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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ, 
перспектива стабилна и краткосрочен рейтинг а-3 на 
община Тетевен.  
 
През последните три години дейността на общините 
и нормативната уредба се развиват в контекста на 
процеса на децентрализация, в който основните 
структурни промени са направени през 2003г. и 
2004г. Цялостната динамика във финансовите 
показатели на общините през периода 2003-2006г. е 
положителна – налице е кумулативен ръст в 
собствените приходи (72%) и в инвестираните от 
общините капиталови средства (186%). 
Неблагоприятен фактор е отчетеното увеличение в 
приходите от продажба на имущество, още повече че 
през 2005г. 135 общини са насочили общо 76,9 
млн.лв. за покриване на неинвестиционни разходи. 
Анализът на състоянието и правната рамка на 
общините 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 от частична смяна на схемата на 
финансиране от страна на централната власт. 
 
Община Тетевен има площ от 697 кв.км. и се състои 
от 13 населени места. Общината има благоприятно 
географско положение. Нивото на безработица е 
значително над средното за страната  (18,5%).  
 
През последните години произведеният брутен 
продукт в общината нараства и за периода 2003-
2005г. се увеличава двукратно. Водещ отрасъл в 
икономиката е преработващата индустрия, като по-
силно застъпени са дървообработващата и 
мебелната индустрии. Приоритетен отрасъл за 
общината е туризмът. 
БАКР оценява риска за общината, произтичащ от 
външните фактори, като умерен. 
БАКР дава много добра оценка на мениджмънта на 
общината и прилаганите оперативни практики.  
През периода 2003-2006г. община Тетевен се 
характеризира с цялостно добро финансово 
състояние. Собствените приходи отбелязват 
кумулативен ръст от над два пъти за четирите 
години. Делът им в приходите за местни дейности е 
висок (около 70% през 2006г.). Постъпленията от 
местни данъци и такси нарастват постепенно през 

последните години. Значителен ръст се наблюдава в 
доходите от собственост от около три пъти за 
периода 2003-2006г. През последните две години 
общината отчита положителен оперативен резултат, 
съставляващ близо 10% от текущите приходи през 
последната година. В резултат на засилената 
инвестиционна програма през 2006г. общината 
отчита цялостен дефицит от местни дейности, 
възлизащ на около 3% от приходите за местни 
дейности.  
В исторически план общината разходва най-много 
средства за благоустрояване. Въпреки това, към 
момента пътната и комунална инфраструктура все 
още са в незадоволително състояние, което 
предполага значителни инвестиционни разходи в 
следващите години.   
Резултатите от направения сравнителен анализ 
показват, че община Тетевен генерира по-ниски 
приходи на глава от населението от средните за 
страната. В същото време собствените приходи 
отбелязват ръст, в резултат на което Тетевен заема 
по-благоприятна позиция в сравнителен план с 
общините от област Ловеч. Капиталовите разходи 
през 2006г. също заемат по-високи стойности в 
сравнителен план спрямо средните за областта.  
 
Цялостната оперативна дейност на общината, 
свързана с нейното финансово състояние, 
инвестиционна политика и мениджмънт, както и 
позицията й в сравнителен план, обуславят умерен 
риск. 
Изготвената финансова прогноза показва, че 
община Тетевен ще се характеризира със 
задоволителна кредитоспособност в краткосрочен 
план. 
 
Основни финансови показатели в лева 

  2004г. 2005г. 2006г. 

Общо приходи 5 791 272 7 137 441 9 153 979 

Приходи за местни д-
сти без фин. на деф. 

1 963 219 3 412 504 4 093 226 

Собствени приходи 1 471 080 2 294 259 2 875 429 

-  дан. приходи 309 755 342 787 432 803 
 - недан. приходи 1 161 325 1 951 472 2 442 626 
- Субс. и транс. за 
местни д-сти 

492 139 1 118 245 1 217 797 

Капиталови разходи 234 961 877 906 1 624 187 
Оперативен резултат -78 489 121 765 287 643 
Дефицит/излишък от 
местни дейности 

-24 591 336 225 -138 696 
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