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Препоръка за 

ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА 

относно националната програма за реформи на Кипър за 2016 г. 

 

и съдържаща становище на Съвета относно програмата за стабилност на Кипър за 

2016 г. 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 121, параграф 2 и член 148, параграф 4 от него, 

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета от 7 юли 1997 г. за засилване на 

надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на 

икономическите политики
1
, и по-специално член 5, параграф 2 от него, 

като взе предвид Регламент (ЕС) № 1176/2011 на Европейския парламент и на Съвета 

от 16 ноември 2011 г. относно предотвратяването и коригирането на 

макроикономическите дисбаланси
2
, и по-специално член 6, параграф 1 от него, 

като взе предвид препоръката на Европейската комисия
3
, 

като взе предвид резолюциите на Европейския парламент
4
, 

като взе предвид заключенията на Европейския съвет, 

като взе предвид становището на Комитета по заетостта, 

като взе предвид становището на Икономическия и финансов комитет, 

като взе предвид становището на Комитета за социална закрила, 

като взе предвид становището на Комитета за икономическа политика, 

като има предвид, че: 

(1) Кипър беше предмет на програма за макроикономически корекции до 31 март 

2016 г. в съответствие с член 1, параграф 2 от Решение за изпълнение 

2013/463/ЕС на Съвета
5
. Съгласно член 12 от Регламент (ЕС) № 472/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета
6
 Кипър беше освободена от мониторинга и 

                                                 
1 ОВ L 209, 2.8.1997 г., стр. 1. 
2 ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 25. 
3 COM(2016) 333 final. 
4 P8_TA(2016)0058, P8_TA(2016)0059 и P8_TA(2016)0060. 
5 Решение за изпълнение 2013/463/ЕС на Съвета от 13 септември 2013 г. за одобряване на 

програма за макроикономически мерки за Кипър и за отмяна на Решение 2013/236/ЕС (ОВ L 250, 

20.9.2013 г., стр. 40). 
6 Регламент (ЕС) № 472/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за 

засилване на икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, 
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оценката в рамките на европейския семестър за координация на 

икономическите политики за срока на изпълнение на програмата. След като 

излезе от програмата, към момента Кипър е изцяло реинтегриран в 

европейския семестър. 

(2) На 26 ноември 2015 г. Комисията прие годишния обзор на растежа
7
, с което 

постави началото на европейския семестър за 2016 г. за координация на 

икономическите политики. Приоритетите на годишния обзор на растежа бяха 

одобрени от Европейския съвет на 17—18 март 2016 г. На 26 ноември 2015 г., 

въз основа на Регламент (ЕС) № 1176/2011, Комисията прие Доклад за 

механизма за предупреждение
8
, в който беше посочено, че положението на 

Кипър ще бъде оценено в контекста на процедурата при макроикономически 

дисбаланси след приключването на програмата за макроикономически 

корекции. В същия ден Комисията прие и Препоръка за препоръка на Съвета 

относно икономическата политика на еврозоната
9
. Тази препоръка беше 

одобрена от Европейския съвет на 18—19 февруари 2016 г. и приета от Съвета 

на 8 март 2016 г. Като държава, чиято парична единица е еврото, и с оглед на 

тясната взаимообвързаност между икономиките в икономическия и паричен 

съюз, Кипър следва да гарантира пълното и навременно изпълнение на 

препоръката. 

(3) Докладът за 2016 г. за Кипър
10

 беше публикуван на 7 април 2016 г. В него се 

оценяват икономическото и социалното положение на Кипър и 

предизвикателствата след излизането на страната от програмата за 

макроикономически корекции на 31 март 2016 г., както и напредъкът на Кипър 

по отношение на националните му цели по стратегията „Европа 2020“. 

Докладът включва също така задълбочения преглед по член 5 от Регламент 

(ЕС) № 1176/2011. На 7 април 2016 г. Комисията представи резултатите от 

задълбочения преглед.
 11

 Анализът на Комисията ѝ дава основание да заключи, 

че в Кипър са налице прекомерни макроикономически дисбаланси. По-

специално, от основно значение е Кипър да се справи със значителните 

финансови дисбаланси под формата на частен, публичен и външен дълг, както 

и с високото равнище на необслужваните кредити. 

(4) На 28 април 2016 г. Кипър представи своята национална програма за реформи 

за 2016 г. и своята програма за стабилност за 2016 г. Двете програми бяха 

оценени едновременно, за да бъдат взети предвид взаимовръзките между тях. 

(5) Съответните специфични за всяка държава препоръки бяха взети предвид при 

програмирането на европейските структурни и инвестиционни фондове за 

периода 2014—2020 г. Както е предвидено в член 23 от Регламент (ЕС) 

№ 1303/2013, когато това е необходимо за подпомагане на изпълнението на 

съответните препоръки на Съвета, Комисията може да изиска от дадена 

държава членка да преразгледа и предложи изменения на своето споразумение 

за партньорство и на съответните програми. Комисията предостави 

                                                                                                                                                         
изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата си 

стабилност (ОВ L 140, 27.5.2013 г., стр. 1). 
7 COM(2015) 690 final. 
8 COM(2015) 691 final. 
9 COM(2015) 692 final. 
10 COM(2016) 120 final. 
11 COM(2016) 95 final. 
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допълнителни подробности за начина, по който ще използва тази разпоредба, в 

насоките относно обвързването на ефективността на европейските структурни 

и инвестиционни фондове с доброто икономическо управление
12

. 

(6) [След отмяната на процедурата при прекомерен дефицит спрямо Кипър се 

прилагат предпазните мерки на Пакта за стабилност и растеж и преходното 

правило за дълга.] Въз основа на прогнозата на Комисията от пролетта на 

2016 г. средносрочната бюджетна цел се очаква да бъде постигната през 2016 г. 

Ако обаче политиката не бъде променена, съществува риск от значително 

отклонение от средносрочната бюджетна цел през 2017 г. Предвижда се 

структурното салдо на Кипър да се влоши повече от допустимото съгласно 

преходното правило за дълга. Въз основа на оценката си за програмата за 

стабилност и като взема предвид прогнозата на Комисията от пролетта на 

2016 г., Съветът смята, че съществува риск Кипър да не спази разпоредбите на 

Пакта за стабилност и растеж. Поради това ще са необходими допълнителни 

мерки за гарантиране на съответствие през 2017 г. 

(7) Кипър осъществи важни фискални и структурни реформи в рамките на своята 

програма за макроикономически корекции. Предстои да бъдат приети някои 

актове на вторичното законодателство по отношение на процедурите за 

изготвяне на бюджета, изискванията за текущи бюджетни корекции и 

отговорностите на служителите на контролните органи. В публичния сектор 

все още е налице неефективност. По-специално, разходите за заплати (като 

процент от БВП) на публичната администрация са сред най-високите в 

еврозоната, а същевременно показателите за ефективност се задържат на 

средно равнище, което може да се сведе до липсата на мобилност и на стимули 

за постигане на резултати. За държавните комунални услуги (в сферата на 

телекомуникациите и на енергетиката) са характерни високи цени и те са все 

още относително защитени от конкуренция. В рамките на програмата Кипър 

пое ангажимент да въведе задължителен механизъм, с който се ограничава 

увеличението на заплатите на държавните служители, като средство за 

гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Въпреки 

че законопроекът е изготвен и внесен в Камарата на представителите, той все 

още предстои да бъде приет. В рамките на програмата, с цел подобряване на 

ефективността на публичния сектор са предвидени хоризонтална реформа на 

публичната администрация, план за реформи на местните органи и нов закон за 

управлението на държавните предприятия, но съответното законодателство все 

още не е прието. 

(8) Дългът на частния сектор в Кипър продължава да е прекомерен. Въпреки че 

реформираните законодателни рамки на принудителното изпълнение и 

несъстоятелността са важна стъпка към балансиране на правата на 

кредитополучателите и на кредиторите, все още има място за по-добрата им 

ефективност, както и за разширяване на техния обхват. Редица недостатъци във 

функционирането на посочените рамки са пречки за постигането на устойчива 

низходяща тенденция на частния дълг и за по-бързото намаляване на 

необслужваните кредити. Това се отразява и на възможностите за втори шанс 

на предприемачите след фалит. Налице са и недостатъци във функционирането 

във връзка с решенията за преструктуриране на дълга на частния сектор. Освен 

                                                 
12 COM(2014) 494 final. 
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това с цел ефективно прилагане на законодателството в областта на 

несъстоятелността е важно да се приемат всички необходими нормативни 

актове и правилата за дейността на съдилищата на съда. За пълноценното 

функциониране на Службата по несъстоятелност са необходими подходящ 

персонал, информационно-технологична инфраструктура, както и достатъчно 

на брой подходящо обучени и лицензирани синдици. Освен това наличието на 

надеждни и бързи системи за издаването и прехвърлянето на актове за 

собственост са от решаващо значение, за да се избегнат висящи съдебни дела и 

да се осигурят предпазни механизми на купувачите за правилното определяне 

на права на собственост, като се допринася за възстановяване на доверието в 

пазара на недвижими имоти.  

(9) Кипър е изправен също така пред изключително важни предизвикателства по 

отношение на функционирането на съдебната система. Неефективните съдебни 

процедури и ограниченият капацитет водят до значителни закъснения в 

разглеждането на съдебните дела, което възпрепятства функционирането на 

законодателните рамки на принудителното изпълнение и несъстоятелността и 

отслабва бизнес средата като цяло. При липсата на реформа в областта на 

гражданското процесуално право разглеждането на съдебни дела и 

изпълнението на съдебни решения, както и намаляването на дела на висящите 

съдебни дела продължават да са бавни. 

(10) Постигнат е значителен напредък по програмата за преструктуриране и 

възстановяване на доверието в кипърската финансова система. Кипър обаче все 

още е изправен пред предизвикателството да се възстанови нормалното 

кредитиране на икономиката и да се намалят необслужваните кредити, които 

възлизат на около 55 % от всички кредити на домакинствата и нефинансовите 

предприятия. Високият корпоративен дълг намалява конкурентоспособността 

на предприятията и ограничава възможностите им за инвестиции и растеж. 

Усилията на банките за преструктуриране на дълга на жизнеспособни 

кредитополучатели все още не са довели до осезаеми резултати, като 

същевременно заделянето на провизии за необслужвани експозиции 

продължава да е относително умерено. Слабостите, свързани с изпълнението 

на договорите и с дисциплината на погасяване, се отразяват неблагоприятно на 

капацитета за справяне със стратегическото неизпълнение на задължения, 

както и на възможността да се преодолее формирането на необслужвани 

кредити. Освен това независимо от създаването на кредитния регистър, 

банките имат ограничен достъп до информация относно доходите и активите 

на кредитополучателите. 

(11) Кипър е постигнал много в извеждането на икономиката от рецесията, но 

инвестициите продължават да са ниски, а потенциалният икономически растеж 

е слаб. В рамките на програмата Кипър прие план за действие за растеж с цел 

да се повиши конкуренцията, да се подобрят стимулите за иновации и да се 

улеснят инвестициите чрез създаването на по-прозрачна и ефикасна среда за 

осъществяване на дейност и чрез облекчаване на процедурите за лицензиране и 

издаване на разрешения. Прилагането на план за приватизация, както и 

укрепването на националните регулаторни органи целят привличането на 

чуждестранни инвестиции за повишаване на производителността. 

Понастоящем стартиращите предприятия и МСП имат много ограничени 

възможности за достъп до финансиране предвид строгите условия за банково 

кредитиране и липсата на алтернативни източници на финансиране. Достъпът 
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до финансиране е възпрепятстван и от липсата на координация в управлението 

на инструменти на ЕС, като например европейските структурни и 

инвестиционни фондове, Европейският фонд за стратегически инвестиции и 

програмите за конкурентоспособност на ЕС. 

(12) Пазарът на труда е започнал да се възстановява през 2015 г., но безработицата 

продължава да е висока. По-специално, безпокойство будят младежката и 

дългосрочната безработица. Взети са мерки, свързани с активните политики по 

заетостта и с публичните служби по заетостта. Въпреки това публичните 

служби по заетостта все още не разполагат с достатъчно капацитет да се 

справят с търсенето, да предоставят качествено съдействие при търсенето на 

работа и консултации, както и да достигат до нерегистрираните безработни. 

Плановете за укрепване на административния капацитет на публичните служби 

по заетостта — включително специализирането и увеличаването на броя на 

съветниците, отговарящи пряко на нуждите на клиентите — са забавени. 

Ефективността на активните политики на пазара на труда е отслабена поради 

липсата на ефективен мониторинг на качеството на текущите програми.  

(13) Участието на младите хора в професионалното образование и обучение 

продължава да е слабо и липсва ангажираност от страна на работодателите в 

обучението на студентите. В процес на прилагане обаче са мерки в 

съответствие със стратегията за професионалното образование и обучение.  

(14) В Кипър няма всеобщо здравно осигуряване и неговата система на 

здравеопазване не успява да осигури адекватен и ефективен достъп до здравни 

грижи. При слабото публично финансиране за здравеопазването 

незадоволените потребности (поради разходите за услугите и преките 

плащания от страна на пациентите) са значително по-високи в сравнение с 

други държави — членки на ЕС. Все още има място за подобряване на 

ефективността на използване на ресурсите. По-голямата автономия на 

обществените болници и създаването на национална система за здравеопазване 

са сред мерките, считани за подходящи, но все още неприети, с цел 

подобряване на адекватността и на разходната ефективност на кипърската 

система на здравеопазване. 

(15) В рамките на европейския семестър Комисията направи цялостен анализ на 

икономическата политика на Кипър и го публикува в доклада за страната за 

2016 г. Освен това Комисията направи оценка на програмата за стабилност и на 

националната програма за реформи. Комисията взе предвид не само тяхното 

значение за провеждането на устойчива бюджетна и социално-икономическа 

политика в Кипър, но и тяхното съответствие с правилата и насоките на ЕС 

предвид необходимостта от засилване на цялостното икономическо управление 

на Съюза чрез принос на ЕС към бъдещите решения на държавите членки. 

Препоръките в рамките на европейския семестър са отразени в препоръки 1—5 

по-долу. 

(16) С оглед на тази оценка Съветът разгледа програмата за стабилност, като 

становището му
13

 е изразено по-специално в препоръка 1 по-долу. 

(17) С оглед на задълбочения преглед, направен от Комисията, и на тази оценка 

Съветът разгледа националната програма за реформи и програмата за 

                                                 
13 Съгласно член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1466/97. 
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стабилност. Неговите препоръки по член 6 от Регламент (ЕС) № 1176/2011 са 

отразени в препоръки 1—5 по-долу, 

ПРЕПОРЪЧВА на Кипър да предприеме следните действия през 2016 г. и 2017 г.: 

1. След като коригира прекомерния дефицит, да спазва средносрочната бюджетна 

цел през 2016 г. и 2017 г. До края на 2016 г. да въведе задължителен 

механизъм, с който се ограничава ръстът на възнагражденията на държавните 

служители. До края на 2016 г. да приеме хоризонталната реформа на 

публичната администрация и закона за управление на държавните 

предприятия, както и да осъществи реформата на местните органи. До края на 

2016 г. да приеме вторичното законодателство, за да се допълни новата 

бюджетна рамка. 

2. До юни 2017 г. да преодолее пречките пред пълното прилагане на 

законодателните рамки за несъстоятелността и принудителното изпълнение, 

както и да осигури подходящи ресурси за Службата по несъстоятелността. Да 

осигури надеждни и бързи системи за издаването на актове за собственост и за 

прехвърлянето на права върху недвижимо имущество. Да повиши 

ефективността и капацитета на съдебната система. Да измени гражданското 

процесуално право. 

3. До края на 2016 г. да предприеме мерки за намаляване на необслужваните 

заеми и за осигуряване на точни оценки на обезпеченията за целите на 

провизиите. Да разшири обхвата на информацията, предоставяна на 

кредиторите, за да може кредитният регистър да функционира пълноценно.  

4. Да отстрани пречките пред инвестициите, по-специално чрез изпълнение на 

плана за действие за растеж, спазване на плана за приватизация, както и като се 

укрепят националните регулаторни органи. Да предприеме мерки за 

подобряване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия. 

5. Да увеличи капацитета на публичните служби по заетостта и предоставяните от 

тях услуги за дългосрочно безработните; да подобри дейностите за достигане 

до нерегистрираните безработни. Да приеме законодателство за реформа на 

болниците и да постигне напредък по планираното прилагане на всеобщо 

здравно осигуряване. 

 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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