи път от 2007г. насам. 
Доколкото в голяма степен събраните приходи 
определят текущите разходи, то през 2011г. 
тенденцията на спад при последните е 
прекъсната и те отбелязват ръст от 3.2%. 
Силно негативен тренд обаче продължават да 
следват капиталовите разходи, като 
понижението им през 2011г. (28.8%) е близко 
до отчетеното през предходната година 
(30.2%). 

През 2011г. темпът на нарастване на 
населението в община Бургас значително се 
увеличава, докато средно за страната то 
намалява с по-бързи темпове спрямо 
предходните години. Възрастовата структура 
на населението за община Бургас се запазва 
по-благоприятна в сравнение със средната за 
страната. 

Произведената продукция от предприятията на 
територията на общината нараства за втора 
поредна година през 2011г. (15.7%), като 
водещ отрасъл са запазва преработващата 
промишленост (дял 76.7%). След значителния 
спад през 2010г., през 2011г. разходите за 
инвестиции на предприятията отчитат  ръст от 
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8.7%, като и по този показател водещ отрасъл 
се запазва преработващата промишленост.  

През 2011г. община Бургас реализира 
положителен оперативен резултат, чиято 
стойност е най-високата от 2004г. насам и 
представлява 6.1% от приходите за местни 
дейности. Резултатът от инвестиционна 
дейност е отрицателен, формиран по линия на 
значителното превишение на капиталовите 
разходи над приходите с капиталов характер. 
Негативният резултат се покрива от банково 
финансиране, временни безлихвени заеми и 
средства по сметки. 

Собствените приходи на Бургас през 2011г. 
нарастват с 5.7%, като делът им в приходите за 
местни дейности се запазва висок (94%). 
Данъчните приходи отбелязват годишен ръст от 
11.6% най-вече по линия на данъка върху 
недвижимите имоти, при който повишението 
възлиза на 29.2%. Положително е изменението 
и при данъка върху превозните средства 
(16.0%), докато при данъка върху придобиване 
на имущества е налице спад (16.1%). В рамките 
на неданъчните приходи основно перо се 
запазват приходите от такси, които отчитат 
годишно повишение от 13.5% и увеличават 
дела си в неданъчните приходи до 75% (66% 
през 2010г.). Значителен спад отбелязват 
приходите от продажба на общинско имущество 
(65.1%), понижавайки и дела си в неданъчните 
приходи от 13% до 4%.  

През 2011г. текущите разходи на общината 
намаляват с 6.2% на годишна база, като 
съществени промени в структурата им не се 
наблюдават. Капиталовите разходи нарастват с 
60.1%, надхвърляйки 17 млн.лв.

1
  

Възходящата тенденция  при собствените 
приходи се запазва и през първото полугодие 
на 2012г. (ръст 12.9% на годишна база). 
Данъчните приходи нарастват с 9.5% главно по 
линия на данъка върху превозните средства, 
при неданъчните повишението е 15.1%, 
обусловено главно от приходите от продажба 
на имущество. С най-висока тежест при 
неданъчните приходи се запазват таксите, 
които отбелязват незначителен ръст (1.6%). 
Основно перо остава такса битови отпадъци, 
при която е налице повишение от 3.5%. През 
този период община Бургас отчита с 11.0% по-
ниски текущи разходи в сравнение със същия 

                                                 
1 Капиталови разходи с бюджетни средства в местни 
дейности и дофинансиране на държавните дейности. 

период на предходната година. Значително по-
малки по размер са капиталовите разходи 
(спрямо 06.2011г.), но следва да се има 
предвид, че те се характеризират с 
неравномерно разпределение в течение на 
годината.  

Към края на 2012г. (както и към 12.2011г.) 
община Бургас няма просрочени задължения.  

В структурата на разходите по функции не се 
наблюдават чувствителни изменения. След лек 
спад в дела на разходите за благоустрояване 
през 2010г., през 2011г. той отбелязва 
повишение до 56.3%, като това е най-високата 
му стойност в рамките на последните 7 години. 
Следващи по тежест са разходите за 
държавните служби, въпреки спада с 2.4 п.п. до 
16.3%. 

Разходите за образование, извършени от 
община Бургас през 2011г., са с 2.1% по-ниски 
спрямо предходната година изцяло по линия на 
текущите разходи. Инвестициите по функцията 
реализират годишен ръст от 9.3%, като по-
голямата част е вложена в основни ремонти и 
разходи за саниране и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в учебните заведения. 
През 2011г. е изготвена общинска програма за 
спортните зали на училищата, като съгласно 
нея са подобрени спортните бази в 30 от общо 
48 сгради. Съгласно разчети на ръководството 
до 2014г. цялата образователна 
инфраструктура ще бъде реновирана. 

Запазва се низходящата тенденция при 
разходите за здравеопазване, но спадът (5.9%) 
е значително по-малък от отчетения за 2010г. 
(22.6%). Капиталовите разходи по функцията 
са в размер на 365 хил.лв. (398 хил.лв. за 
предходната година), като основната част от 
тях (309 хил.лв.) представляват капиталови 
трансфери, чрез които общината дофинансира 
със собствени средства различни здравни 
заведения: медицинския център в ж.к. „Меден 
рудник”, МБАЛ Бургас, център за психично 
здраве, онкодиспансер. През септември 2012г. 
е открит медицинският център в ж.к. „Меден 
рудник”, включващ МБАЛ „Черноморска” и 
общински Медицински център 3. Болницата е 
изградена на базата на публично-частно 
партньорство. 

Неколкогодишен връх отбелязват капиталовите 
разходи за благоустрояване (12 276 хил.лв.), 
като тази стойност представлява 71.8% от 
общите капиталови разходи с бюджетни 



 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
Община Бургас 
А-/а-1 (перспектива: положителна) 
Февруари 2013 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 

гр. София 1142 
тел.:(+359-2)  987 6363     

www.bcra-bg.com        
 

БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 
 
3 

средства за годината. Основната част от тях  
продължава да е съсредоточена в подобряване 
на пътната мрежа. Продължава активната 
работа по водопроводната и канализационна 
инфраструктура: вече реализирани или на 
различен етап от изпълнение са водни проекти 
в кварталите Долно Езерово, Банево, Ветрен, 
Минерални бани, Горно Езерово, Сарафово, 
ж.к. „Меден рудник”, гр. Българово, както и с. 
Рудник и м.с. Черно море.  

През лятото на 2012г. са сключени договори с 
изпълнители по проекта за изграждане на 
регионална система за управление на битовите 
отпадъци. Проектът включва регионално депо 
"Братово - Запад" и две претоварни станции – в 
Несебър и Карнобат. Общият бюджет възлиза 
на 43 231 хил.лв. 

Продължава изпълнението на проекта за 
интегриран градски транспорт в гр. Бургас по 
програми JASPERS и ОП „Регионално развитие” 
на стойност 131 181 хил.лв. Срокът за 
изпълнение е ноември 2013г. 

Общо капиталовата програма на община Бургас 
за 2011г. е на стойност 27 632 хил.лв.

2
 Близо 

40% от тях са финансирани по европейски 
програми, а ~37% - с банкови кредити. 

Сравнителният анализ (по основни показатели, 
изчислени на глава от населението) показва, че 
община Бургас заема подчертано благоприятна 
позиция в сравнение с групата общини 
областни центрове, както и спрямо средното за 
страната. Показателите на общината са близки 
до тези на община Варна. 

През периода на актуализация са проведени 
местни избори, на които в община Бургас 
Димитър Николов е избран за кмет със 70.86% 
от гласовете на първи тур, което слага начало 
на втория му мандат. 

Изготвената финансова прогноза показва 
благоприятно развитие на община Бургас във 
финансово отношение. Според получените 
резултати през целия прогнозен период 
общината ще реализира положителен 
оперативен резултат и положителен свободен 
паричен поток. 

  

 

                                                 
2 Местни дейности и дофинансиране, бюджетни и 
извънбюджетни средства. 

 

 Основни финансови показатели в лева 

 2011 2010 2009 

Общо приходи 138 692 678 135 133 126 137 369 174 

Приходи за местни 
дейности - в т.ч. 

67 793 704 63 458 960 61 816 232 

Собствени приходи: 64 009 918 60 567 169 58 686 104 

 - данъчни приходи 24 905 169 22 320 225 20 412 143 

 - неданъчни приходи 39 104 749 38 246 944 38 273 961 

Субсидии и трансфери за 
местни дейности 

3 783 786 2 891 791 3 130 128 

Капиталови разходи 17 089 455 10 675 271 17 707 211 

Оперативен резултат 4 105 023 868 572 -974 651 

Оперативен резултат 
преди лихви 

4 896 278 1 428 638 -741 524 

Резултат от инвестиционна 
дейност 

-12 596 090 -3 813 934 -9 911 632 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

-8 491 067 -2 945 362 -10 886 283 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


