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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
повишава кредитния рейтинг на община 
Попово в контекста да обслужва 
финансовите си задължения от ВВВ- 
присъден през 06.2005г. на ВВВ+ през 
08.2006г. 

Дейността на общините в България и 
нормативната уредба през последните 
години се развива в контекста на процеса на 
децентрализация. Основните структурни 
промени са въведени през 2003г. и 2004г. 
Финансовите показатели на общините и 
през последната година продължават като 
цяло положителната си тенденция, 
наблюдавана в исторически план – 
собствените приходи отбелязват ръст от 
16% и запазват сравнително постоянен дял в 
общите в рамките на 35%. През 2005г. 
общините са разходвали 482 млн.лв за 
капиталови инвестиции, което представлява 
ръст от 80% спрямо 2004г. БАКР счита, че е 
налице известен риск от частична смяна на 
схемата на финансиране на общините от 
централния бюджет. Нормативната рамка 
към момента не е напълно уредена, въпреки 
множеството положителни промени, 
направени в редица правни документи, 
касаещи общините. Съществено изменение, 
което се очаква да се реализира в 
краткосрочен план с поправка в 
Конституцията на РБ, е делегирането на 
правомощия на общините по отношение на 
определянето на размера на местните 
данъци и вида на общинските такси - към 
момента общините определят единствено 
размера на таксите.  

Финансовото състояние на община Попово 
през последната година се подобрява. 
Приходите за местни дейности бележат ръст 

от 40%, като се увеличават както 
собствените приходи (12%), така и 
трансферите и субсидиите (90%). 
Благоприятен фактор представлява 
увеличението на компонентите на 
собствените приходи, които имат характер 
на постоянен доход във времето – 
общинските такси (10%), приходите от 
собственост (33%). Изключение от 
положителната тенденция правят 
данъчните постъпления в общинския 
бюджет, чиито размер през 2005г. 
намалява, въпреки ръста във всички видове 
имуществени данъци. Този спад се дължи 
изцяло на отпадането на пътния данък. 
Общината разходва и значително повече 
капиталови средства през 2005г. в размер 
на 1,4 млн.лв. (при 610 хил.лв. за 2004г.), 
което до голяма степен се дължи на 
успешното пласиране на емисията 
облигации. Друг положителен фактор при 
актуализацията на кредитния рейтинг е 
факта, че за първи път общината не отчита 
дефицит от местни дейности и генерира 
цялостен положителен резултат от близо 
239 хил.лв. към 2005г. 

През последната година, община Попово е 
разходвала най-много средства в местните 
дейности за жилищно строителство, БКС и 
ООС – 1,7 млн.лв., което е ръст от 53% 
спрямо 2004г.  

Не се наблюдават промени в 
икономическата структура на общината. 
Доминиращ сектор остава 
производствения, който осигурява около 
64% от общия регионален продукт. 
Селскостопанският отрасъл отбелязва най-
значителен ръст (42%). Инвестициите в 
дълготрайни материални активи се 
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увеличават, но остават недостатъчни за 
подобряване на икономическата 
ефективност в общината. Състоянието на 
пътната инфраструктура, ВиК мрежата и 
канализационната мрежа продължава да е 
незадоволително.  

БАКР запазва добрата цялостна оценка на 
мениджмънта на община Попово. 
Съществени промени в административната 
и управленската структура не се 
наблюдават. Към момента е преодолян 
недостига на кадри. През 2005г. общината е 
изплатила многократно по-голям размер 
глоби и неустойки, свързани предимно с 
обезщетения на собственици на отчуждени 
имоти.  

Изготвеният сравнителен анализ отрежда на 
община Попово неблагоприятна позиция, 
като финансовите и показатели остават по-
ниски от средните за страната и за групата 
общини с население между 30 и 50 
хил.души. Позиционирана сред общините, 
емитирали облигации, община Попово 
генерира най-ниски собствени приходи на 
глава от населението. Фактор, смекчаващ 
риска, е доброто съотношение 
дълг/собствени приходи (29%), което 
общината отчита. 

Предвид разгледаните фактори и въз основа 
на изготвената финансова прогноза и анализ 
на чувствителността, БАКР счита, че рискът 
от неплащане на поетите от община Попово 
задължения е минимален.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни финансови показатели в лева: 
 

 2003г.  2004г. 2005г. 
Общо приходи 8119334 8648411 10384798 
Приходи за 
местни дейности 2402075 2797838 3920583 

- Собствени 
приходи (вкл.) 1493827 1786796 2000923 

-  данъчни 
приходи 563399 566669 508799 

 - неданъчни 
приходи 930428 1220127 1492124 

- Субсидии и 
трансфери за 
местни дейности 

908248 1011042 1919660 

Разходи за 
местни дейности 2510896 2994867 4160412 

Капиталови 
разходи 637711 610250 1408515 

Оперативен 
резултат -900 223603 300611 

Оперативен 
резултат преди 
лихви 

15052 249860 371003 

Резултат от 
финансова 
дейност 

-98250 -58914 -101265 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

-107486 -426673 -79359 

Свободен 
паричен поток -92434 -176813 291644 

Цялостен 
излишък/дефицит -190684 -226393 190379 

 
 


