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Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР)
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ-,
перспектива положителна и краткосрочен
рейтинг а-3 на община Велико Търново.
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
2003-2006г.
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 поради факта, че през
2005г. 135 общини са насочили общо 76,9
млн.лв. за покриване на неинвестиционни цели.
Анализът на състоянието и правната рамка на
общините ни дават основание да заключим, че
процеса 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 Велико Търново има площ от 885 кв.км.
и се състои от 37 населени места. Общината се
характеризира с благоприятно географско
положение, значително по-висока от средната
за страната гъстота на населението и поблагоприятна
възрастова
структура
на
населението в сравнителен план със средните
показатели за страната.
Като областен център, община Велико Търново
има добре развита пътна инфраструктура,
чието състояние е задоволително. В гр.Велико
Търново е налице почти изцяло изградена
комунална инфраструктура.
Водещ отрасъл в местната икономика е
преработващата
индустрия,
представена

главно от дървообработването и битовата
електроника. Традиционен сектор в общината е
туризмът, чието развитие се обуславя от
наличието
на
историческо
и
културно
наследство. Произведената брутна продукция
от предприятията в общината нараства през
последните
няколко
години,
увеличение
отбелязват и инвестициите в дълготрайни
активи. Стабилното икономическо развитие
предопределя и ниските нива на безработица в
региона – 4.4% към м.май 2007г. при средни за
страната от 7.8%.
БАКР оценява риска за общината, произтичащ
от външните фактори, като нисък.
За периодът 2004-2006г. приходите за местни
дейности в бюджета на общината нарастват
кумулативно с над 50%. Близо 2/3 от ръста е по
линия на увеличението на собствените
приходи, които запазват висок дял в общите
местни приходи (86% през 2006г.). Общината
отчита
значително
увеличение
в
постъпленията от местните данъци и такси, в
резултат на извършените покупко-продажби
през последните години и на увеличената
данъчна оценка на недвижимите имоти през
2006г. Доходите от собственост също следват
положителна
тенденция.
Приходите
от
продажба на имущество са в размер на около 3
млн.лв. през последните две години. До 2005г.
общината отчита цялостен дефицит от местни
дейности, а през 2006г. е налице излишък от
близо 1.3 млн.лв.
През 2003г. община Велико Търново сключва
договор за банков кредит на стойност 5
млн.лв., който предвижда поетапно усвояване
на средствата с цел реконструкция на част от
уличната мрежа. В края на 2006г. общината
усвоява нов кредит в размер на 7 млн.лв., с
който рефинансира непогасената част по
стария кредит – около 4,2 млн.лв., остатъка е
предназначен отново за ремонт на пътната
мрежа. Плащанията по главницата стартират
през 2010г.
Приоритет за общината са дейностите в
сферата
на
образованието
и
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здравеопазването,
като
близо
80%
от
дофинансирането в исторически план е
насочено в тези области, главно за текущи и
основни ремонти на детски градини, ясли и
училища.
За периодът 2004-2006г. общината е вложила
10,8 млн.лв. капиталови разходи, от които 7
млн. са в местни дейности, основно за ремонт
на
улична
мрежа,
водоснабдяване
и
канализация и др. инфраструктурни ремонти.
Резултатите от направения сравнителен анализ
показват, че като цяло общините, които са и
областни центрове, генерират по-ниски приходи
на глава от населението от средните за
страната. Община Велико Търново отчита повисоки приходи в сравнителен план както със
средните за страната, така и за групата общини.
От друга страна капиталовите разходи на
рейтингованата община са значително по-ниски
през анализирания период.
Изготвена е финансова прогноза, с оглед
оценка на бъдещата кредитоспособност на
Велико Търново. Резултатите от направените
допускания ни дават основание да заключим, че
с голяма степен на вероятност общината ще се
характеризира
със
задоволителна
кредитоспособност в краткосрочен план.
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Основни финансови показатели в лева
2004г.

2005г.

2006г.

Общо приходи

29,015,396

32,544,170

39,264,575

Приходи за
местни д-сти без
финанс. на деф.
- Собствени
приходи (вкл.)
- дан. приходи

11,038,427

13,392,682

16,702,638

10,560,674

12,160,125

14,412,930

2,550,678

2,745,348

3,849,908

- недан. приходи

8,009,996

9,414,777

10,563,022

- Субс. и транс. за
местни д-сти
Капиталови
разходи
Оперативен
резултат
Оперативен
резултат преди
лихви
Резултат от
инвестиционна
д.ст
Дефицит/излишък
за местни д-сти

477,753

1,232,557

2,289,708

2,375,178

4,894,090

1,552,893

-1,003,631

-2,358,928

-1,318,897

-838,431

-2,172,681

-1,055,352

-366,012

-1,214,439

2,608,621

-1,369,643

-3,573,367

1,289,724
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