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СЛУЖБА ПО ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪПРОСИ 

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - НИКОЗИЯ 

 

БИЗНЕС КОМПАС 

 

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ. 
 

 

 

 

II. ФОРМА НА УПРАВЛЕНИЕ 
 

 

Република Кипър е президентска република. Президентът е едновременно държавен 

глава и ръководи правителството. Въпреки че страната се присъедини към ЕС като де 

факто разделен остров, той целият е територия на Съюза. Кипърските турци, които 

разполагат с документи за пътуване в ЕС или имат право на такива, са граждани на ЕС. 

Правото на ЕС не се прилага в областите, в които правителството на Република Кипър не 

упражнява ефективен контрол. В Кипър има два официални езика: гръцки и турски; само 

гръцкият е официален език на ЕС. Изпълнителната власт се упражнява от 13-членен 

министерски съвет /11 министри и 2 зам.-министри/. Според кипърската конституция 

броят на министерствата е фиксиран на 11, което не позволява на властите в Република 

Кипър да сформират нови министерства преди постигане на решение на „Кипърския 

въпрос“. Сформирането на зам.-министерства е решение, което заобикаля 

конституционните норми и позволява на кипърското правителство да създаде нови 

институционални структури, с цел подпомагане развитието на приоритетните за страната 

икономически сектори – корабоплаване и туризъм. Президентът определя министрите, 

членове на министерския съвет и правителствения говорител. Министрите ръководят 

работата на повереното им ведомство, отговарят за прилагането на законите, 

ОФИЦИАЛНО НАИМЕНОВАНИЕ РЕПУБЛИКА КИПЪР 

Територия 9 251 кв.км. 

Население  875 898 / по данни на Евростат  от 09.09.2019 г./ 

Столица  Никозия 

Президент  Никос Анастасиадис –втори мандат/избран 2018 г./  

Министър-председател  Република Кипър е президентска република. Президентът 

е едновременно държавен глава и ръководител на 

правителството. 

Национален празник 1 октомври - Ден на независимостта /1960/ 

Национална валута евро 

Основни официални езици гръцки и турски (само гръцкият е официален език на ЕС)  
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подготовката на проектобюджета на министерството. Законодателната власт по 

конституция принадлежи на парламента. Парламентът на Република Кипър се избира за 

срок от 5 години по пропорционалната система. Съгласно конституцията на републиката 

съдебната власт е независима. Основен орган на съдебната власт е Върховният 

конституционен съд на Република Кипър. Съдебната власт се упражнява от Върховния съд 

и на него са подчинени 6 областни съдилища и неголям брой районни съдилища. 

Председателите на ВКС и ВС се определят от президента за срок от 5 години. 

Управляваща партия в момента е дясно-центристката Демократическо обединение /DISY/, 

от чиито редици е президентът Анастасиадис. ДИСИ е член на Европейската народна 

партия. Правителството e формирано след президентските избори през 2018 г.  

Кипърският парламент се състои от 59 депутати, избрани за петгодишен мандат. 

• 56 депутати се избират чрез пропорционално гласуване по партийните списъци. 

• 3 мандата гарантирани за следните малцинства: маронити, католици и арменци 

• 24 мандата са запазени за кипърската турска общност, която не участва в 

политическия живот на републиката от 1974 г. при евентуално бъдещо обединение 

на острова и връщане на федеративната форма на управление парламентът ще се 

състой от 80 депутати. 

Министър 

 

Ресор 

Костас Кадис 

/Costas Kadis/  

Земеделие, регионално развитие и околна 

среда 

Василики Анастасиаду  

/Vassiliki Anastassiadou/  

Транспорт, съобщения и строителство 

Савас Ангелидис  

/ Savvas Angelides/ 

Отбрана 

Костас Шампиаурис  

/Kostas Champiaouris/ 

Образование  и култура 

Георгиос Лакотрипис  

/ Georgios Lakkotrypis / 

Енергетика, търговия и промишленост 

Харис Георгиадис  

/Haris Georgiades / 

Финанси 

Никос Христодолидис  

/ Nikos Christodoulides / 

Външни работи 

Константинос Йоану Здравеопазване  
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Министър 

 

Ресор 

/ Constantinos Ioannou/ 

Константинос Пертидис  

/Constantinos Petrides/ 

Вътрешни работи 

Джордж Савидис 

 / George L. Savvides  / 

Правосъдие и обществен ред 

Зета Емилианиду  

/ Georgia (Zeta) Emilianidou / 

Труда, работна ръка и социална сигурност 

Наташа Пилидис 

/Natasa Pilides/ 

Корабоплаване/през 2018 г. беше формирано 

зам.-министерство за корабоплаване/ 

Савас Пердиос 

/Savvas Perdios/ 

Туризъм/през 2019 г. беше формирано зам.-

министерство за туризъм/ 

 

 

III. ИКОНОМИКА И ОСНОВНИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА СТРАНАТА  
 

 

Република Кипър бележи устойчиви нива на икономически ръст през последни години  и 

е една от най-бързо развиващите се икономики в еврозоната.  Развиват се ключовите 

сектори в икономиката(корабоплаване, туризъм, финансов сектор), привличат се 

чуждестранни инвестиции (от Великобритания, Русия, Китай, страните в Близкия изток), 

се реализират мащабни проекти основно в строителния сектор (туристически комплекси  

и недвижими имоти). Кипърската икономика възстановява бързо след финансовата криза 

от 2013 г., благодарение на тежки реформи за преструктуриране и диверсификация на 

икономиката си. Защитата на конкурентните предимства е ключов приоритет за 

кипърското правителство, а в бъдеще плановете на управляващите са за развитие на 

производителните сили на кипърската икономика, с цел постигане на технологично 

развиваща се икономика, фокусирана върху иновациите. 

Кипърската икономика бележи стабилни темпове на растеж на БВП, който отчете среден 

ръст от 4.4% в периода 2015-2018 г. Кипър беше сред първите пет страни в еврозоната 

през 2018 г. с ръст от 3,9% в сравнение със среден за еврозоната от 1,9%. Европейската 

комисия прогнозира темп на растеж от 3,1% през 2019 г. и 2,7% през 2020 г. Ръстът се 

ръководи от силно частно търсене, стимулирано от нарастваща заетост, но също така и от 

развитието на туристическия сектор, в който бяха отчетени четири последователни 

години на рекордни туристически посещения. 

Кипър е малка и адаптивна икономика и има имидж на бизнес портал между Европа, Азия, 

Близкия Изток и Африка. Пазара на труда се характеризира с високо образовано и 

англоезично население. Членството в ЕС и еврозоната, относително добрата 
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инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и 

благоприятната за бизнеса среда продължават да привличат международни компании и 

инвестиции. През последните години кипърското правителство работи успешно за 

привличането на международни компании, осъществяващи проучване и експлоатация на 

природен газ след установяване на сериозен потенциал на резерви в изключителната 

икономическа зона (ИИЗ) на Кипър. Кипърското правителство създава благоприятни 

условия за развитие на  всички силни сегменти от сектора на бизнес услугите - формиране 

на дружества, данъчно планиране, тръстове, търговия с валута и администрация на 

фондове, като основните предимства на кипърската  правна система, основана на 

английското общо право и сключените договори за двойно данъчно облагане с над 60 

държави. 

Въпреки усложнения икономически климат през периода 2012-2014 г., развитието на 

офшорния бизнес в Кипър продължава. Броят на заявленията за регистрации на нови 

компании отбелязва солиден ръст след 2014 г. Развиващата се индустрия от фондове , 

която се превръща в многомилиарден бизнес за Кипър, също запазва интереса към острова 

като инвестиционна дестинация. Сектора на финансовите услуги продължава да е един от 

най-последователно развиващите се сектори в страната, като бележи среден ръст от 6,5% 

годишно в периода 2016-2018 г. 

Кипър е третия най-големия център за управление на кораби в ЕС, подчертавайки успеха 

на страхотния морски сектор в страната, което предизвика създаването на 

специализирано министерство на корабоплаването през 2018 г. Кипърският корабен 

регистър е класиран като един от първите 10 търговски флота в света и се нарежда като 

третият по големина флот в ЕС. Под неговия флаг са над 1000 кораба, чийто брутен тонаж 

е около 22 милиона. 

В сектора на туризма показва стабилен ръст и 2018 г. беше отбелязана четвърта рекордна 

година за входящ туристически поток към Кипър. Към момента туристическата индустрия 

участва с около 13% в БВП на страната. Признавайки важността на този сектор, 

правителството създаде отделно заместник-министерство на туризма през 2019 г. След 

дълъг спад строителството също се възстановява, нараствайки средно с 23% през 2016-

2018 г. благодарение основно на поддържаната от кипърското правителство програма за 

„Гражданство срещу инвестиция“, която привлича множество инвеститори от Русия, 

Украйна, Китай и Близкия Изток. 

Първичните сектори като селското стопанство и преработващата промишленост - 

участват съответно с около 2% и 5% в БВП. Тези сектори са изправени пред 

предизвикателства, които водят към стратегия за създаване на продукти с висока 

добавена стойност, насочени към пазари, търсещи високо качество на продукцията. И 

двата сектора на икономиката поставиха силен акцент върху иновациите и 

диверсификацията, което подкрепи усилията на индустриите за увеличаване на 

производителността. 

След откриването на запасите от природен газ в ИИЗ на Кипър енергията ще бъде важен 

нов източник на растеж. Тъй като Кипър консолидира добрите си отношения със съседите, 

островът има амбициозни планове да се превърне в регионален енергиен център в 

Източното Средиземноморие и успешното извличане на природен газ от кипърската ИИЗ 
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може да позволи на острова да изнася природен газ на европейски или източно-азиатски 

пазари. Вече установеното участие на големи петролни и газови компании в Кипър, като 

американския енергиен гигант „Exxon Mobil“, френският “TOTAL”, италианско - корейският 

консорциум “ENI”- “KOGAS”. 

1. Безработица 

Безработицата бележи спад през последните няколко години и тенденцията е да 

продължи да намалява. Годишният процент на безработицата отбеляза спад от нива 16,1% 

през 2014 г. до нива под 8% през 2018 г. - и спадна до 6,9% през април 2019 г. 

Безработицата сред младежта продължава да бъде предизвикателство, но реализира спад 

до нива от 19,3% през четвъртото тримесечие на 2018 г., в сравнение с нивата от  38,7% 

през 2013 г., благодарение на разширяващата се икономика и редица правителствени 

програми за обучение и подкрепа. 

2. Търговия и инвестиции 

Повече от половината от търговията на стоки Кипър осъществява с държавите в 

Европейския съюз. Страната бележи значителен ръст в износа през последните години 

основно в сектора на услугите - 10 милиарда евро през 2018 г., в сравнение с 8,1 милиарда 

евро през 2014 г. - и стоки, произведени в страната - 1.6 милиарда евро през 2018 г., в 

сравнение с 735 милиона евро за 2014 г. Основните експортни партньори на Кипър са 

Гърция и Обединеното кралство. Основните стоки, формиращи износа са промишлените 

продукти от минерален произход, фармацевтични продукти, както и сурови и преработени 

хранителни продукти. Трите водещи партньори на Кипър във вноса са Гърция, 

Обединеното кралство и Италия. Островът внася главно въглеводороди, машини, 

химикали, превозни средства, желязо и стомана. 

Като малка отворена икономика, която в момента зависи от вноса на енергия, търговският 

баланс на Кипър традиционно е в дефицит, докато балансът на услугите му обикновено е 

в излишък. След отчетената рецесия през 2013-2014 г., преките чуждестранни инвестиции 

(ПЧИ) се оказаха достигнаха 7.4 млрд. евро през 2015 г. и 2016 г., а  през 2017 г. достигнаха 

стойност 9.8 млрд. евро. Редица нови инициативи, които са в ход, привличат повече 

инвестиции и има подновен интерес на инвеститорите към мащабни разработки. Новите 

заместник-министерства за корабоплаването, открито през 2018 г. и на туризма, открито 

през 2019 г. също предвидиха по-голям фокус върху двата ключови сектори, които се 

очаква да допринесат за растежа на кипърската икономика през следващите години. 

3. Основни проекти и приватизация 

Кипър продължава да напредва с няколко големи проекта за надграждане и разширяване 

на туристическия си сектор. Един от основните проекти е първият по рода си интегриран 

луксозен казино курорт в Република Кипър, който ще се изгражда от консорциум, 

включващ световно известните “Melco-Hard Rock Resorts”. Курортът e на стойност 550 

милиона евро. Основната инвестиция ще се осъществи в  Лимасол, като се очаква 

комплексът да започне да функционира през 2021 г. Кипърското правителство очаква 

проектът да увеличи туристическия поток с до 500 хил. туристи и да създаде хиляди нови 

работни места. Няколко нови инвестиции в яхтени пристанища са планирани в ключови 

крайбрежни градове на Кипър - луксозен пристанищен комплекс „Лимасол Марина“, 
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пристанището в „Агия Напа“, което е в процес на изграждане от египетски инвеститор 

“Orsacom Group”, собственост на бизнесмена Нагиб Онси Савирис. Потенциални 

перспективи за бъдеща приватизация са държавната лотария и доминиращият 

телекомуникационен оператор „Кипърска телекомуникационна компания“ - CYTA. 

4. Фискална политика 

Кипър поддържа силна фискална политика след кризата през 2013 г., което му позволява 

да намали дълга и да се справи с проблемите, без да се прибягва до официални кредитори. 

С изключение на разходите, свързани със закриването на Кипърската кооперативна банка, 

бюджетът на Република Кипър през 2018 г. отчита излишък от 3,2% от БВП и първичен 

излишък (без лихвените плащания) от 5,2% от БВП. През 2019 г. Кипър изплати 

предсрочно заем на стойност от 2,5 милиарда евро към Русия. Основен проблем във 

финансовия сектор в страната остават високите нива на необслужваните кредити(NPL), 

които възлизат на 34,1% през първото тримесечие на 2019 г. В абсолютно стойност NPL 

възлизат на 6,9 милиарда евро. 

На тримесечна база NPL намаляха с 116 милиона евро през първото тримесечие на 2019 г. 

в сравнение с четвъртото тримесечие на 2018 г., докато в сравнение с първото тримесечие 

на 2018 г. NPL отбеляза намаление с 8,23 милиарда евро, в следствие на продажбите на 

необслужвани кредити в размер на 2,7 милиарда евро от „Bank of Cyprus“, както и 

прехвърлянето на необслужвани кредити от бившата Кипърска кооперативна 

банка(“COOP”) на държавна агенция за управление на активи (KEDIPES) след продажбата 

на активите на “COOP” на “Hellenic Bank”. 

Нетните необслужвани кредити за домакинствата през март 2019 г. възлизат на 5,15 

милиарда евро или 51% от общия размер на неплатените кредити, което отбелязва 

намаление с 38 милиона евро в сравнение с февруари т.г., докато корпоративните NPL 

възлизат на 4,7 милиарда евро - спад с 118 милиона евро в сравнение с февруари т.г. 

5. Инфлация 

Годишната инфлация през февруари 2019 г. достигна 1,2%, като темпът на инфлация 

ефективно остава стабилен в сравнение с предходния месец, сочат данните, предоставени 

от Кипърската статистическа служба. През февруари 2019 г. индексът на потребителските 

цени(ИПЦ) нарасна с 0,03% до 99,79% в сравнение с 99,76% през януари 2019 г. В 

сравнение с февруари 2018 г. индексът на потребителските цени е нараснал с 1.2%. През 

дванадесетмесечния период от март 2018 г. до февруари 2019 г., в сравнение с периода от 

март 2017 г. до февруари 2018 г., средногодишният процент на промяна на ИПЦ е 1,8%. 

Съответният средногодишен процент на изменение на ИПЦ през предходния 

дванадесетмесечен период е 0,3%.  

6. Перспективи за развитие на икономиката 

Основно предизвикателство за кипърската икономика е да гарантира, че стабилният 

растеж на 2015-18 г. може да бъде поддържан чрез прилагане на повече структурни 

реформи, които ще намалят бюрокрацията за инвеститорите и ще подобрят 

ефективността. Кипър е установил своите фискални дисциплини и банките вече 

разполагат с редица инструменти за още по-малко намаляване на необслужваните 
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кредити (НДП), включително продажби на заеми и по-бързи процедури за възбрана. Тези 

елементи ще подобрят още повече привлекателността на Кипър като инвестиционна 

дестинация и има нарастващо доверие и интерес от чуждестранните инвеститори в 

страната. 

Изследванията сочат, че решение на кипърския проблем би могло да доведе до 

допълнителен дивидент в размер на 20 милиарда евро чрез разширяване на пазарите в 

области като туризъм, корабоплаване и професионални услуги. Освен това ще привлече 

повече чуждестранни инвестиции, ще стимулира икономиката и ще създаде нови 

възможности за заетост на младите. Решението би отворило и значителни възможности 

за енергия, особено като се имат предвид взаимодействията от регионалното 

сътрудничество в областта на въглеводородите. 

7. Данъчна система 

Ключови звена в данъчната система на Кипър: 

- Корпоративен данък в размер на 12,5 %.. 

- Дивидентите на акционерите се освобождават от данъци. 

- Приходите от продажбата на акции и облигации на компании са освободени от данък. 

- 50 % от приходите, получени от лихви към компании регистрирани в Кипър се 

освобождават от корпоративен данък. 

- Физическите лица подлежат на мащабирана процентна оценка на годишния доход, като 

се започне от 20%, 25%, 30% и завърши до 35%, като първите 19500 евро доходи са 

необлагаеми.  

- Няма наследствен данък, както и данък при дарение. 

- Добре развита мрежа за избягване на двойното данъчно облагане – до момента Кипър 

има споразумения с близо 50 държави в и извън Европейския съюз, някои от които са САЩ, 

Великобритания, Русия, Япония, Ирландия и Китай. В момента още 40 такива 

споразумения биват договаряни. 

ДДС в Кипър 

Данък добавена стойност е задължителен за всички видове дружества, които предлагат 

стоки и услуги в Кипър. Различни размери на ДДС ставките се прилагат в зависимост от 

типа предлаган продукт или услуга. Те биват: 

- стандартна ставка – в размер на 19 % и се прилага за всички стоки и услуги, които не се 

облагат с редуцирана ставка, с нулева ставка или са освободени от данък добавена 

стойност. 

- редуцирани ставки – биват 2 вида: в размер на 9 % и се отнася главно към услугите на 

туристическия бизнес ( хотелиерство, ресторантьорство и туристически транспорт ) и в 

размер на 5 %, отнасяща се за доставката на храна, доставката на фармацевтични 
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продукти, доставката на книги,брошури и други печатарски материали и доставката на 

течен газ. 

- нулева ставка ( освободени от ДДС ) - списъкът с услуги освободени от ДДС в Кипър 

включва – пощенски услуги, образователни услуги, услуги в сферата на културата 

предлагани от нестопански организации, лотарии и услуги свързани със 

здравеопазването. 

Регистрация по ДДС в Кипър 

Задължение за регистрация по ДДС възниква при надхвърляне на приходи в размер на 15 

600 евро. Регистрацията може да бъде осъществена в края на всеки месец ако  стойността 

на облагаемите стоки и услуги, произведени през последната година, надвишава прага от 

15 600 евро или по всяко време ако се очаква тази стойност да надхвърли 15 600 евро през 

следващите 30 дни. 

Срокове 

Данъчната година в Кипър съвпада с календарната такава. Годишните данъчни 

декларации трябва да бъдат попълнени до 31 декември за настоящата данъчна година. 

Фирмените данъчни декларации трябва да бъдат подавани заедно с баланса и отчетите за 

приходи и разходи, доклад от одитор и допълнителен информационен доклад. 

Финансовите условия в Кипър биват използвани не само за спестяване на пари от данъци. 

Те играят съществена роля в бизнес стратегиите на много компании от Европа, Африка и 

Близкия Изток. Благоприятните условия в Кипър се отразяват на големи корпорации, 

малки и средни фирми и физически лица. 

 

IV. РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ С БЪЛГАРИЯ. 
 

 

През 2018 г. стокообменът между България и Кипър се е увеличил с 11.5% в сравнение с 

2017 г. и е в размер на 228.4 млн. евро. Износът към Кипър се е увеличил с 27.4% и е в 

размер на 102.4 млн. евро. Вносът се е увеличил с 1.3% и е в размер на 126 млн. евро. 

Салдото е отрицателно (23.6 млн. евро). Кипър заема 34-то място по отношение на износа 

и 34-то място по отношение на вноса. 

Данните за 2017 г., сравнени с данните за 2016 г., показват следната тенденция: 

-  Стокообменът с Кипър отчита ръст от 83.5%; 

-  Износът от България за Кипър се запазва, като се отчита спад от 2%; 

-  Вносът от Кипър е нараснал четири пъти, като се отчита ръст от 320%. 

Характерна тенденция на инвестиционния поток от Кипър е неговия непостоянен 

характер. В периода 2006 – 2009 г. е налице значително увеличаване на инвестиционния 

интерес от страна на кипърски фирми, което говори за доверие и оценка на 

подобряващите се условията за бизнес и инвестиции в България към този момент. След 

2009 г. се наблюдава сериозен спад на кипърските инвестиции в страната, което може да 
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се обясни с развитието и задълбочаването на финансово-икономическата криза в Европа. 

С оглед на финансовите проблеми на Кипър, може да се очаква, че инвестиционният 

интерес към България през следващите няколко години ще е относително слаб. 

По данни на Българска агенция за инвестиции Кипър е сред водещите страни по преки 

инвестиции в секторите преработваща промишленост, строителство, недвижимо 

имущество, търговия. 

Голяма част от инвестициите от Кипър са от офшорни компании, чиито действителни 

главни квартири са в Гърция, САЩ, Русия и други страни. 

Сред 50-те най-големи преки кипърски инвеститори за периода 1992-2005 г. са в Пощенска 

банка на инвеститорите ALICO/CEN, САЩ, Кипър и в стъкларския завод „Дружба“ – 

Пловдив на BARECK OVERSEAS, Кипър. 

Кипърските компании Pandects Co Ltd и N&A Co Ltd през 2006 г. увеличиха дяловото си 

участие в завода за помпи Випом АД, гр. Видин. 

„Баранко“ ЕООД, дъщерно предприятие на кипърската офшорна компания „Баранко ко 

лимитид“ стана собственик на предприятието за опаковки на Булгартабак –„Пловдив 

Юрий Гагарин БТ“. 

Куадрант Юропийн Бевъриджис Лимитид (Quadrant European Beverages), Кипър придоби 

99% от капитала на българското дружество „Агрима“ АД – представител на „Пепси“ за 

България и дистрибутор на други безалкохолни напитки. 

Ханфорд Кънсълтанси (Овърсис) Лимитед, Кипър, гр. Никозия увеличи дела си в 

Пиринхарт АД, гр. Разлог. 

Кипърско участие има и в завода за фурнир и дървесни плоскости „Фазерлес“ АД – гр. 

Силистра. Това е регистрираният в Кипър инвестиционен фонд „Лео овърсийз“. 

Интересът на кипърските инвеститори би могъл да бъде насочен към директни 

приватизационни сделки, участия в търгове, проекти, концесии, учредяване на смесени 

фирми за производство, за работа на ишлеме, за трансфер на ноу-хау или авторски права, 

за излизане на пазар на трети страни. От взаимен интерес са най-вече такива в леката 

промишленост, обувна, текстилна, електродомакински уреди, изделия от кристал, 

порцелан, мебели, хотелско и канцеларско оборудване и в хранителната промишленост – 

производство на сокове и концентрати от цитрусови плодове, доматен концентрат, 

винарска промишленост и др. 

При наличието на развиващата се фондова борса у нас могат да се привличат чисто 

финансови инвестиции в т.ч. покупко-продажба на акции, пакети акции, ДЦК, дългови 

инструменти, фючърсни операции и др. 

През 2018 г. България е посетена от 23 199 кипърски граждани, наблюдава се ръст от 3.8% 

в сравнение със същия период на 2017 г. Кипър е посетен от 13 722 български граждани, 

наблюдава се спад от 0.8% в сравнение със същия период на 2017 г. 
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През 2017 г. България е посетена от 22 346 кипърски граждани, наблюдава се ръст от 

17.9% в сравнение с 2016 г. Кипър е посетен от 13 834 български граждани, наблюдава се 

ръст от 65.6% в сравнение с 2016 г. 

 

 
V. ПРАВНО-НОРМАТИВНА БАЗА И ПОЛЕЗНИ БИЗНЕС КОНТАКТИ. 
 

 

1. Официални електронни страници на кипърските министерства и държавни 
институции, в които може да се намери информация по политически, 
икономически, финансови, законодателни, митнически, търговски и др. 
регламенти, определящи външноикономическата и стопанска дейност в 
Република Кипър: 

 

1. http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/citizen_en?OpenForm&access=0&SectionId

=citizen&CategoryId=none&SelectionId=home&print=0&lang=en 

Интернет страница на институциите в Република Кипър 

2. http://www.cyprus.gov.cy/portal/portal.nsf/government_en?OpenForm 

Правителство на Република Кипър 

3. http://www.mod.gov.cy/mod/mod.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на отбраната 

4. http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на земеделието, благоустройството и околната среда 

5. http://www.mjpo.gov.cy/mjpo/mjpo.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на правосъдието 

6. http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на енергетиката, търговията и прмошлеността 

7. http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на външните работи 

8. http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/mlsi.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на труда и социалната политика 

9. http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на вътрешните работи 

10. http://mof.gov.cy/en/ 

Министерство на финансите  

11. http://www.moec.gov.cy/ 

Министерство на образованието и науката 
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12. http://www.mcw.gov.cy/mcw/mcw.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Министерство на транспорта и съобщенията  

13. https://www.moh.gov.cy/moh/moh.nsf/index_en/index_en?OpenDocument  

Министерство на здравеопазването 

14. https://www.cyprusprofile.com/en/companies/deputy-ministry-of-tourism/ 
 
Зам.-министерство на туризма 
 

15. https://www.dms.gov.cy/dms/shipping.nsf/home_en/home_en?openform 
 
Зам.-министерство на корабоплаването 
 

16. http://ucm.org.cy/en/ 

Съюз на общините в Кипър 

17. http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_en/index_en?OpenDocument 

Търговски регистър на Република Кипър 

18. https://www.mof.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/index_en/index_en 

Статистически институт на Република Кипър 

19. https://www.eprocurement.gov.cy/epps/home.do  

Сайт за обществени поръчки в Република Кипър 

20. https://www.centralbank.cy/en/home 

Централна банка на Република Кипър 

 
2. Контактна информация за водещите местни търговско-промишлени палати, 

стопански камари и браншови организации: 

 

1. http://www.ccci.org.cy/ 
 
Кипърска търговско-промишлена палата 
 

2. http://www.oeb.org.cy/en/ 

Кипърска федерация на работодателите и индустриалците 

3. https://www.investcyprus.org.cy/ 
 
Кипърска агенция за инвестиции 
 

4. http://www.cifacyprus.org/ 

Кипърска асоциация за инвестиционни фондове 
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5. https://www.csa-cy.org/ 

Кипърска асоциация за корабоплаване 

6. https://www.cyprushotelassociation.org/ 

Кипърска хотелиерска асоциация 

7. http://www.acta.org.cy/en/page/home 
 
Кипърска асоциация на туроператорите 

 
 

Координати на СТИВ в Република Кипър: 

 Посолство на Република България в Никозия 

Служба по търговско-икономическите въпроси на Република България в 
Никозия 

 

13, Konstantinou Paleologou, 2406, Engomi, Nicosia 

tel.: +357 22672740; fax: +357 226766598 

e-mail: vladimir.inkov@mi.government.bg; d.salov@mi.government.bg 
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