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Община Велико
Търново

Весела Величкова, водещ финансов анализатор
v.velichkova@bcra-bg.com
Калина Димитрова, икономически анализатор
k.dimitrova@bcra-bg.com
Радостина Стаменова, икономически анализатор
stamenova@bcra-bg.com

Кредитен рейтинг на община Велико Търново
Дата на Рейтингов комитет:
Дата на публикуване:
Дългосрочен кредитен
рейтинг:
Перспектива:
Краткосрочен кредитен
рейтинг:
Дългосрочен рейтинг по
национална скала
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг по
национална скала:

14.12.2018
14.12.2018
ВВВ- (под
наблюдение)
-

07.03.2019
08.03.2019

08.08.2019
09.08.2019

ВВВ-

ВВВ-

Стабилна

Стабилна

А-3 (под наблюдение)

А-3

А-3

А (BG)

А (BG)

Стабилна

Стабилна

А-1 (BG)

А-1 (BG)

А (BG) (под
наблюдение)
А-1 (BG) (под
наблюдение)
*За пълната рейтингова история вижте края на документа
„БАКР - Агенция за кредитен рейтинг” (БАКР) е
третата пълноправна рейтингова агенция в
ЕС, регистрирана съгласно Регламент №
1060/2009 на Европейския Парламент и на
Съвета на Европа. Присъдените от БАКР
кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са
изцяло равнопоставени с тези на останалите
признати от Европейския орган за ценни книжа
и пазари агенции, без териториални или други
ограничения.
„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг”
(БАКР) потвърждава следните
кредитни
рейтинги на община Велико Търново:


Дългосрочен кредитен рейтинг ВВВ-,
перспектива: стабилна, краткосрочен
кредитен рейтинг А-3;



Дългосрочен рейтинг по национална
скала А (BG), перспектива: стабилна,
краткосрочен рейтинг по национална
скала А-1 (BG).

Използвана е официално приетата от БАКР
методология за присъждане на кредитен
рейтинг
на
община
https://www.bcrabg.com/files/Municipality_Methodology_2018_bg.
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 анализирания период (2018г. и първото
полугодие на 2019г.) община Велико Търново
се характеризира с ниска регистрирана
безработица (3.2% към 03.2019г.).
Запазва се положителната тенденция Велико
Търново
да
реализира
положителен
оперативен резултат (3 046 хил.лв. за 2018г.),
както
и
положителни
резултат
от
инвестиционна дейност и нетен паричен поток.
Собствените приходи през 2018г. нарастват
леко, с 3.4% спрямо предходната година, а през
първото шестмесечие на 2019г. се увеличават
по-слабо на годишна база (с 2.8%).
Осреднената събираемост на данък недвижими
имоти и данък върху превозните средства за
2018г. е 78.2%.
Същевременно общината продължава да
поддържа просрочени задължения, които през
БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ
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годините следват тенденция на спад. Към
06.2019г. размерът им е 889 хил.лв.

Резюме на протокола от Рейтинговия
комитет:

Общината изпълнява множество проекти по
европейски програми, като един от наймащабните перспективни е този за интегриран
градски транспорт на стойност над 11 млн. лв.

Членовете
на
Рейтинговия
комитет
разгледаха доклада за кредитен рейтинг на
община Велико Търново и обсъдиха основните
параметри,
касаещи
финансовото
й
състояние. Беше отбелязано, че общината
реализира
положителен
оперативен
резултат и нетен паричен поток, но
същевременно
продължава
да
отчита
просрочени задължения. Внимание беше
отделено и на множеството проекти по
оперативни програми, които се изпълняват.

В сравнителен план спрямо средните за
страната и за останалите областни градове по
редица разгледани показатели общината се
позиционира много добре.
Кмет на община Велико Търново е Даниел
Панов (ПП ГЕРБ), избран на местните избори
през 2015г., като това е вторият му мандат.
Положително влияние върху рейтинга на
община Велико Търново биха могли да окажат
продължаващо свиване на просрочените
задължения, значително нарастване на
собствените
приходи,
благоприятно
развитие на реализацията на проектите по
оперативни програми.
Негативно влияние биха могли да окажат
нарастване на просрочените задължения,
неизпълнение на изискването на ЗПФ за
отношение на плащанията по дълг към
тригодишната средна на собствените
приходи и общата изравнителна субсидия,
силно намаление на собствените приходи.

Предвид специфичния рисков профил на
общината, както и състоянието на общата
законова регулация на общините в България,
базовият рейтинг беше определен на ниво
ВВВ-.
Дългосрочният рейтинг по националната
скала А (BG) и краткосрочният А-1 (BG) бяха
потвърдени и въз основа на позиционирането
на
рейтинговите
характеристики
на
общината в сравнителен план спрямо
другите общини в България.

Таблица Основни финансови показатели
(лева)
Приходи за местни
дейности, в т.ч.
Собствени приходи

2018

2017

2016

39 687 608

34 106 536

32 450 811

28 498 573

27 550 437

27 190 937

- данъчни приходи

12 804 895

12 765 419

12 534 289

- неданъчни приходи
Субсидии и трансфери
за местни дейности
Капиталови разходи

15 693 678

14 765 018

14 656 648

11 189 035

6 556 099

5 259 874

8 549 067

3 185 547

6 227 229

Оперативен резултат
Оперативен резултат
преди лихви
Резултат от
инвестиционна
дейност
Дефицит/излишък за
местни дейности

3 046 091

2 216 365

3 941 525

3 109 148

2 304 959

4 189 217

1 128 744

2 074 121

-2 356 595

4 174 835

4 290 486

5 184 930
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Рейтингова история на община Велико Търново
Дата на рейтингов
комитет:

19.02.2015

17.03.2016

23.03.2017

22.03.2018

Дата на публикуване:
Дългосрочен рейтинг:
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг:

20.02.2015
ВВ+
Стабилна
В

18.03.2016
ВВ+
Стабилна
В

24.03.2017
ВВ+
Положителна
В

23.03.2018
ВВВСтабилна
А-3

А- (BG)

А- (BG)

А- (BG)

А (BG)

Стабилна

Стабилна

Положителна

Стабилна

А-2 (BG)

А-2 (BG)

А-2 (BG)

А-1 (BG)

Дългосрочен рейтинг
по национална скала:
Перспектива:
Краткосрочен рейтинг
по национална скала:

Рейтингите в таблицата са присъдени по предходна Методология за присъждане на кредитен
рейтинг на община и не са директно сравними с рейтингите, присъдени след влизането в сила на
актуалната методология от юли 2014г.

Дългосрочен
рейтинг:

08.2007**

10.2008

12.2009

24.09.2010

14.12.2011

31.10.2012

24.10.2013

ВВВ-

ВВВ

ВВВ

ВВВ

ВВВ

ВВВ+

ВВВ+

Стабилна

Стабилна

Стабилна

Стабилна

Стабилна

Стабилна

А-2

А-2

А-2

А-2

А-2

А-2

Перспектива: Положителна
Краткосрочен
рейтинг:

А-3

25.07.2014
ВВВ+
(под
наблюдение)
A-2
(под
наблюдение)

**Първоначален рейтинг
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