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 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 МИНИСТЕРСТВО  НА  ФИНАНСИТЕ  

ЕМИСИОННА ПОЛИТИКА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ 

ПРЕЗ 2007 ГОДИНА  

През 2007 година Министерството на финансите ще продължи да емитира приоритетно 

ДЦК на вътрешния пазар, отчитайки наложените в страните от ЕС тенденциите във фискалната 

политика, като в същото време ще се цели запазване на макроикономическата стабилност в 

страната и създаване на условия за развитие и добро функциониране на местния пазар на държавен 

дълг.  

Провежданата емисионната политика ще бъде посочена към обезпечаване 

функционирането на по-ефективен първичен пазар и по-ликвиден вторичен пазар на държавни 

дългове. Министерство на финансите има намерение да работи в посока на хармонизация на 

пазарните конвенции и създаване на необходимите предпоставки за участие на чуждестранни 

инвеститори на първичния и вторичния пазар на държавен дълг в страната. Емисионната политика 

ще бъде в съответствие с поставените цели в Стратегията за управление на дълга, покриваща 

периода 2006-2008 г.  

Намеренията на Министерство на финансите за емитиране на вътрешен държавен дълг през 

следващата година са изцяло съобразени с предстоящото присъединяване на страната към ЕС и 

необходимостта от интегриране на местния пазар към европейските дългови пазари. В 

съответствие с очерталите се тенденции на пазарите на дълг в Европейския съюз към предлагане 

на по-ликвидни емисии и стандартизация на инструментите, Министерство на финансите ще 

продължи да предлага по-големи по обем емисии. Те ще бъдат деноминирани в лева чрез 

приоритетно емитиране на по-дългосрочни ДЦК, с цел да се постигне по-стабилна и широка 

инвеститорска база и да се поддържа подходяща крива на доходност.  

През 2007 г. се предвижданата брутна емисия на вътрешен държавен дълг около 700 млн. 

лв. Планирани са емисии на 10 годишни  и 5 годишни ДЦК в обеми до 250 млн.лв. и емисия на 2 

или 3-годишни ДЦК с обем до 150 млн.лв., които ще продължат да се предлагат на траншове. По 

отношение на краткосрочните ДЦК, Министерство на финансите ще продължи да предлага 3-

месечни ДЦК, като се предвиждат емисии в общ обем от около 70 млн.лв. Ще бъде запазена 

практиката на обявяване на ежемесечен емисионен календар, не по-късно от 30 дни преди 

началото на всеки месец.  

Провежданата политика ще се запази гъвкава, в зависимост от макроикономическите 

параметри и условията на финансовите пазари.  

 


