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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 Бургас на 
ВВВ, перспектива: стабилна и 
краткосрочен рейтинг А-2. 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 
ръст за първи път през 2008г., което е  силно 
положително на фона на продължаващия 
спад на населението в страната. Делът на 
трудоспособното население е над средните 
стойности за страната и много слабо 
намалява, за сметка на увеличение на 
населението под трудоспособна възраст. 
Значително по-малък е ръстът на 
произведената продукция на територията 
на общината през 2007г. – 8%. Водещ 
отрасъл продължава да бъде 
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Преработващата промишленост с дял от 
75,5 %, спад от 15% в произведената 
продукция отбелязва Добивната 
промишленост.   
Запазваме риска от външни фактори 
относително нисък. 
 
Годишният ръст на текущите приходи на 
община Бургас възлиза на ~19% и 
значително изпреварва този на текущите 
разходи, в резултат на което община 
Бургас реализира най-високия резултат от 
оперативна дейност в рамките на 
петгодишен период. Общинските 
инвестиции се запазват приблизително на 
нивата от предходната година. Наблюдава 
се ръст от 8,4% на собствените приходи на 
общината, който е основно по линия на 
данъчните приходи. За периода на 
актуализация ръстът на неданъчните 
приходи е 18%. Текущите разходи на 
общината нарастват с около 10% на 
годишна база.  
През 2008г. капиталовите разходи на 
общината са на обща стойност 9 106 
хил.лева, като най-голям дял от тях (30%) е 
свързан с  жилищно строителство и 
регионално благоустройство. През 
разглеждания период община Бургас 
продължава да отчита по-високи собствени 
приходи на глава от населението спрямо 
страната и групата областни градове, и по-
малки спрямо община Варна. По 
отношение на капиталовите разходи, 
Бургас продължава да заема най-
неблагоприятна позиция спрямо двете 
извадки и община Варна.   
Цялостния риск от оперативната 
дейност запазваме умерен. 
 
Изготвената финансова прогноза показва, 
че при така направените допускания 
общината ще реализира положителен 
оперативен резултат само през първата 
година от прогнозния период, който ще бъде 
достатъчен за покриване на финансовите 
задължения по поетия банков кредит. Според 
прогнозираните данни през 2011г. общината 
ще се нуждае от допълнително финансиране.  

БАКР счита, че общината ще се 
характеризира със задоволителни нива на 
кредитоспособност в краткосрочен план. 
 
Основни финансови показатели в лева 
  2006г. 2007г. 2008г. 
Общо приходи 86 878 663 104 400 104 132 412 839 
Приходи за местни 
дейности- в т.ч. 46 467 094 59 143 298 64 559 386 
Собствени приходи: 43 130 781 55 920 450 60 605 025 
-  данъчни  приходи 13 819 537 23 325 663 27 570 779 
 - неданъчни  
приходи 29 311 244 32 594 787 33 034 246 
Субсидии. и транс. за 
местни д-сти 3 336 313 3 222 848 3 954 361 
Капиталови разходи 7 712 625 9 000 668 9 106 106 
Оперативен резултат 1 320 142 -699 460 3 455 653 
Оперативен резултат 
преди лихви 1 394 020 -354 561 3 812 157 
Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

214 553 1 442 156 -2 394 732 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 1 534 695 742 696 1 060 921 
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