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БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ 

 

Българска агенция за кредитен рейтинг 
(БАКР) запазва кредитния рейтинг на община 
Царево на А- (перспектива положителна). 
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 външните 
фактори, като умерен. Произведеният брутен 
продукт на територията на общината за 
2006г. възлиза на 35 млн.лв., което е 
увеличение от 28% спрямо предходната 
година. Данните за туристическия сектор за 
2006 и 2007г. нареждат община Царево на 
предпоследно място сред общините от 
област Бургас по основни показатели като 
леглоденонощия, приходи и брой нощувки, 
пренощували лица. Като положителен 
фактор следва да се отбележи факта, че 
община Царево отчита най-висок ръст по 
същите показатели в сравнителен план.  
 
И през 2007г. община Царево се 
характеризира с много добро финансово 
състояние. Общината отчита високи 
стойности на оперативен резултат, чиито 
размер достига близо 47% от текущите 
приходи при 45% за 2006г. Реализиран е 
излишък от местни дейности, чиито 
стойности достигат 25% от текущите приходи 
при 8% за предходната година; 
Ръст се наблюдава при всички пера в 
структурата на собствените приходи, чието 
увеличение за последната година е 40%. 
Размерът им надвишава над 3 пъти 
текущите разходи, което е индикатор за 
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финансова независимост и стабилност и се 
оценява като силно положителен фактор. 
Приходите от продажба на имущество през 
2007г. са значими и достигат 5,7 млн.лв., но 
следва да се отбележи, че тези постъпления 
са използвани изцяло за капиталови 
инвестиции. Капиталовите разходи в 
местните дейности достигат 10 млн.лв., от 
които 85% са собствени бюджетни средства. 
Близо 93% от средствата са насочени за 
благоустрояване.  
През 2006 и 2007г. община Царево запазва 
значително по-добрата си позиция по всички 
разгледани показатели в сравнителен план с 
общините със сходен брой население и 
средните показатели за страната. Спрямо 
другата извадка – общини със сходен 
икономически профил, като цяло стойностите 
на разгледаните показатели позиционират 
Царево след черноморските общини 
Приморско и Несебър, а по някои важни 
показатели рейтингованата община 
изпреварва Несебър през последната година 
(общо приходи, капиталови разходи, разходи 
за жилищно строителство, БКС и ООС).  
Отчитайки географските и природни 
характеристики на общините от извадката, 
БАКР оценява като сравнително добра 
позицията на Царево; 
Запазваме риска от цялостното финансовото 
състояние на общината като относително 
нисък. 
През периода на наблюдение на рейтинга не 
са настъпили значими промени в 
административната и организационна 
структура на общината. БАКР запазва 
положителната си оценка относно усилията 
на ръководството по посока изграждане и 
подобряване на инфраструктурата на 
територията на общината и оптимизиране на 
бюджета. 
 
Изготвената прогноза ни дава основание да 
считаме, че общината ще реализира 
положителен нетен паричен поток от 
дейността през целия прогнозен период, 
което обуславя добра кредитоспособност в 
краткосрочен и средносрочен план съгласно 
направените допускания. 
 
 
 

Основни финансови показатели в лева 
 2005г. 2006г. 2007г. 
Приходи за местни 
дейности 7 185 623 12 299 227 16 380 883 
- Собствени приходи 
(вкл.) 6 163 724 9 477 217 13 160 698 
-  данъчни приходи 927 800 2 068 351 3 869 570 
 - неданъчни приходи 5 235 924 7 408 866 9 291 128 
- Субсидии и 
трансфери за местни 
дейности 

1 021 899 2 822 010 3 220 185 

Текущи разходи за 
местни дейности 2 749 594 3 222 993 4 023 407 
Капиталови разходи 4 941 055 8 606 650 10 503 546 
Оперативен резултат 501 828 2 581 324 3 516 328 
Оперативен резултат 
преди лихви 501 828 2 581 324 3 521 252 
Резултат от 
финансова дейност 0 0 0 
Резултат от 
инвестиционна 
дейност 

-1 010 217 -2 111 740 -1 658 702 

Дефицит/излишък за 
местни дейности -508 389 469 584 1 857 626 

 


