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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ЕМИСИОННА ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 

ПРЕЗ 2006 ГОДИНА  

 

През предстоящата 2006 година Министерството на финансите ще провежда политиката си 

по отношение емитирането на вътрешен държавен дълг в съответствие с фискалните параметри, 

заложени в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2006 г., целящи 

подържането на бюджетна дисциплина, фискална устойчивост и макроикономически стабилитет 

на страната.  

   С настоящето, Министерството на финансите оповестява само общата рамка за емитиране 

на вътрешен държавен дълг през 2006 година, като запазва практиката да обявява конкретните 

ежемесечни календари не по-късно от 30 дни преди началото на всеки месец. 

  Емисионната политика на Министерството на финансите през 2006 година ще бъде 

съобразена със следните принципни ограничения: 

1. Поддържане на фискална устойчивост, чието оценяване е следствие от състоянието на 

двата основни измерителя – индикаторите за фискален баланс и публичен дълг; 

2. Стриктно спазване на референтните стойности за държавния дълг, изхождайки от 

обстоятелството, че съотношението Дълг/БВП не трябва да преминава равнището, при 

което обслужването на дълга ще бъде възможно само с бъдещи сериозни корекции на 

бюджетните приходи и разходи; 

3. Балансираният Бюджет 2006 (на ниво планиране е заложен нулев бюджетен дефицит), 

съобразен с високото негативно салдо по текущата сметка на платежния баланс и 

съдействащ за редуциране нивото на държавния дълг;  

4. Нивото на фискалната резервна сметка и обвързване динамиката на задлъжнялостта с 

нуждите и начините (структурата) за финансиране на бюджетното салдо;  

5. Необходимост от обезпечаване нормалното функциониране на местния дългов пазар,  

чрез емитирането на ДЦК по основните матуритети, описващи бенчмарк кривата на 

доходността и в обеми, способстващи за тяхната ликвидност. 

6. Необходимост от намеса, в случай на влошаване на външния баланс на страната. 

В проекта на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 година се 

предвижда централния бюджет да реализира излишък от 516.9 млн.лв. Планираните приходи от 



приватизация са в размер на 115 млн. лева. Излизащият в падеж вътрешен държавен дълг през 

2006 година е в размер на 375 млн. лева.  

  Отчитайки по-горе посочените принципни ограничения, както и в контекста на Стратегията 

за управление на държавния дълг, и през 2006 година Министерството на финансите 

преимуществено ще заема на вътрешния пазар, като предвижданата брутна емисия на вътрешен 

държавен дълг ще бъде в границите от 600.0 млн. лв. до 1 000.0 млн. лв.  

В плановете на Министерството на финансите за 2006 година са предвидени емисии на 10- 

и 5-годишни ДЦК с обеми до 300 милиона лева, както и на 3-годишни ДЦК с обем до 200 млн. лв. 

През годината ще продължат да се емитират и 3-месечни бонове в обеми, съобразени с 

конюнктурата на пазара и ликвидността в банковата система.  

В зависимост от конкретните нужди от финансиране, както и от състоянието на пазарната 

среда, при необходимост Министерството на финансите може да емитира и други ДЦК, както в 

диапазона до 1 година, така и с по-дългосрочен матуритет.  

 

 

 


