
    

  

 

БЪЛГАРИЯ  
бул. Евлоги Георгиев 95 

София 1142 
тел. (+359 2) 9876363 

www.bcra-bg.com  
 

  

Община Варна 
 

Януари 2019 г. 

Радостина Стаменова 
Водещ икономически 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 Варна 

Дата на Рейтингов комитет: 14.12.2018 10.01.2019 

Дата на публикуване: 14.12.2018 11.01.2019 

Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ ВВВ 

Перспектива: Под наблюдение Стабилна 

Краткосрочен кредитен рейтинг: А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална скала АА-(BG) АА-(BG) 

Перспектива: Под наблюдение Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална скала: А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

 За да се запознаете с пълната рейтингова история до този момент, моля вижте 
таблицата в края на този документ 

  
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

 
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” АД 
сваля статуса „под наблюдение“, поставен във връзка 
с промени в методологията, и потвърждава следните  
кредитни рейтинги на Община Варна: 

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

 

За изработването на кредитния доклад и 
присъждането на кредитен рейтинг е  използвана 
информация от оценяваната община, Министер-
ство 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: 
 

Център на Община Варна е третият по големина град в 
Република България, а географското разположение на 
общината е предпоставка за развитието на инфра-
структурния, икономически и демографски потенциал. 
 
Произведената продукция от предприятията в 
общината през 2017 г. бележи ръст от 9.4%, главно по 
линия на строителния сектор, при който е налице 
увеличение от 19.8% на годишна база. Заедно с 
търговията двата сектора заемат водещи позиции, 
съответно с 15.4% за търговския сектор и 15.3% за 
строителството. На трето място с дял от 13.5% е 
преработващата промишленост. 
 
Демографските фактори също са благоприятни в 
сравнителен план. Гъстотата на населението в 
общината остава многократно по-висока от средната 
за страната и продължава да се повишава, макар и 
слабо. Равнището на безработица в област Варна 
средно за 2017г. е 4.7% и намалява с 1.0 п.п. спрямо 
предходната година. 
 
В периода 2013 - 2017 г. община Варна отчита 
положителни резултати от оперативна дейност. 
Наличието на оперативни излишъци се разглежда като 
положителен фактор, тъй като е индикатор за добра 
способност за генериране на приходи и финансова 
стабилност. Оперативният резултат на общината за 
първото полугодие на 2018 г. е в размер на 32 976 хил. 
лв., като отчита спад от 3.2% спрямо същия период на 
предходната година.  
 
Положително се оценява фактът, че собствените 
приходи на общината бележат непрекъснат темп на 
нарастване, като формират средно 90% от 
постъпленията за местни дейности в периода 2013 – 
2017 г. През първото шестмесечие на 2018 г. 
собствените приходи бележат ръст от 3.2% на годишна 
база, основно по линия на неданъчните приходи, 
докато данъчните постъпления остават почти без 
промяна. С най-голяма относителна тежест в данъчни-
те приходи се запазва данъкът върху недвижими имоти 
с дял от 47.8% и номинален годишен ръст от 2.1%. 
Значителен ръст се забелязва при данъка върху 
наследствата, който обаче има незначителен дял в 
структурата на данъчните приходи. Водещо перо при 
неданъчните приходи са таксите, постъпленията от 
които нарастват с 3.2%. 
 
Община Варна прилага активни мерки за повишаване 
събираемостта на данъците и таксите и постигнатите в 

това отношение резултати са благоприятни. По 
данни на финансовото министерство, през 2017 
г. събираемостта на данъка върху недвижимите 
имоти възлиза на 81.6% (72.3% средно за 
страната), а  събираемостта на данъка върху 
превозните средства възлиза на 73.1% (70.7%. 
средно за страната). 
 
Текущите разходи през първите шест месеца на 
2018 г. бележат увеличение от 3.9% на годишна 
база. Положително се оценява спадът от 10.6% 
на текущите лихвени разходи. 
 
Капиталовите разходи на общината нарастват 
многократно, като достигат 37 546 хил. лв. за 
първото полугодие на 2018г. при едва 1 512 хил. 
лв. за същия период на предходната година., в 
резултат на което се формира дефицит от 
инвестиционна дейност в размер на 41 667 хил. 
лв., при дефицит от 3 776 хил. лв. за първото 
полугодие на 2017 г. 
 
Резултатите от оперативната и инвестиционна 
дейност през първата половина на 2018 г. 
генерират дефицит от местни дейности в размер 
на -8 691 хил. лв., който се покрива основно от 
банкови кредити. 
 
Общината използва дългосрочни заеми за 
реализиране на значими инвестиционни проекти. 
Дългът на община Варна нараства със 17 209 
хил. лв. спрямо края на 2017 г. и достига 69 733 
хил. лв. към края на месец юни 2018 г., което се 
равнява на 43.7% от планираните приходи и 
изравнителна субсидия (при 49.4% средно за 
страната). Както към края на 2017г., така и към 
края на юни 2018г. общината не отчита 
просрочени задължения, което се оценява 
особено положително. 
 
Комплексният анализ на рейтинговите фактори 
показва, че община Варна се позиционира сред 
общините в страната с най-добри параметри на 
финансова устойчивост и кредитоспособност. 
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Перспектива 
 

Стабилната перспектива отразява мнението на БАКР, 
че общината ще се характеризира с добро финансово 
състояние в краткосрочен и средносрочен план. 
 
Доколкото рейтингът на община Варна е ограничен от 
рейтинга на Република България, благоприятно 
влияние върху него би могло да окаже евентуално 
повишение на държавния рейтинг. 
 
Аналогично, негативно влияние би могло да окаже 
евентуално понижение на държавния рейтинг на 
Република България. Неблагоприятно биха се 
отразили също формирането на низходяща тенденция 
при собствените приходи, натрупването на просрочени 
задължения, понижаване на събираемостта при 
основните приходни пера и значително увеличаване на 
задлъжнялостта.  
 

Регулаторни оповестявания 
 

Резюме на протокола от Рейтинговия комитет 
 

На 10.01.2019 г. се проведе заседание на 
Рейтингов комитет на „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД (БАКР), на което бе 
разгледан резултатът от редовен преглед на 
рейтинга на община Варна. Членовете на 
Рейтинговия комитет обсъдиха редица 
рейтингови фактори, включени в модела за 
оценка и анализирани в рейтинговия доклад, 
съгласно Методологията за присъждане на 
кредитен рейтинг на община. Членовете на 
комитета разгледаха в детайли развитието на 
общината, цялостното й финансово състояние и 
позиционирането й в сравнителен план с 
останалите община в страната. 
 
Въз основа на тази дискусия бяха 
потвърдени кредитните рейтинги на община 
Варна и перспективата, свързана с тях.  
 
 

Таблица 1: Основни финансови показатели на община Варна1: 2013 - VI 2018 

хил. лв. VI 2018 VI 2017 2017 2016 2015 2014 2013 

Приходи за местни дейности, в т.ч. 74 877 76 100 223 573 135 317 121 416 136 068 121 664 

Собствени приходи: 80 135 77 619 142 729 140 705 123 302 120 392 112 575 

 - данъчни приходи 45 953 45 787 82 348 81 380 65 862 70 046 63 169 

 - неданъчни приходи 34 182 31 832 60 381 59 325 57 440 50 346 49 406 

Субсидии и трансфери  -5 333 -1 788 80 505 -5 443 -1 937 15 221 8 247 

Помощи и дарения 75 269 339 55 51 455 842 

Капиталови разходи 37 546 1 512 42 713 19 994 51 750 20 275 27 456 

Текущи разходи 46 022 44 306 108 357 102 138 85 709 97 091 90 128 

 -текущи лихвени разходи 917 1 026 1 989 2 220 2 075 1 563 1 868 

Оперативен резултат 32 976 34 057 31 665 38 577 36 864 24 439 24 348 

Резултат от инвестиционна дейност -41 667 -3 776 40 839 -25 392 -52 908 -5 737 -20 267 

Дефицит/излишък за местни дейности -8 691 30 281 72 504 13 184 -16 044 18 702 4 080 

                                                 
1 Съгласно използваната от БАКР методология. 
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Кредитен рейтинг на община Варна 

Дата на Рейтингов комитет: 18.11.2014 3.6.2015 15.6.2017 5.6.2018 

Дата на публикуване: 19.11.2014 5.6.2015 16.6.2017 8.6.2018 

Дългосрочен кредитен рейтинг: ВВВ- ВВВ- ВВВ- ВВВ 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен кредитен рейтинг: А-3 А-3 А-3 А-3 

Дългосрочен рейтинг по национална 
скала: 

АА- (BG) АА (BG) АА- (BG) АА-(BG) 

Перспектива: Стабилна Стабилна Стабилна Стабилна 

Краткосрочен рейтинг по национална 
скала: 

A-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) А-1+ (BG) 

 
*Рейтингите в следващата таблица са присъдени по предходна Методология за присъждане на 
кредитен рейтинг на община и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в 
сила на методологията от м. юли 2014 г. 

 

Кредитен рейтинг на община Варна 

Дата на публикуване: 1.8.2011** 10.5.2013 29.10.2013 25.7.2014 

Дългосрочен кредитен рейтинг: A- BBB+ BBB+ ВВВ+ 

Перспектива: Стабилна В развитие Стабилна Под наблюдение 

Краткосрочен кредитен рейтинг: A-1 А-2 А-2 А-3 

**Първоначален рейтинг  


