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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг ВВ-, 
перспектива стабилна и краткосрочен рейтинг В 
на община Монтана. 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. 
 
През последните три години дейността на 
общините и нормативната уредба се развиват в 
контекста на процеса на децентрализация, 
основните структурни промени в който са 
направени през 2003г. и 2004г. Цялостната 
динамика във финансовите показатели на 
общините през периода 2003-2007г. е 
положителна – налице е кумулативен ръст в 
собствените приходи (141%) и в инвестираните 
от общините капиталови средства (~3,5 пъти). 
Като неблагоприятен може да се посочи  факта, 
че през 2007г. едва 94 от общините в страната 
„успяват” да финансират текущите си разходи 
(общите без капиталовите) с генерираните 
собствени приходи и ОИС. 
Анализът на състоянието и правната рамка ни 
дават основание да заключим, че процесът на 
децентрализация се осъществява, макар и с 
бавни темпове. Въпреки това, регулацията към 
момента не е напълно уредена и БАКР счита, 
че съществува известен системен риск в 

дейността на общините, който се изразява 
основно в законодателен риск. 
 
Община Монтана е разположена в 
Северозападна България на площ от 676 кв.км. 
В състава на общината се включват 24 
населени места, от които 23 села и един град. 
По отношение на населението се наблюдава 
отрицателен естествен прираст през 
последните няколко години, гъстотата на 
населението е с близо 24% над средните 
стойности за страната. Делът на населението в 
трудоспособна възраст е над средните. 
Община Монтана отчита най-ниска 
безработица от общините в областта, но 
стойностите са над средните за страната. 
 
Икономическият профил на общината се 
определя от преработващата индустрия с дял в 
произведената продукция от 64% за 2006г., 
като ръстът на годищна база е 20%. 
Положителен фактор представлява 
нарастването в инвестициите и генерираната 
печалба от опериращите предприятия в 
общината.  
 
Оценяваме риска от демографските и 
икономически характеристики като 
относително висок. 
 
За периода 2003-2007г. бюджетът за местни 
дейности на общината отбелязва увеличение 
от близо 2.5 пъти. Делът на собствените 
приходи в последните е стабилен за 
последните три години, като през 2007г. е в 
рамките на 76%. Оперативният резултат е 
отрицателен през целия разглеждан период и 
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текущите разходи превишават текущите 
приходи с 45% през 2007г. През последните две 
години общината повишава значително 
приходите от продажба на имущество, като 
делът им в собствените приходи достига 58% 
през 2007г. По отношение на приходите от 
данъци и такси е налице значително 
увеличение през последните две години главно 
по линия на повишените данъчни оценки, така и 
в резултат на повишаване на събираемостта (от 
септември 2005г. администрирането на 
местните данъци и такси се извършва от 
общината).  
Инвестиционните разходи на общината се 
повишават драстично през последните няколко 
години, но размерът им се запазва на ниски 
равнища в сравнение с мащабите на общината 
(за 2007г. капиталовите разходи в местни 
дейности възлизат на близо 5.6 млн.лв.). 
Средствата са разходвани основно в основен 
ремонт и изграждане на улична мрежа. За 
финансира капиталовата си програма общината 
ползва банков кредит в размер на 2 млн.лв., 
срокът на погасяване е декември 2011г. 
Средствата са усвоени в периода 2006-2007г.    
 
В изготвения сравнителен анализ основни 
финансови показатели на община Монтана са 
съпоставени със средните за страната и за 
общините областни центрове. Като цяло 
общината отчита по-ниски нива на приходите за 
местни дейности и собствени приходи както от 
средните за страната, така и за групата. Освен 
това общината отчита и по-ниски капиталови 
разходи на глава от населението в сравнителен 
план. 
 
Изготвената финансова прогноза показва, че 
при така направените допускания общината ще 
се характеризира с незадоволително ниво на 
кредитоспособност в средносрочен план. 
 
Оценяваме цялостния риск от 
финансовото състояние на общината 
като относително висок. 
 
Като цяло състоянието на инфраструктурата на 
територията на община Монтана е на 
незадоволително ниво. Общината реализира 
няколко проекта за реконструкция и изграждане 
на инфраструктурни обекти на територията й – 
за комунална инфраструктура, 
енергоспестяващо осветление, улици и 
тротоари и пр. В процес на изграждане е ПСОВ, 
която да покрива нуждите на града. Проектът е 

на стойност 16 млн.лв. и е финансиран по 
програма ИСПА.  

 
Основни финансови показатели в лева 

  2005г. 2006г. 2007г. 

Общо приходи 16 697 773 21 913 674 26 475 339 

Приходи за местни 
дейности 

6 669 534 10 431 720 11 115 049 

- Собствени приходи 5 147 053 7 698 825 9 119 796 

-  данъчни  приходи 1 134 505 1 407 450 1 630 849 

 - неданъчни  приходи 4 012 548 6 291 375 7 488 947 

- Субсидии. и транс. 
за местни д-сти 

1 522 481 2 732 895 2 909 026 

Капиталови разходи 1 429 392 3 655 843 5 585 974 

Оперативен резултат -1 343 093 -1 704 484 -2 760 917 

Оперативен резултат 
преди лихви 

-1 316 336 -1 678 484 -2 682 981 

Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

920 479 1 241 422 345 009 

Дефицит/излишък за 
местни дейности 

-422 614 -463 062 -2 415 908 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


