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Годишен доклад 

относно функционирането наРегистъра за прозрачност през 2016 г., 

 

 

представен от генералните секретари 

на Европейския парламент и на Европейската комисия 

 

пред 

 

г-жа Силви Гийом, заместник-председател на Европейския 

парламент  

и 

г-н Франс Тимерманс, първи заместник-председател на 

Европейската комисия  

 

 

 
  

Както е предвидено в точка 28 от преразгледаното Междуинституционално 

споразумение (МИС) относно Регистъра за прозрачност, подписано на 16 април 2014 г. 

(като съвместен инструмент на Европейския парламент и Европейската комисия), 

настоящият годишен доклад представя отчет за дейностите на Регистъра за 

прозрачност през 2016 г. 

В настоящия доклад са представени статистически данни относно дейността на Регистъра 

от януари до декември 2016 г. и се описват действията, предприети от Съвместния 

секретариат на Регистъра за прозрачност, по-специално с оглед гарантиране на оптимално 

качество на данните и повишаване на осведомеността относно инструмента.  
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Абревиатури, използвани в доклада: 

 

ЕП = Европейски парламент 

ЕК = Европейска комисия 

ЕС = Европейски съюз 

ГСС = Генерален секретариат на Съвета 

МИС = Междуинституционално споразумение: 

ИТ = информационни технологии 

ССРП = Съвместен секретариат на Регистъра за прозрачност 

член на ЕП = член на Европейския парламент 

НПО = неправителствена организация 

регистър = Регистър за прозрачност 

 

 

Уебсайт на Регистъра за прозрачност: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=bg#bg 

 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Регистърът за прозрачност (наричан по-нататък: Регистъра) беше създаден съвместно 

от Европейския парламент (ЕП) и Европейската комисия (ЕК) през 2011 г. чрез 

Междуинституционалното споразумение (МИС). Той представлява един от основните 

инструменти за изпълнение на ангажимента на тези две институции за прозрачност. 

Регистърът се прилага за всички групи по интереси, които участват в дейности, 

извършвани с цел да се повлияе на процесите на законотворчество и прилагане на 

политиките на институциите на ЕС. Като хвърля светлина върху интересите, които се 

преследват, от кого и с какъв размер на ресурсите, Регистърът дава възможност за 

упражняване на по-голям обществен контрол, като позволява на гражданите, медиите и 

заинтересованите страни да проследяват дейностите и потенциалното влияние на 

представителите на интереси. Регистърът за прозрачност включва над 10 000 

образувания, които са подписали общ кодекс за поведение1, което го превръща в един 

от най-големите по рода си в света. 

 

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ2 

Съществуват шест специализирани раздела за вписване в регистъра. През 2016 г. най-

големият раздел, представляващ малко над половината от всички регистранти, беше 

раздел II: „„Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения“ 

(Вж. Таблица 1). В рамките на този раздел, основният подраздел „Търговски и 

стопанските сдружения“, представлява почти 43% от всички „вътрешни“ лобисти и 

търговски/стопански/професионални сдружения (вж. таблица 2, раздел II). 

 

„Неправителствени организации“(раздел III) бяха следващият най-често срещан вид 

регистранти, като на тях се падат над една четвърт от всички регистрирани 

организации. „Професионални консултанти, правни дружества или самостоятелно 

заети консултанти“ (раздел I) бяха на следващо място, като представляваха почти 

12 % от всички регистранти. По-малки категории регистранти са били „Мозъчни 

тръстове, научноизследователски и академични институции“ (раздел IV), 

последвани от „Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или 

други поднационални органи“ (раздел VI) и „Организации, представляващи църкви и 

религиозни общности“ (раздел V). 

 

Таблица 1: Разпределение на представителите на интереси 

 

                                                 
1 При отчитане единствено на образуванията, които са регистрирани и са активни към 31.12.2016 г. 
2 Данните, представени в настоящия доклад, отразяват ситуацията към 31.12.2016 г. 
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Таблица 2: Разбивка по подраздели3 

 

     Раздел І: Професионални консултантски фирми/правни кантори/самостоятелно заети 

консултанти 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Раздели III и V нямат подраздели. 

11,58%

50,33%

25,60%

7,22%

0,44%

4,82%

Section I - Professional consultancies/law
firms/self-employed consultants

Section II - In-house lobbyists and
trade/business/professional associations

Section III - Non-governmental
organisations

Section IV - Think tanks, research and
academic institutions

Section V - Organisations representing
churches and religious communities

Section VI - Organisations representing
local, regional and municipal authorities,
other public or mixed entities, etc.

59,18%

10,28%

30,54%

Professional consultancies

Law firms

Self-employed consultants
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Раздел ІІ: „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения 

 

 

Раздел IV. Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции 

 

 

Раздел VI: Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, 

други публични или смесени образувания и т.н.  

37,55%

42,46%

13,87%

6,12%

Companies & groups

Trade and business associations

Trade unions and professional
associations

Other organisations

67,13%

32,87%
Think tanks and research
institutions

Academic institutions

21,86%

19,96%

16,16%

42,02%

Regional structures

Other sub-national public
authorities

Transnational associations and
networks of public regional or
other sub-national authorities

Other public or mixed entities,
created by law whose purpose
is to act in the public interest
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Таблица 3: Разпределение на регистрантите към 31.12.2016 г. 

 

 Към 31.12.2016 г. в Регистъра има 10 911 регистранти, разпределени в рамките на 

следните (под) раздели: 

I - Професионални консултантски фирми/правни кантори/самостоятелно 

заети консултанти 
1 264 

Професионални консултантски фирми  748 

Правни кантори  130 

Самостоятелно заети консултанти  386 

II — „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални 

сдружения  
5 492 

Дружества и групи  2 062 

Търговски и стопански сдружения  2 332 

Профсъюзи и професионални сдружения  762 

Други организации  336 

III — Неправителствени организации  2 793 

Неправителствени организации, платформи и мрежи, и други сходни 

организации  
2 793 

IV — Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции  788 

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции  529 

Академични институции  259 

V — Организации, представляващи църкви и религиозни общности  48 

Организации, представляващи църкви и религиозни общности  48 

VI — Организации, представляващи местни, регионални и общински 

органи, други публични или смесени образувания и т.н.  
526 

Регионални структури 115 

Други публични поднационални органи  105 

Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или други 

поднационални органи 
85 

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято цел е да 

работят в обществен интерес  
221 

 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=bg#bg
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=bg#bg
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
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Статистически данни относно нови регистрации през 2016 г. 

В регистъра през 2016 г. бяха направени 3 347 нови регистрации4. От тях 451 образувания 

са регистрирани в раздел I; 1 511 в раздел II; 902 в раздел III; 283 в раздел IV; 11 в 

раздел V и 189 в раздел VI. Средният брой на новите регистрации на месец е бил 279, с 

променлив интензитет през годината (таблица 5).  

 

 

Таблица 4: Нови регистрации годишно  

 

 
 

 

Забележка: За годишните статистически данни от 2011 г. насам, моля, направете справка 

на уебсайта на регистъра —  
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=bg#bg 

 

  

                                                 
4 При отчитане единствено на образуванията, които са регистрирани и са активни към 31.12.2016 г. 

3347
2714

2119

111211741168

201620152014201320122011

Registration year

Number of new entities registered and still active 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=bg#bg
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Таблица 5: Броят на регистрантите през 2016 г.  

 

 
 

 

 

Общият брой нови регистрации годишно продължи да се увеличава. Тази възходяща 

тенденция се дължи най-вероятно на продължаващото използване от двете институции на 

силни стимули за регистрация. 

 

Решение на Комисията, прието през май 2016 г., направи регистрацията необходимо 

предварително условие за назначаването на някои видове членове на експертни групи. Тази 

новосъздадена синергия между Регистъра за прозрачност и Регистъра на експертните групи 

доведе до увеличаване на процента на регистрациите през втората половина на годината. 

Обществените консултации, започнати от Комисията в рамките на различните области на 

политиката, също доведоха до нови регистрации, тъй като групите по интереси са активно 

насърчавани да се впишат в Регистъра за прозрачност, с цел да се разграничат техните 

мнения от тези на отделните граждани. 

 

Регистрацията е необходимо предварително условие за организациите и самостоятелно 

заетите физически лица, чиито представители бяха поканени да се изкажат при 

изслушвания в комисиите на Европейския парламент, или които се стремят да получат 

улеснен достъп до сградите на Парламента. Акредитацията може да бъде предоставена за 

срок до 12 месеца и може да бъде подновявана. Над 7 400 разрешения за достъп на 

физически лица са били предоставени през 2016 г. от Парламента на представители на 

около 2 350 организации в Регистъра (под формата на нови заявления или подновяване).  

 

През 2016 г. уебсайтът на Регистъра беше посетен от около 250 000 отделни посетители5, което 

се равнява на 41 250 посещения месечно6. До 27,7 % от посещенията са чрез сайта „Europa“, 

докато почти 30 % от посетителите са достигнали до уебсайта чрез интернет търсачки.  

                                                 
5 „Отделен посетител“ е индивидуално идентифициран клиент, който преглежда страници в рамките на определен период 

от време (в този случай един ден). Отделен посетител се брои веднъж през разглеждания период от време, докато 

посетителят може да е посетил няколкократно страницата. Тъй като идентификацията се извършва на персоналните 

компютри на посетителите, ако един посетител използва повече от един компютър, това се отчита няколко пъти. 
6 „Посещение“ се определя като поредица от заявки за страници от един и същ отделно идентифициран клиент. 
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III. ДЕЙНОСТИ НА СЪВМЕСТНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА РЕГИСТЪРА ЗА 

ПРОЗРАЧНОСТ  

Съвместният секретариат на Регистъра за прозрачност (ССРП) се състои от екип от 

длъжностни лица от ЕП и ЕК. В него участват общо 10 длъжностни лица, 6 от ЕК и 4 на 

ЕП, в това число началници на отдели. Относно задачите, свързани със ССРП, работата по 

тях възлиза на около 5,5 еквивалента на пълно работно време (ЕПРВ).  

 

ССРП отговаря за ежедневното управление на Регистъра за прозрачност; той осигурява 

служба за помощ, издава насоки за регистрация, извършва проверки на качеството на 

данните, разглежда получени сигнали и жалби, координира разработването на ИТ и 

поддръжката на системата и провежда кампании за повишаване на осведомеността и 

други комуникационни дейности за популяризиране на схемата. Дейността на ССРП се 

координира от началника на отдел „Прозрачност“ в Генералния секретариат на ЕК; 

Съветът е наблюдател на заседанията на ССРП.  

 

1. Наблюдение на данните, съдържащи се в регистъра  

Една от основните задачи на ССРП е да следи качеството на данните в Регистъра чрез 

извършване на проверки на качеството и гарантиране на подходящи последващи действия в 

отговор на получените сигнали и жалби. В допълнение, ССРП извършва основна проверка на 

всяка нова регистрация в Регистъра за прозрачност с оглед на условията за допустимост. За да 

се управлява по-ефективно тази трудна задача, през 2016 г. беше стартирана ИТ разработка, 

която да помогне за анализа на качеството на данните, предоставени от регистрантите, по 

автоматизиран начин. Целта е да се стартира нова и подобрена версия на Регистъра за 

прозрачност през първата половина на 2017 г., за да се повиши цялостното качество на данните, 

чрез улесняване на процеса на регистрация/актуализиране за нови и текущи регистранти.  

 

1.1 Проверки на качеството  

„Проверка на качеството“ е набор от проверки, извършвани от ССРП, за да се осигурят 

качеството и точността на данните, предоставени от регистрантите в съответствие с 

приложение II към МИС, така че да се избегнат фактологични грешки и недопустими 

регистрации. В случай на неспазване на изискванията, посочени в приложение II към 

Междуинституционалното споразумение, ССРП се свързва с регистрираните образувания 

и обсъжда , възможни решения.  

  

През 2016 г. ССРП е извършил 5 032 проверки на качеството — почти два пъти повече от 

извършените през 2015 г. (2 591) поради нарасналите усилия да се гарантира, че всички нови 

регистрации биват проверявани. По отношение на извършените 5 032 проверки на качеството, 

малко под половината от регистрациите бяха счетени за верни (2 261), докато с останалите 

образувания бе установена връзка по отношение на допустимостта или непоследователността 

на данните в направените от тях вписвания. От 2 771-те образувания, с които е бил установен 

контакт, 961 са били заличени от Регистъра поради една от следните причини: противоречиви, 

неточни или непълни данни, липса на актуализация и недопустимост.  

 

1.2 Сигнали  

 

„Сигнал“ означава механизъм, който позволява на трети страни да съобщават на ССРП за 

регистрации на едно или повече образувания, които могат да съдържат фактически грешки 

или да са недопустими. От горепосочените 5 032 проверки на качеството, 407 бяха 

предприети в отговор на сигнали, получени от ССРП. През 2016 г. бяха получени 16 

отделни сигнала от страна на ССРП (от които един бе недопустим). Въпросните сигнали се 

отнасят до общо 40 организации, като някои сигнали засягат повече от едно образувание. 
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Отчасти висящ от септември 2015 г. беше масов сигнал във връзка с 4 253 вписвания. 

Този сигнал предупреждава за три вида погрешни вписвания: i) няма описани релевантни 

дейности; ii) недостоверно високи разходи; и iii) недостоверно ниски разходи. Предвид 

големия брой засегнати вписвания ССРП предприе последващи действия чрез 

приоритизиране на определени критерии. Общо 433 организации бяха потърсени на три 

етапа (през 2015 г. бяха завършени два етапа, а един беше завършен през 2016 г.). 

 

Резултатите от етап III, свързани с докладване на очевидно занижени разходи, са 

включени в настоящия доклад, както бе оповестено в предишния годишен доклад: 

 

Докладване на очевидно занижени разходи 

  

През януари/февруари 2016 г. беше осъществен контакт с 347 организации; 

277 (80%) предоставиха задоволителни актуализирани данни; 

70 (20 %) бяха заличени от Регистъра поради незадоволителен отговор или изобщо липсата 

на такъв. 

  

Спрямо тази категория бяха приложени следните критерии: регистранти в раздели I, II и III; 

със седалище в Белгия; с ЕПРВ по-голям или равен на две; с прогнозни разходи, свързани с 

дейностите, по-ниски или равни на 10 000 евро. 

 

 

1.3 Жалби  

 

„Жалба“ означава уведомяване за предполагаемо нарушение от страна на регистрант на 

някое от задълженията съгласно кодекса за поведение, с изключение на твърдения за 

фактически грешки През 2016 г. ССРП е получил 7 жалби, от които 4 бяха обявени за 

допустими като „жалби“ и една беше квалифицирана впоследствие като „сигнал“. 

Жалбата се определя като недопустима например когато няма връзка с предполагаемо 

нарушение на кодекса за поведение от регистрантите или не е предоставено никакво 

съществено доказателство във връзка с направените твърдения. 

 

Допустимите жалби се отнасяха до евентуални нарушения на клаузите на кодекса за 

поведение, и най-често на клауза (г) „гарантират, че доколкото им е известно, 

информацията, която те предоставят при регистрацията и впоследствие в рамките на 

своите дейности, попадащи в обхвата на регистъра, е пълна, актуална и неподвеждаща; 

приемат, че цялата предоставена информация подлежи на преразглеждане и се 

съгласяват да сътрудничат на административни искания за допълнителна информация 

и актуализиране на данните“, плътно следвана от клауза в) „не се позовават на 

наличието на официални отношения с Европейския съюз или с която и да е от неговите 

институции при контактите си с трети страни, нито се представят погрешно при 

регистрацията с цел да подведат трети страни, длъжностни лица или служители“.  

 

След разследване от страна на ССРП и контакти със съответните регистранти, 3 от общо 4 

допустими жалби бяха приключени с представяне на актуална информация от страна на 

регистрантите, а останалият регистрант беше заличен от Регистъра поради 

недопустимост.  

 

2. Насоки и повишаване на осведомеността  

 

ССРП редовно провежда обучения и дейности за информиране с цел повишаване на 

осведомеността във връзка с Регистъра и популяризиране на неговото използване. През 

2016 г. ЕП организира девет вътрешни сесии за обучение за служителите и за 

сътрудниците на членовете на ЕП. Европейската комисия организира седем целодневни 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=bg#bg
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=bg#bg
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курса за обучение за персонала, озаглавени „Как да се справим подходящо и ефективно с 

лобистите“, които включваха презентация и работа по казус относно Регистъра за 

прозрачност. В допълнение към тези вътрешни презентации, двете институции направиха 

24 презентации пред заинтересовани страни и групи посетители . Две презентации бяха 

предоставени на членове на национални парламенти в държавите членки по покана: пред 

португалския Аd hoc комитет за повишаване на прозрачността през септември и пред 

белгийския Комитет за отбрана през декември.  

 

За да се подпомагат организациите в процеса на регистрация, и в допълнение към 

подробните Насоки за прилагане, бяха публикувани онлайн по-кратки насоки, озаглавени 

„Ефективна регистрация и избягване на често срещани грешки“. 

 

 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нарастването на броя на регистрациите продължи през 2016 г. с регистрацията на повече от 

3 300 нови образувания в течение на годината. В същото време ССРП допълнително 

увеличи усилията си, за да гарантира оптимално качество на данните в системата, чрез 

извършване на повече проверки на качеството и чрез осигуряване на навременни 

последващи действия във връзка с получени сигнали и жалби. ССРП беше поканен да 

представя редовно Регистъра за прозрачност пред разнородна публика и да участва в дебати 

за функционирането на системата и нейното развитие. Непрестанно увеличаващият се брой 

нови регистранти и повишената видимост и значение на Регистъра отново подчертаха 

необходимостта да се отпуснат достатъчно човешки и ИТ ресурси на ССРП за неговото 

ефективно функциониране и за общото доверие в системата. 

Редица събития, които заслужават да бъдат споменати, се случиха през 2016 г. Комисията 

проведе 3-месечна обществена консултация с цел да събере мнения относно настоящия 

Регистър за прозрачност и потенциалното му развитие7. Силви Гийом, заместник-

председател на Европейския парламент, и първият заместник-председател на Комисията 

Франс Тимерманс бяха домакини на съвместен публичен дебат на 2 май относно режима на 

прозрачност за представителите на интереси в ЕС,8 а на 28 септември Комисията представи 

предложение за ново Междуинституционално споразумение за задължителен Регистър за 

прозрачност на Европейския парламент и на Съвета. 9 

 

 

 

 

— КРАЙ —  

                                                 
7 https://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_bg 
8 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=bg#bg 
9 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_en.htm 

 

https://ec.europa.eu/info/consultations/proposal-mandatory-transparency-register_bg
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=NEWS&locale=bg#bg
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3182_en.htm

