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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, 
Standart & Poor’s и Fitch. До момента е 
присъдила кредитен рейтинг на почти 
всички водещи застрахователни 
компании. 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)  потвърди присъдения дългосрочен 
кредитен рейтинг ВВВ, краткосрочен а-3, и 
актуализира перспективата от стабилна на 
положителна на община Тетевен. 
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 ръста 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 цялостния системен 
риск намалява от умерен до относително 
нисък.  
 
Запазваме риска произтичащ от външни 
фактори, като умерен. Населението на 
общината намалява с по-бързи темпове от 
средните за страната, механичния прираст 
е отрицателен. Безработицата намалява 
до 17,1 %. Общо произведената продукция 
на територията на общината е на стойност 
74 134 хил.лева. 
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През 2007 г. общината отчита излишък от 
оперативна дейност в размер на 917 227 
лв., което представлява ръст от над 3 пъти 
спрямо предходната година. В резултат на 
мащабната капиталова програма е налице 
дефицит от инвестиционна дейност в 
размер на 2 223 хил.лв. Недостигът е 
свързан основно с проект по програма 
САПАРД, като средствата са отпуснати с 
временен безлихвен заем от ЦБ. 
Приходите от данъци бележат двукратен 
ръст на годишна база, главно по линия на 
данъка върху придобиване на имущества. 
Близо двукратен ръст се отчита и в 
постъпленията от наеми на имущество в 
рамките на доходите от собственост.  
Текущите разходи за издръжка се запазват 
почти на същите нива. Положително  
оценяваме значителното увеличение на 
капиталовите разходи (над 100% на 
годишна база), като капиталовите разходи 
надвишават текущите с 22%. През 2007г. 
общината инвестира най-много средства 
(~94%) по функциите „Жилищно 
строителство, БКС и ООС” и „Икономически 
дейности и услуги”.  Издръжката по тези 
функции формира над 50% от текущите 
разходи.  
В сравнителен план общината отбелязва 
по-високи стойности спрямо предходните 
периоди, но все още е на по-ниски нива 
спрямо средните за страната и групата.  
БАКР намалява риска от цялостното 
финансово състояние на общината до 
умерен.  
При така направените допускания 
общината ще реализира положителен 
свободен паричен поток от дейността през 
целия прогнозен период. БАКР счита, че 
общината ще се характеризира със 
сравнително добра кредитоспособност в 
краткосрочен и средносрочен план.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни финансови показатели в лева: 
 

  2005г. 2006г. 2007г. 

Общо приходи 7 137 441 9 153 979 11 090 867 

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

3 412 504 4 093 226 4 865 700 

Собствени приходи 2 294 259 2 875 429 3 447 654 
-  дан. приходи 342 787 432 803 899 985 
 - недан. приходи 1 951 472 2 442 626 2 547 669 
- Субс. и транс. за 
местни д-сти 

1 118 245 1 217 797 1 418 046 

Капиталови разходи 877 906 1 624 187 3 391 248 

Оперативен резултат 121 765 287 643 917 227 
Дефицит/излишък от 
местни дейности 

336 225 -138 696 -1 305 908 
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