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Кредитен
рейтинг
на
община Велико Търново
Дългосрочен рейтинг:
Перспектива:
•
Краткосрочен рейтинг:
Българска агенция за кредитен рейтинг
(БАКР) повишава кредитния рейтинг на
община Велико Търново от ВВВ- на BBB, и
променя перспективата от положителна на
стабилна. Използвана е официално приетата
от БАКР методология за присъждане на
кредитен рейтинг на община (http://www.bcrabg.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.
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, оценяваме цялостния системен
риск като относително нисък.
За първи път от 2004 г. насам се наблюдава
положителен, макар и минимален, естествен
прираст на населението. По отношение на
икономическите показатели се наблюдава

увеличаване на ръста в общата произведена
продукция в общината до 20% през 2007г.
БАКР запазва риска от външните фактори
като нисък.
През 2007 г. общината отчита отрицателен
оперативен резултат неколкократно по-нисък
от този през 2006 г. Той се дължи главно на
големия обем ремонтни дейности, възникнали
по
множество
обекти
в
общината.
Положителният резултат от инвестиционна
дейност
го
компенсира,
намалявайки
цялостния дефицит за местни дейности до
720,155 лв.
Капиталовите разходи през 2007 г. нарастват с
56%, и са близки до средната стойност за
периода 2003-2006 г.
През разглежданият период не е регистрирана
съществена промяна в сравнителната позиция
на община Велико Търново спрямо средните
стойности за страната и за групата общини
областни центрове.
Въз основа на финансовия, оперативния и
сравнителния анализ, запазваме риска,
произтичащ от цялостното финансово
състояние на общината като относително
висок.
През периода на наблюдение на рейтинга са
настъпили
известни
промени
в
административната
и
организационна
структура на общината, които оценяваме
положително.
Усилията,
насочени
към
повишаване събираемостта на местните
данъци и такси, вече дават резултати.
БАКР снижава риска, произтичащ от
мениджмънта на общината до нисък.
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При направените допускания, резултатите от
изготвената финансова прогноза показват, че
общината
най-вероятно
ще
реализира
положителен свободен паричен поток, който ще
обуславя
добра
кредитоспособност
в
краткосрочен и средносрочен план и би
позволил реализирането на сравнително
широка инвестиционна програма.
Основни финансови показатели в лева
2005г.
2006г.
2007г.
Приходи за местни
дейности
- Собствени приходи
- данъчни приходи
- неданъчни приходи
- Субсидии и
трансфери за местни
дейности
Текущи разходи за
местни дейности
Капиталови разходи
Оперативен резултат
Резултат от
инвестиционна
дейност
Дефицит/излишък за
местни дейности

2

13,392,682

16,702,638

22,266,836

12,160,125
2,745,348
9,414,777

14,412,930
3,849,908
10,563,022

19,410,626
4,993,885
14,416,741

1,232,557

2,289,708

2,856,210

12,071,959

13,860,021

20,562,897

4,894,090
-2,358,928

1,552,893
-1,318,897

2,424,094
-5,989,579

-1,214,439

2,608,621

5,269,424

-3,573,367

1,289,724

-720,155

БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

