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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 (ЕОЦКП) агенции, без 
териториални или други ограничения.  

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

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

 Дългосрочен рейтинг по национална 
скала АА- (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 
(http://www.bcra-bg.com/files/file_318.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 2015г. икономиката отчита реален растеж 
от 3.6% - най-високата стойност след 
финансовата криза, като най-голям принос има 
износът на стоки и услуги, подкрепен от 
нарастване в крайното потребление. 
Отчетеният растеж в БВП е повече от 2 пъти 
по-висок от постигнатия за предходните 2 
години (1.6% за 2014г., 1.3% за 2013г.). През 
първото полугодие на 2016г. се забелязва 
нарастване в значението на вътрешното 
потребление за растежа на икономиката. 

Потокът на чуждестранни инвестиции достига 
3.7% от БВП, след като се е колебал около 
3.1%-3.3% през предходните 3 години. 
Забелязва се значително нарастване в 
реинвестираната печалба през изминалата 
година, както и увеличение на инвестициите в 
дяловия капитал. Инвеститорите обаче остават 
предпазливи, като нивата на инвестициите се 
запазват значително по-ниски от годините 
преди кризата. За полугодието на 2016г. 
чуждестранните инвестиции се свиват леко 
спрямо същия период на предходната година – 
спадат до 2.0% от БВП (2.1% от БВП към Q2 
2015г.). 

Запазват се благоприятните промени на пазара 
на труда в страната – коефициентът на 
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безработица (както и продължителната 
безработица като процент от активното 
население) запазват тенденцията си на 
намаляване след 2013г. За 2015г. 
средногодишна безработица възлиза на 9.2% 
(11.5% за 2014г.).  

От началото на 2014г. се наблюдават 
дефлационни процеси, които достигат пика си в 
началото на 2015г. и се запазват до края на 
годината. Ситуацията на дефлация се запазва и 
през 2016г., като се предвижда изменението в 
ценовото равнище да е около -0.7% към края на 
годината. ЕК предвижда факторите, действащи 
в посока намаление на ценовото равнище, да 
се изчистят, и през 2017г. страната да премине 
към ситуация на ниска инфлация. 

За банковата система събитията през 2014г. 
доведоха до появата на потенциална опасност 
за банковите институции от задълбочаване на 
банковата криза и засягане на по-голям брой 
участници в този сектор. Въпреки повишения 
риск във финансовата система, породен от 
отпадането на един от основните играчи и 
опасност от отпадане на втори, банките в 
България запазиха стабилността си. Обявените 
на 13.08.2016г. резултати от извършения 
преглед на качеството на активите и 
проведените стрес тестове за устойчивост на 
банките в България показват, че банковият 
сектор е стабилен, добре капитализиран и 
публична подкрепа на банки с ресурс, 
финансиран от държавния бюджет, не се 
налага. 

Собствените приходи на общините в страната 
нарастват за пета поредна година през 2015г., 
като за този период кумулативният ръст е 
28.0%, а само за последната година – 4.0%, при 
3.7% за предходната. През 2015г. обаче е 
прекъсната тенденцията на ръст в общите 
приходи, като е отчетен спад от 5.6% спрямо 
2014г. Положителен фактор представлява 
повишението на дела на собствените приходи в 
общите, който след 39.1% през 2013г. и 38.0% 
през 2014г., достига 41.8% през 2015г., и това е 
най-високото му равнище от 2003г. насам. 
Запазва се възходящата тенденция, очертана 
при приходите от данъци и местни такси, като 
темповете им са съответно 4.0% и 5.3% и 
превишават отчетените за предходната година 
(3.7% и 4.4%). 

След ръст от 15.3% за 2014г., през следващата 
година нивото на разходите за местни 
дейности и дофинансиране на държавните 
остава почти непроменено (ръст под 1%). С 
най-голям дял в структурата им (47.6%) се 
запазват разходите за издръжка, които бележат 
увеличение от 4.8% на годишна база. 

След две поредни години на свиване на 
просрочените задължения на общините в 
страната, през 2015г. отново се наблюдава 
тяхното нарастване (19.2% на годишна база) и 
размерът им достига 189.9 млн.лв. (159.3 
млн.лв. в края на 2014г.). Към края на третото 
тримесечие на 2016г. просрочените 
задължения отново се повишават до размер от 
193.7 млн.лв. С най-големи просрочия през 
този период са общините Перник (16.9 млн.лв.), 
Сливен (15.3 млн.лв.), Кърджали (14.8 млн.лв.), 
Велинград (9.5 млн.лв.), Варна (8.5 млн.лв.), 
Доспат (6.0 млн.лв.). Известен спад се 
наблюдава в края на 2016г., когато 
просрочените задължения се свиват до 184 
млн.лв. 

През юни 2016г. са приети промени в Закона за 
публичните финанси, касаещи общини във 
влошено финансово състояние, като 
разпоредбите на закона дефинират набор от 
критерии за определянето на една община като 
община с финансови затруднения. Предвижда 
се процедура за финансово оздравяване на 
тези общини и въвеждане на оздравителен 
план, както и възможност за подпомагане с 
временен безлихвен заем от държавата, чиито 
параметри ще се определят от министъра на 
финансите. Към момента са отпуснати първите 
два безлихвени заеми – на общините Перник (4 
млн.лв.) и Белово (2 млн.лв.), след като са 
одобрени оздравителните им планове.  

През 2015г. населението на община Бургас и 
на страната намаляват с еднакъв темп – 0.67%. 
Гъстотата на населението в община Бургас 
слабо се понижава, но се запазва много по-
висока от средната за страната. Общината 
продължава да поддържа малко по-висок дял 
на трудоспособното население спрямо 
средното за страната. Положителен фактор 
представлява по-големият дял на населението 
в подтрудоспособна възраст. 
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Произведената продукция от предприятията на 
територията на община Бургас през 2015г. 
намалява за трета поредна година със 
засилващ се темп: след 2.4% за 2013г. и 5.3% 
за 2014г., през 2015г. понижението възлиза на 
15.6%. Намалението е основно по линия на 
водещия отрасъл – преработващата 
промишленост – където произведената 
продукция се свива с 16.3% на годишна база. 
Инвестициите в ДМА на предприятията в 
община Бургас през 2015г. отчитат съществен 
спад от 43.7% също главно по линия на 
преработващата промишленост, която и тук е 
водещ отрасъл с дял 48.4% и бележи спад от 
60.0%.  

След съществената загуба, която отчитат 
предприятията в общината през 2014г., през 
2015г. съвкупният им финансов резултат е 
положителен, при това с най-висока стойност от 
началото на кризата насам. За подобрението 
допринася в голяма степен свиването на 
загубата в преработващата промишленост, а 
също и търговският сектор, чийто нетен 
резултат е положителен и нараства с 65.4% на 
годишна база. 

Община Бургас продължава да реализира 
положителен резултат от оперативна дейност, 
който през 2016г. е в размер на 7 547 хил.лв. (с 
44.5% по-малък спрямо 2015г.) и представлява 
7.2% от приходите за местни дейности. 
Резултатът от инвестиционна дейност е 
отрицателен, но се покрива изцяло от 
оперативния излишък, вследствие на което 
общият резултат е излишък в размер на 617 
хил.лв. 

През 2016г. собствените приходи на общината 
бележат ръст от 11.7%. Повишението при 
данъчните приходи е 12.4%, като водещо перо в 
структурата им се запазва данъкът върху 
недвижимите имоти с дял 37.6%, 
постъпленията от който нарастват с 16.3% 
(9.0% за 2015г.). Запазва се възходящата 
тенденция при данъка върху превозните 
средства с ръст 16.6%, а по-слабо изразено е 
увеличението при данъка при придобиване на 
имущества (4.2%). 

В структурата на неданъчните приходи 
доминиращи се запазват таксите с дял 52.9%, 
приходите от които обаче се свиват с 2.4% 

спрямо 2015г. Понижението е главно по линия 
на основното перо – такса битови отпадъци 
(спад 4.5%). Втори по значимост в неданъчните 
приходи са доходите от собственост, които се 
характеризират с нарастване от 14.4% спрямо 
2015г. В най-голяма степен то се дължи на 
ръста при приходите от продажба на стоки, 
услуги и продукция (43.2%), които държат и 
най-голям дял през годината (44.1%, 35.2% 
през 2015г.). Тяхното увеличение произлиза от 
разширяването на дейностите на общинските 
предприятия, както и цялостното заработване 
на ОП „Чистота Еко“. Приходите от продажба 
на имущество са волатилни през годините, като 
през 2016г. се наблюдава ръст от 15.8% до 4 
498 хил.лв., което представлява 8.9% от 
неданъчните приходи. 

Разходите за заплати и осигуровки (в местни 
дейности и дофинансиране) запазват 
възходящата си тенденция, отчитайки ръст от 
13.8% през 2016г. Делът им в текущите 
разходи обаче намалява с 2.5 п.п. до 16.2%. 
Издръжката е основно перо в текущите 
разходи, а размерът й през последната година 
се повишава с 9.7%, достигайки 50 447 хил.лв. 
Разходите за лихви нарастват за втора 
поредна година (ръст 14.6%). Делът им в 
текущите разходи обаче се запазва нисък 
(1.4%), което представлява положителен 
фактор. През периода на актуализация 
общината не е поемала нови кредити. След 
понижение от 13.9% през 2015г., през 
следващата година капиталовите разходи с 
бюджетни средства на община Бургас 
нарастват с 48.9%, достигайки 32 033 хил.лв., 
което е и най-високата им стойност от 2004г. 
насам. 

Община Бургас продължава да не отчита 
просрочени задължения, което представлява 
подчертано положителен фактор. 

По отношение на структурата на разходите по 
функции средствата за благоустрояване 
остават водещи, въпреки спада в дела им (7.4 
п.п., до 43.7%). За сметка на него ръст се 
наблюдава в тежестта на разходите за почивно 
дело и култура, която достига 13.0% (9.0% за 
2015г.), както и икономически дейности и 
услуги, чийто дял от 12.9% за 2015г. достига 
15.2% през последната година. Леко намалява 
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делът на разходите за общи държавни служби 
(0.5 п.п., до 13.6%). 

Съществени по размер извънбюджетни 
средства са инвестирани в областта на 
образованието през 2016г. 5 026 хил.лв. е 
размерът на средствата за обновяване, 
изграждане и преустройство на сгради, дворни 
площадки и площадки в няколко училища и 
детски градини. Инвестиции в размер на 813 
хил.лв. са извършени за повишаване на 
енергийната ефективност на централно 
топлоснабдяване на три общински сгради за 
образование в гр. Бургас.  

В областта на образованието община Бургас е 
стартирала няколко проекта с финансиране от 
европейски средства по новия програмен 
период, които съществено ще допринесат за 
подобряване на образователната 
инфраструктура в общината. Проектите са по 
оперативни програми „Наука и образование за 
интелигентен растеж“ и „Региони в растеж“ и са 
на обща стойност 28 330 хил.лв.  

Инвестициите за благоустрояване през 2016г. 
са в размер на 11 611 хил.лв., което 
представлява спад от 20.3% на годишна база и 
36.2% от капиталовите разходи с бюджетни 
средства за годината. 80.7% от тях са вложени 
в дейности по водоснабдяване и канализация. 
Основните направления на инвестициите са: 

 - 2 196 хил.лв. за канализация и ПСОВ в селата 
Банево, Минерални бани и Ветрен. Проектът е 
по ОП „Околна среда“ с общ бюджет 24 426 
хил.лв. и е приключен през септември 2016г.; 

 - 4 111хил.лв. за интегриран проект за 
управление на питейни и отпадни води в м.с. 
Черно море и с. Рудник; 

 - 2 201 хил.лв. за изграждане на водопроводи в 
селата Маринка, Твърдица и Димчево. 

През юни 2016г. е приключен проектът за 
интегриран градски транспорт с общ бюджет 
120 463 хил.лв., финансиран по ОП „Регионално 
развитие“. Приключен е и „Интегриран проект за 
обновяване на значими пространства в град 
Бургас“ с одобрен бюджет 16 618 хил.лв. по ОП 
„Регионално развитие“. Проектът покрива 
множество обекти, част от които са кв. 60Б, зона 
„Г“, ж.к. Меден рудник“, ж.к. Възраждане, 

спортна площадка в кв. Славейков, скейтър 
парк в районен парк „Изгрев“ и др. 

В областта на почивното дело и културата 
ключов проект през 2016г. е този за спортен 
комплекс „Славейков“ на стойност 16 млн.лв. 
Финансирането е по европейската инициатива 
JESSICA и е договорено между общината, СЖ 
Експресбанк и Регионалния фонд за градско 
развитие. Очаква се спортното съоръжение да 
бъде открито през втората половина на 2017г. 

След постигането на съществен ръст на 
цялостната капиталова програма на Бургас 
през 2015г. (вкл. извънбюджетни средства), 
свързан в голяма степен с приключването на 
предходния програмен период, през 2016г. 
размерът й намалява до 47.5 млн.лв. (при 
138.5 млн.лв. за 2015г.). Обяснимо намалява и 
делът на финансирането с европейски 
средства – от 73% за 2015г. на 30% през 
последната година. 

Позицията на община Бургас за 2015г. е 
разгледана в сравнителен план по набор от 
показатели, изчислени на глава от 
населението. Бургас заема подчертано 
благоприятна позиция през периода спрямо 
средните равнища за страната, както и 
средните за групата общини, представляващи 
областни центрове. Сравнението с община 
Варна (като община със сходен профил) 
показва, че Бургас се представя малко по 
добре по отношение на общите приходи на 
глава от населението, докато Варна е малко 
по-добре позиционирана при приходите за 
местни дейности, собствените приходи и 
капиталовите разходи с бюджетни средства.  

През периода на актуализация кмет на община 
Бургас е Димитър Николов (ПП ГЕРБ), избран 
на местните избори през есента на 2015г., като 
това е третият му мандат на кметския пост. 
Дейността му се подпомага от петима 
заместник-кмета, като при тях не са налице 
персонални промени през периода на 
актуализация.  

Отчетената събираемост за 2016г. при 
основните приходоизточници е както следва: 
78.4% за данък недвижими имоти, 73.7% за 
данък превозни средства и 75.5% за такса 
битови отпадъци, като тези равнища са близки 
до регистрираните за предходната година. 
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БАКР изготвя финансова прогноза на общината 
за периода 2017-2019г. Получените резултати 
показват, че при развитие, сходно с 
прогнозираното, община Бургас ще реализира 
положителен оперативен резултат. Свободният 
паричен поток е отрицателен през последната 
година, но недостигът е малък и се покрива 
изцяло от средствата по сметки. 

Доколкото рейтингът на община Бургас е 
ограничен от рейтинга на България, 
благоприятно влияние върху него би могло да 
окаже евентуално повишение на държавния 
рейтинг, което обаче към момента, 
оценяваме като малко вероятно. 

Негативно отражение върху рейтинга на 
община Бургас може да окаже бъдещо 
натрупване на просрочени задължения, 
съществено нарастване на задлъжнялостта, 
негативни тенденции в основните приходни 
пера, както и генериране на отрицателен 
оперативен резултат. 

 
Основни финансови показатели в лева: 

(лева) 2016 2015 2014 

Приходи за местни 
дейности, в т.ч. 

104 946 817 65 425 065 88 944 818 

Собствени приходи: 79 554 022 71 206 973 75 572 176 

- данъчни приходи 33 993 017 30 229 941 28 992 331 

- неданъчни приходи 45 561 005 40 977 032 46 579 845 

Субсидии и 
трансфери за местни 
дейности 

25 392 795 -5 781 908 13 372 642 

Капиталови разходи 32 033 101 21 518 608 25 004 412 

Оперативен резултат 7 546 830 13 588 468 9 820 834 

Оперативен резултат 
преди лихви 

8 560 951 14 473 088 10 654 798 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

-6 929 700 -24 869 699 -7 374 759 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

617 130 -11 281 231 2 446 075 

 
 
 
 
 
 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия 
комитет:  
 
Членовете на Рейтинговия комитет 
разгледаха доклада за кредитен рейтинг на 
община Бургас и обсъдиха факторите, 
определящи кредитния й рейтинг.  

Беше обсъдена динамиката в показателите 
на предприятията, опериращи в общината. 
Беше акцентирано върху продължаващата 
липса на просрочени задължения на 
общината. Беше обърнато внимание на 
капиталовите разходи и по-конкретно 
инвестиционните проекти по оперативни 
програми от новия програмен период. 

Предвид специфичния рисков профил на 
общината, както и състоянието на общата 
законова регулация на общините в България, 
базовият рейтинг1 беше определен на ниво А- 

Оценката на държавния риск на страната и 
степента му на влияние върху община Бургас 
ограничиха присъдения дългосрочен кредитен 
рейтинг до ВВВ- и краткосрочен А-3.  

Дългосрочният рейтинг по националната 
скала АА- (BG) и краткосрочният А-1+ (BG) 
бяха присъдени въз основа на 
позиционирането на рейтинговите 
характеристики на общината в сравнителен 
план за България.  

                                                 
1 Базовият рейтинг представлява междинна стъпка в 
определянето на кредитния рейтинг на общината 
съгласно приетата методология 

 


