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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. 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). 
Използвана е официално приетата от БАКР 
методология за присъждане на кредитен 
рейтинг на общини (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. 
 
И през 2007г. е налице цялостно подобрение 
в отчетените резултати от общините в 
страната. Продължава ръстът в собствените 
приходи (35%), като е налице повишение в 
почти всички пера в структурата им – 
данъчните приходи се увеличават с 41%, 
постъпленията от общински такси – с 32%. 
Капиталовите разходи, вложени от общините, 
също нарастват значително с близо 61% през 
последната година. Налице са някои промени 
в нормативната база, регулираща дейността 

на общините, в контекста на финансовата 
децентрализация, като най-съществените от 
тях са: делегиране правото на общините да 
определят размера на местните данъци в 
сила от 01 януари 2008г.; с изменение в 
ЗМДТ от 01 януари 2008г. приходите от 
патентния данък постъпват в общинския 
бюджет. На база тенденциите във 
финансовото състояние и правната 
регулация на общините считаме, че 
цялостният системен риск се запазва 
относително нисък.  
 
Населението на общината запазва 
тенденцията от предходните няколко години, 
и през 2007 г. намалява с подчертано високи 
темпове – три и половина пъ ти по-бързо от 
средното за страната. Произведената 
продукция отбелязва ръст от 7%, водещ 
отрасъл остава леката промишленост.  
БАКР запазва умерен риска, произтичащ от 
външните фактори. 
През 2007 г. община Попово реализира 
минимален излишък от оперативна дейност в 
размер 84 хил.лв., обусловен от по-високия 
ръст на приходите в сравнение с 
нарастването на разходите. Отчетен е 
отрицателен резултат от инвестиционна 
дейност главно по линия на високите 
капиталови разходи. Цялостният дефицит 
възлиза на 1 050 хил.лв. и се покрива 
основно от депозити и средства по сметки.  
Собствените приходи запазват висок ръст 
~40% на годишна база, като е налице 
увеличение както при данъчните (34%), така 
и при неданъчните приходи. Такса битови 
отпадъци остава най-значимо перо в рамките 
на приходите от такси с дял 59%. Разходите 
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за заплати се увеличават с 47%, 
относителният им дял нараства до 15% през 
2007 г. Силно положително оценяваме ръста 
на капиталовите разходи (~2 пъти), 
стойността им през 2007 г. достига 3 894 
хил.лв. 
Най-много средства са разходвани за 
жилищно строителство и благоустрояване – 
2 938 хил.лв., като едно от основните пера са 
дейностите по чистотата. Общината все още 
използва общинското депо в землището на с. 
Славяново, което обаче през 2009 г. ще бъде 
закрито и сметоизвозването ще бъде 
пренасочено към регионалното депо в гр. 
Търговище. Въпреки високия ръст на 
разходите за водоснабдяване и канализация 
водопроводната система в общината е все 
още на незадоволително ниво. Към момента 
се реализира проект за изграждане на нова 
пречиствателна станция в близост до гр. 
Попово, като проектът се очаква да бъде 
финализиран към 2010 г. Друг мащабен 
проект в развитие е изграждането на 
околовръстен път  - гр. Попово на стойност 
~16 млн.лв., който също се очаква да бъде 
приключен през 2010 г.  
В сравнителен план община Попово заема 
по-неблагоприятна позиция по отношение 
общите приходи и приходите за местни 
дейности на глава от населението спрямо 
средните стойности за страната и за групата 
общини със сходен брой население. 
Структурата на собствените приходи обаче е 
по-благоприятна от тази на групата общини. 
Като цяло Попово заема позиция около 
средната по отношение на повечето 
показатели в сравнение с групата общини, 
емитирали облигации. Следва обаче да се 
има предвид факта, че в голямата си част те 
са общини – областни центрове.  
БАКР запазва оценката на нивото на 
мениджмънта на общината задоволително и 
цялостния риск от оперативна дейност 
умерен.  
Финансовата прогноза е изготвена за срок от 
три години, като той обхваща периода на 
погасяване на поетите задължения по банков 
кредит и облигационен заем. Съгласно 
направените допускания резултатите 
показват, че ще бъде реализиран 
положителен нетен паричен поток през целия 
прогнозен период с изключение на 

последната година. Наличностите по сметки 
обаче остават положителна величина през 
целия период, като общината би могла да 
инвестира около 650 хил.лв. собствени 
средства в капиталови проекти.  
БАКР счита, че общината ще се 
характеризира със сравнително добра 
кредитоспособност в средносрочен план. 
 
 
Основни финансови показатели в лева 

 2005 2006 2007 
Приходи за местни 
дейности 

3 920 583 5 665 220 6 783 858 

 - Собствени приходи (вкл.) 2 000 923 2 868 706 3 980 894 
   - данъчни приходи 508 799 720 298 962 236 
   - неданъчни приходи 1 492 124 2 148 408 3 018 658 
- Субсидии и трансфери за 
местни дейности 

1 919 660 2 796 514 2 802 964 

Текущи разходи за местни 
дейности 

2 757 555 3 449 492 3 953 434 

Капиталови разходи 1 413 777 1 352 148 3 894 007 
Оперативен резултат 292 381 -351 324 84 309 
Оперативен резултат преди 
лихви 

362 773 -271 668 141 154 

Резултат от инвестиционна 
дейност 

-543 130 1 214 904 -1 133 
837 

Дефицит/излишък за местни 
дейности 

-250 749 863 580 -1 049 
528 

 


