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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

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. 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 кредитния рейтинг на община 
Попово на ВВВ+ (перспектива стабилна). 
През 2006 г. е налице цялостно подобрение в 
отчетените резултати от общините в 
страната. Продължава ръстът в собствените 
приходи (22%), като е налице повишение в 
почти всички пера в структурата им – 
данъчните приходи се увеличават с 50%, 
постъпленията от общински такси – с 23%. 
Капиталовите разходи, вложени от общините, 
също нарастват с близо 43% през последната 
година. Налице са някои промени в 
нормативната база, регулираща дейността на 
общините, в контекста на финансовата 
децентрализация, като по-съществените от 
тях са: въвеждане на нова методика за 
определяне размера на общата изравнителна 
и целевата капиталова субсидия; делегиране 
правомощия на общините да определят 
размера на местните данъци. На база 
тенденциите във финансовото състояние и 
правната регулация на общините считаме, че 
цялостният системен риск намалява от 
умерен до относително нисък.  
През разглеждания период населението на 
общината намалява с темпове над два пъти 
по-високи от средните за страната. През 2005 
г. с е наблю дава с лаб ръ с т от 5% на 
произведената продукция в общината. 
Вложени са 3 186 хил.лв. в придобиването на 
дълготрайни активи, което представлява ръст 
от 27%. На база на демографските и 
икономическите характеристики на общината 

запазваме умерен риска, произтичащ от 
външните фактори. 
През 2006 г. община Попово реализира 
оперативен дефицит, обусловен от високия 
ръст на текущите разходи. Излишъкът от 
инвестиционна дейност покрива 
отрицателния оперативен резултат и през 
2006 г. общината отчита положителен нетен 
резултат в размер 864 хил.лв. Данъчните 
постъпления през 2006 г. възлизат на 750 
хил.лв., като съществен ръст се наблюдава 
при всички основни пера: 60% при данъка 
върху недвижимите имоти, 16% при данъка 
върху превозните средства и 70% при данъка 
върху придобиване на имущества. Такса 
битови отпадъци нараства с 43% през 2006 г.  
и остава основно перо в рамките на 
приходите от такси с дял 51%. Продажбите 
на общинско имущество нарастват над 2 
пъти, което представлява негативен фактор 
от рейтингова гледна точка предвид 
непостоянния им характер като 
приходоизточник. Текущите разходи на 
община Попово нарастват с 25% през 2006 г. 
и достигат 3 449 хил.лв. Ръстът в издръжката 
е главно по линия на разходите за външни 
услуги, където е отчетено увеличение от 
41%. През 2006 г. капиталовите разходи са в 
размер 1 352 хил.лв. Стойността изразява 
слаб спад (~4%) спрямо предходната година, 
когато обаче е осъществена значително 
завишена капиталова програма. 
В рамките на функция Жилищно 
строителство, БКС и ООС най-голям ръст е 
отчетен в озеленяването (над 2,6 пъти) 
главно по линия на увеличените зелени 
площи, както и по перо Други дейности по 
жилищно строителство и регионално 
развитие (двукратен ръст). С 46% нарастват 
разходите за осветление, с 59% - дейностите 
по чистотата. От средата на 2006 г. всички 
населени места в общината са включени в 
системата за организирано сметопочистване 
и сметоизвозване, което обуславя и 
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съществения ръст на текущите разходи. В 
рамките на функция Икономически дейности 
и услуги основно перо остава Служби и 
дейности по поддържане и ремонт на пътища 
с дял 62% в разходите за издръжка и 
стойност 378 хил.лв. през 2006 г.  
През 2006 г. община Попово следва общия 
тренд на увеличаване на приходите и 
разходите, характерен за страната и 
общините със сходен брой население, но 
остава на нива по-ниски от средните и за 
двете извадки, по всички разгледани 
показатели. Най-силно изразено е 
изоставането при извършените капиталови 
разходи, които за община Попово са двойно 
по-ниски както от средните за страната, така 
и от групата общини.  
По отношение на сравнението с групата 
общини, емитирали облигации, община 
Попово запазва нива на общите приходи 
близки до средните спрямо групата общини. 
Структурата на собствените приходи е 
сравнително благоприятна, като делът на 
приходите от продажби на имущество е около 
средните за групата. 
През 2006 г. е постигната сравнително ниска 
събираемост на местни данъци и такса 
битови отпадъци – 67%.  
Цялостния риск от оперативна дейност 
запазваме умерен. 
Изготвената прогноза с направените 
допускания по нея показват, че общината ще 
реализира положителен паричен поток през 
целия прогнозен период с изключение на 
последната година. Наличностите по сметки 
остават положителни до края на прогнозния 
период, като резултатите ни дават основание 
да заключим, че общината би могла да 
инвестира собствени средства в капиталови 
проекти в размер на ~900 хил.лв. БАКР счита, 
че общината ще се характеризира  с добра 
кредитоспособност в средносрочен план. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Основни финансови показатели в лева 
 2004 2005 2006 
Приходи за местни 
дейности 

2 797 838 3 920 583 5 665 220 

 - Собствени приходи 
(вкл.) 

1 786 796 2 000 923 2 868 706 

   - данъчни приходи 566 669 508 799 720 298 
   - неданъчни приходи 1 220 127 1 492 124 2 148 408 
- Субсидии и трансфери 
за местни дейности 

1 011 042 1 919 660 2 796 514 

Текущи разходи за 
местни дейности 

2 398 181 2 757 555 3 449 492 

Капиталови разходи 619 584 1 413 777 1 352 148 
Оперативен резултат 206 746 292 381 -351 324 
Оперативен резултат 
преди лихви 

233 003 362 773 -271 668 

Резултат от 
инвестиционна дейност 

-426 673 -543 130 1 214 904 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

-219 927 -250 749 863 580 

    
 


