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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

 

ЕМИСИОННА ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

ПРЕЗ 2005 ГОДИНА  

 

През предстоящата 2005 г. Министерството на финансите ще продължи провеждането на 

гъвкава и адекватна емисионна политика, отговаряща както на конкретните нужди на пазара на 

дългови инструменти, така и съобразена с променящата се конюнктура на същия.  

   С настоящето Министерство на финансите оповестява само общата рамка за емитиране на 

дълг през 2005 година, като запазва практиката за обявяване на конкретни ежемесечни календари 

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

  Емисионната политика на Министерството на финансите през 2005 година ще бъде 

съобразена със следните принципни ограничения: 

1. Планираният дефицит в проекта на Закон за държавния бюджет за 2005 година. 

2. Необходимостта от поддържане на пазара на ДЦК, чрез осигуряване на достатъчно 

по вид книжа с цел построяване на бенчмарк крива, и чрез емисия с обеми, 

гарантиращи нормалното функциониране на пазара. 

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

В проекта на Закона за държавния бюджет 2005 г. е предвиден дефицит в размер на 0.5% от 

БВП, което представлява 170.5 млн. лв. Планираните приходи от приватизация са в размер на 180 

млн. лева и са достатъчни за финансирането му.  

Излизащият в падеж вътрешен дълг през 2005 година е в размер на 310 млн. лева.  

  В изпълнение на Стратегията за управление на държавния дълг и в продължение на 

установената практика през последните години, Министерството на финансите преимуществено 

ще заема на вътрешния пазар. Общата рамка предвижда емисия на ДЦК на аукционен принцип с 

обща номинална стойност, покриваща минимум излизащите в падеж ДЦК. В плановете на 

Министерството на финансите за 2005 година са предвидени емисии на 10 годишни и 5/3 годишни 

ДЦК с обем минимум по 150 милиона лева. През годината ще бъде продаден и оставащият обем от 

15 годишната емисия в евро. По отношение на краткосрочните ДЦК – ще продължи емисията на 3 

месечни бонове. В зависимост от пазарната конюнктура и при необходимост може да бъдат 

емитирани и други ДЦК, както в диапазона до 1 година, така и в по-дългосрочен аспект.  


