
 

 

 

  

ЕМИСИОННА ПОЛИТИКА НА МФ ПРЕЗ 2004 ГОДИНА 

 

С цел провеждане на една по-гъвкава и адекватна емисионна политика, 

Министерството на финансите взе решение да прекрати практиката на оповестяване на 

годишни календари за емисии на ДЦК, с конкретни ангажименти за дати и обеми на 

предлаганите ДЦК, както беше досега прилаганата практика. Съответно за 2004 година се 

оповестява само общата рамка с намерения за емитиране на дълг на вътрешния пазар, като 

конкретен ежемесчен календар ще се предоставя не по-късно от 30 дни предварително. 

Предвид гореизложеното, Министерство на финансите ще предложи през 2004 г. за 

продажба на аукционен принцип държавни ценни книжа с обща номинална стойност между 

650 млн.лева и 750 млн.лева. Новоемитираните ценни книжа ще покриват диапазона от 3 

месеца и 15 години, при обеми както следва: 

 Емисии на ДЦК, със срок 3 месеца – по една емисия месечно, с обем от 12 

милиона лева всяка; 

 Емисии на ДЦК, със срок 1 година – две емисии за годината, с обем 20 милиона 

лева всяка; 

 Емисии на ДЦК, със срок 3 години – една емисия за годината, с общ обем 

минимум 100 милиона лева; 

 Емисии на ДЦК, със срок 5 години – една емисия за годината, с общ обем 

минимум 100 милиона лева; 

 Емисии на ДЦК, със срок 7 години – една емисия за годината, с общ обем 

максимум 80 милиона лева; 

 Емисии на ДЦК, със срок 10 години – една емисия за годината, с общ обем 

максимум 80 милиона лева. 

Министерство на финансите предвижда да предложи през годината за продажба до 

100 милиона евро от останалото количество от 15 – годишна емисия ДЦК, № BG 2040403219 

от 12.11.2003 г., деноминирана в евро и с общ обем от 200 милиона евро. 

Министерство на финансите си запазва правото при необходимост да извършва 

корекции в предвидените обеми, както и да обявява извънредни емисии на ДЦК.  
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