
       
         

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ  
Община Царево 
А-/а-1 
Март 2007 

Евлоги Георгиев 95, ет. 1 
гр. София 1142 

тел.:(+359-2)  987 6363  
www.bcra-bg.com  

 
История на рейтинга 

Рейтинг 2007г. 2008г. 2009г. 
AAА   
АА   
А  

ВВВ   
• 

ВВ   

 

  
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ

 

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) 
присъжда дългосрочен кредитен рейтинг А-, 
перспектива положителна и краткосрочен 
рейтинг а-1 на община Царево.  
 
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 2003-2005г. е 
положителна – налице е кумулативен ръст в 
собствените приходи (36%) и в инвестираните 
от общините капиталови средства (100%). 
Неблагоприятен фактор е отчетеното 
увеличение в приходите от продажба на 
имущество, още повече поради факта, че 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 Царево има площ от 349 кв.км. и се 
състои от 13 населени места. Общината има 
благоприятно географско положение, 
значително по-ниска от средната за страната 
гъстота на населението, доближаваща се до 
средната за страната възрастова структура на 
населението и ниво на безработица под 
средното за страната. Състоянието на пътната 
инфраструктура е задоволително.  
Географското разположение на Царево 
предопределя ключовата роля на туризма в 
икономическия профил на общината. 
Произведеният брутен продукт в почти всички 
сектори на икономиката отбелязва стабилен 
ръст, най-значителен се наблюдава в 

строителството. Налице са някои 
неблагоприятни характеристики, свързани с 
развитието на туризма в общината в 
сравнителен план с други черноморски 
общини, като приходи от реализирани нощувки, 
брой туристи и качество на легловата база. 
Въпреки това, засилването на инвеститорския 
интерес към общината през последните години 
ще допринесе за разширяване на 
туристическата база и създаване на 
допълващи дейности в средносрочен план, 
което от своя страна ще рефлектира върху 
подобряване на цялостната икономика.  
 
В общината има установена административна 
структура, която способства за прилагане на 
добри оперативни практики, налице е и добър 
контрол на оперативно ниво. Следва да се 
отчете активността на мениджмънта при 
инициирането на проекти и търсенето на 
алтернативни начини на финансиране на 
капиталовата програма на общината. 
Мениджмънтът прилага по-скоро 
консервативен подход на управление, който 
способства за поддържане на една финансова 
стабилност в исторически план. 
Приходите за местни дейности в бюджета на 
общината през периода 2003-2006г. нарастват 
кумулативно над два пъти. Собствените 
приходи се увеличават с по-бърз темп спрямо 
субсидиите и трансферите и запазват висок 
дял в приходите за местни дейности – средно 
76%. Въпреки отпадането на пътния, 
данъчните приходи в бюджета на общината се 
увеличават кумулативно с над 5 пъти през 
периода, като ръст се наблюдава при почти 
всички видове имуществени данъци, а 
неданъчните приходи нарастват два пъти. Най-
голяма тежест в последните имат приходите от 
продажба на имущество, следвани от 
общинските такси, при които също се 
наблюдава положителна тенденция. 
Субсидиите и трансферите за местни дейности 
са волатилни през периода, като динамиката 
им се определя най-вече от размера на 
целевата субсидия за капиталови разходи. 
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Оперативния резултат е положителен през 
целия разглеждан период, което е показателно 
за наличие на финансова стабилност. През 
периода 2003-2006г. общината е разходвала 
най-много средства за благоустрояване 
(Жилищно строителство, БКС и ООС), а най-
много собствени средства за дофинансиране на 
държавни дейности в Общи държавни служби и 
в сферата на социалното осигуряване и грижи. 
За четиригодишния период са вложени 22,2 
млн.лв., от които 14,3 млн.лв. са собствени 
бюджетни средства. Големият като цяло размер 
на капиталовите разходи в исторически план се 
оценява като силно положителен фактор, тъй 
като от една страна е индикатор за 
способността на общината да „генерира” 
средства, и от друга е показател за 
инициативността и активността на 
мениджмънта. Общината е реализирала 
важните и капиталоемки инфраструктурни 
обекти, с което в значителна степен спомага за 
създаване на благоприятна инвеститорска 
среда и от друга страна в средносрочен план  
не обуславя влагането на сериозни капиталови 
средства в неотложни проекти. Последното от 
своя страна ще позволи извършване на разходи 
в допълващи дейности.  
Резултатите от направения сравнителен 
анализ, позиционират община Царево на ниво 
доста над средното за страната и за групата 
общини със сходен брой население. В 
сравнение с останалите черноморски общини, 
рейтингованата община се нарежда в общи 
линии след общините Несебър, Каварна и 
Приморско, а по някои финансови показатели 
дори изпреварва Приморско.   
Изготвена е финансова прогноза, с оглед 
оценка на бъдещата кредитоспособност на 
Царево. В резултат на направените допускания 
през целия прогнозен период общината най-
вероятно ще реализира значителен свободен 
паричен поток. Този свободен ресурс дава 
възможност на общината да разшири 
капиталовата си програма. В заключение БАКР 
счита, че с голяма степен на вероятност 
община Царево ще се характеризира с много 
добра кредитоспособност в краткосрочен план. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основни финансови показатели в лева 
 2003г.  2004г. 2005г. 2006г. 
Общо приходи 7 389 538 8 960 371 9 402 377 14 413 034 
Приходи за 
местни д-сти без 
финанс. на деф. 

5,392,870 7,205,616 7,185,623 12,299,227 

- Собствени 
приходи (вкл.) 3,769,323 5,078,456 6,163,724 9,477,217 

-  дан. приходи 403,703 672,254 927,800 2,068,351 
 - недан. 
приходи 3,365,620 4,406,202 5,235,924 7,408,866 

- Субс. и транс. 
за местни д-сти 1,623,547 2,124,160 1,021,899 2,822,010 

Капиталови 
разходи 3,765,384 4,928,482 4,941,055 8,606,650 

Оперативен 
резултат 338,034 522,027 501,828 2,581,324 

Оперативен 
резултат преди 
лихви 

338,034 522,027 501,828 2,581,324 

Резултат от 
финансова д-ст 0 0 0 0 

Резултат от 
инвестиционна 
д.ст 

-462,877 -566,688 -1,010,217 -2,111,740 

Финанс. на 
деф.за местни 
д-сти 

124,843 44,661 508,389 -469,584 

 
 


