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В съответствие с член 13, параграф 3 от Междуинституционалното споразумение между 
Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно 
задължителен регистър за прозрачност, подписано на 20 май 2021 г., на подписалите го 
институции се представя годишен доклад относно функционирането на Регистъра за 
прозрачност.  

Настоящият доклад съдържа фактологична информация за Регистъра за прозрачност, 
неговото съдържание и всички промени, свързани с него, през 2021 г. Също така той 
предоставя информация за обвързаността с условия и допълнителните мерки за 
прозрачност, които са в сила в институциите, подписали настоящото споразумение, през 
същата година. 
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I. Резюме 
 

За Регистъра за прозрачност 2021 г. беше специална година. През нея не само 
отбелязахме 10-ата годишнина от създаването на Регистъра за прозрачност като 
съвместен инструмент за прозрачност на Европейския парламент и на Европейската 
комисия, но беше обявена и нова ера на междуинституционално сътрудничество в 
областта на политиката на прозрачност на ЕС, предвид на това, че към Регистъра се 
присъедини и Съветът на Европейския съюз. На 1 юли 2021 г. влезе в сила ново 
тристранно междуинституционално споразумение (МИС) относно задължителен 
регистър за прозрачност с подобрен подход по отношение на съвместното управление, 
мерки за насърчаване на етичното представителство на интереси и нови изисквания за 
прозрачност, наложени на представителите на интереси във връзка с техните дейности 
спрямо институциите на ЕС. 
 
В настоящия доклад се прави преглед на прилагането на новото МИС (вж. раздели II — 
III). В него се обяснява как, чрез прилагане на принципа на „обвързаност с условия“, 
според споразумението става задължително представителите на интереси да се 
регистрират, за да могат да извършват определени видове ключови дейности по 
представителство на интереси на равнището на ЕС. 
 
В доклада се очертават и няколко други нови характеристики в рамките на новото МИС, 
сред които нова и ефективна двустепенна структура на управление. Управителен съвет 
на регистъра за прозрачност, състоящ се от генералните секретари на трите институции, 
подписали настоящото споразумение, наблюдава работата на Секретариата, който 
отговаря за ежедневното управление на регистъра и се състои от служители от тези три 
институции. През септември 2021 г. управителният съвет проведе учредителното си 
заседание, за да определи нуждите и приоритетите за Регистъра за прозрачност за 
следващата година. Голяма част от дейностите на Секретариата през 2021 г. (вж. 
раздел IV) бяха съсредоточени върху техническото изпълнение, подготовката на 
управителния съвет и дейностите за повишаване на осведомеността относно новите 
изисквания за представителите на интереси. 
 
Обемът на Регистъра за прозрачност нараства постоянно, като на 31 декември 2021 г. 
достигна до 13 366 регистранти. От оперативна и административна гледна точка той 
положи значителни усилия, за да подготви почвата за плавен преход от старата към 
новата задължителна система. Това включваше издаване на нови насоки за заявителите 
и регистрантите, разработване на нов формуляр за регистрация и обновяване на 
уебсайта. Преходът включваше също така засилена помощ от бюрото за подкрепа и 
действия и прояви за повишаване на осведомеността, насочени към заинтересованите 
страни. 
 
Качеството на данните продължи да бъде основен приоритет през 2021 г. Всички нови 
заявления бяха проверени преди публикуването, 452 представители на интереси се 
регистрираха успешно чрез новия формуляр за регистрация, а на по-рано 
регистрираните представители на интереси бе предоставен шестмесечен преходен 
период за актуализиране на изискванията на МИС. На 31 декември 2021 г. процентът 
на миграция достигна 39 % (вж. раздел V). 
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II. Въведение 
 

Регистърът за прозрачност е публична база данни, съдържаща актуална информация за 
представителите на интереси, които участват активно в дейности, насочени към 
оказване на влияние върху формулирането или прилагането на политики или 
законодателство на равнище ЕС. Той дава възможност на отделни лица, медии, 
заинтересовани страни и служители на ЕС да проследяват интересите, представени чрез 
институциите на ЕС, за да разберат кой представлява тези интереси и от чие име, както 
и да видят какви ресурси са отделени за съответните лобистки дейности и усилия. 
Регистърът е един от няколкото инструмента за прозрачност, който има за цел да 
подобри прозрачността и откритостта на процеса на вземане на решения в ЕС. 
 
Създадена за първи път през 2011 г. от Европейския парламент и Европейската комисия 
чрез междуинституционално споразумение, схемата беше преразгледана през 2014 г.1, 
а след това претърпя допълнително основно преразглеждане през 2021 г. За да се 
установи координиран подход с равностоен режим на прозрачност на 
представителството на интереси на равнище ЕС, през 2021 г. Европейският парламент, 
Съветът на Европейския съюз и Европейската комисия сключиха ново МИС2. Новото 
МИС установява задължителния Регистър за прозрачност като ключов инструмент на 
трите институции за подобряване на прозрачността на лобирането и за повишаване на 
видимостта на участието на заинтересованите страни и гражданското общество в 
демократичния процес на вземане на решения в ЕС. 
 
В съответствие с член 13 от МИС настоящият доклад съдържа фактологична 
информация относно Регистъра за прозрачност, неговото съдържание и промените, 
свързани с него, въведени през отчетния период. В него също така се прави преглед на 
обвързаността с условия и допълнителните мерки за прозрачност, които понастоящем 
са в сила в институциите, подписали настоящото споразумение. 

1. Основни характеристики на Междуинституционалното споразумение 
от 2021 г. 

Междуинституционалното споразумение задължава представителите на интереси да се 
регистрират, за да могат да извършват определени видове ключови дейности по 
представителство на интереси на равнище ЕС. Принципът на „обвързаност с условия“, 
според който регистрацията в Регистъра за прозрачност е предварително условие за 
извършването на конкретни дейности, е крайъгълният камък на МИС и се прилага 
посредством индивидуални мерки, приети от всяка от институциите, подписали 
настоящото споразумение (вж. раздел III). 
 
МИС е обвързващо за трите институции, подписали споразумението. Другите 
институции, органи, служби и агенции на ЕС са свободни да се придържат към 
принципа на обвързаност с условия на доброволна основа и по своя преценка. 

                                                           
1 Споразумение между Европейския парламент и Европейската комисия относно регистъра за 

прозрачност за организации и самостоятелно заети физически лица, които участват в изготвянето и 
прилагането на политиките на ЕС (OВ L 277, 19.9.2014 г., стр. 11-24). 

2 Междуинституционално споразумение от 20 май 2021 г. между Европейския парламент, Съвета на 
Европейския съюз и Европейската комисия за задължителен регистър за прозрачност (ОВ L 207, 
11.6.2021 г., стр. 1–17). 
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При регистрацията всички заявители и регистранти се съгласяват, че вече спазват 
етичните и поведенческите правила и принципи, определени в кодекса за поведение 
(приложен към МИС), като демонстрират ангажимента си съответно да отговарят на 
условията за регистрация или да останат вписани в Регистъра за прозрачност. Освен 
това те трябва да предоставят информацията, посочена в приложение II към МИС. 
 
Междуинституционалното споразумение въведе няколко нови характеристики и 
подобрения в допълнение към принципа на обвързаност с условия: 

- регистър за прозрачност, обхващащ Европейския парламент, Съвета и 
Комисията; 

- широка концепция за прозрачност, включително мерки за прозрачност за 
насърчаване на регистрацията и укрепване на съвместната рамка, като например 
онлайн публикуване на срещите; 

- разширен и по-ясен обхват на покритие, който да включва дейности, 
извършвани от името на правителства на държави извън ЕС или от сдружения 
на публични органи и техните мрежи, когато представляват частни интереси; 

- ефективна двустепенна структура на управление (вж. раздел II.2); 
- съфинансиране на Регистъра за прозрачност от трите институции; 
- по-силен акцент върху качеството на съдържанието на Регистъра за прозрачност 

чрез предварителна оценка на допустимостта и качеството на данните на новите 
заявления за регистрация, т.е. изискване за мониторинг преди публикуването; 

- ясно структуриран набор от административни процедури за провеждане на 
разследвания и разглеждане на жалби във връзка с предполагаеми нарушения на 
кодекса за поведение, при надлежно зачитане на процесуалните права на 
заявителите и регистрантите; 

- възможност за доброволно участие на институциите, органите, службите и 
агенциите на ЕС, различни от институциите, подписали настоящото 
споразумение; 

- динамични процеси на докладване и преглед. 

2. Структура на управление 

Регистърът за прозрачност има структура на управление на две равнища: управителен 
съвет, който упражнява цялостен надзор върху Регистъра за прозрачност, и 
секретариат, отговарящ за ежедневното му управление. 
 
Управителният съвет наблюдава цялостното изпълнение на МИС. В този контекст той 
отговаря за определянето на нуждите и приоритетите за Регистъра за прозрачност, за 
приемането на годишния доклад за неговото функциониране и за даването на общи 
инструкции на Секретариата. Той също така е натоварен със задачата да разглежда и да 
взема решения по искания за преразглеждане на мерките, прилагани от Секретариата 
след разследване. 
 
Генералните секретари на Европейския парламент, Съвета и Комисията заедно 
съставляват управителния съвет. Те заседават поне веднъж годишно, като всеки 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=ANNUAL_REPORT&locale=bg
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генерален секретар поема председателството за годишен мандат, който започва с 
генералния секретар на Европейския парламент през 2021 г. до края на 2022 г. 
 
Секретариатът предлага насоки на представителите на интереси относно процеса на 
регистрация, наблюдава и проверява допустимостта на заявленията и извършва 
проверки на качеството на информацията, предоставяна от регистрантите. Той 
разглежда жалби относно предполагаеми нарушения на кодекса за поведение от страна 
на регистрантите и може да приложи мерки, ако счете жалбата за основателна. 
Секретариатът също така изготвя годишния доклад и повишава осведомеността 
относно Регистъра за прозрачност (вж. раздел IV). 
 
Секретариатът се състои от персонал от трите институции, подписали настоящото 
споразумение, възлизащ на девет служители на пълно работно време (с един повече в 
сравнение с 2020 г. поради присъединяването на Съвета през юли 2021 г.) Той работи 
под координацията на своя координатор, който представлява Секретариата както в 
управителния съвет, така и публично. През 2021 г. началникът на отдела, отговарящ за 
прозрачността в Генералния секретариат на Европейската комисия, беше определен за 
координатор на Секретариата. 

3. Прилагане и преходен период 

МИС влезе в сила на 1 юли 2021 г. С него бяха въведени нови изисквания за 
информация за заявителите и регистрантите. Тези изисквания са посочени в 
приложение II към МИС. По отношение на финансовата информация, която трябва да 
се предостави, понастоящем регистрантите трябва да изберат вида интереси, които 
представляват (собствени интереси или тези на свои членове, интереси на клиенти или 
нетърговски интереси), за да определят най-подходящата финансова информация 
(раздел V). 
 
На 20 септември 2022 г. Секретариатът публикува нов формуляр за 
заявление/регистрация на уебсайта на Регистъра за прозрачност, за да се даде 
възможност на заявителите и регистрантите да изпълнят новите изисквания за 
информация. Всички нови кандидати, подали заявление за регистрация, трябваше да 
попълнят новия формуляр и бяха подложени на проверка за допустимост, преди да 
бъдат публикувани в Регистъра за прозрачност. Освен това всички съществуващи 
регистранти, които са били вписани в Регистъра за прозрачност преди тази дата, са били 
информирани, че им се предоставят шест месеца3 за промяна на регистрацията си в 
съответствие с новия формуляр, за да останат в регистъра. 
 
За да повиши осведомеността и да улесни регистрацията на представителите на 
интереси и техния преход към новата система, Секретариатът публикува нови насоки 
за заявителите и регистрантите и нов разширен списък с често задавани въпроси на 
уебсайта на Регистъра за прозрачност. Преди да изготви новите подробни насоки, през 
юни 2021 г. Секретариатът се консултира със заинтересованите страни в Регистъра за 
прозрачност чрез онлайн въпросник4. Секретариатът също така предостави подробна 
информация относно новата структура на управление на Регистъра за прозрачност и 

                                                           
3 От 20 септември 2021 г. до 19 март 2022 г. (включително). 
4 Отговорите на консултацията със заинтересованите страни са достъпни в EUSurvey на следния адрес: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/publication/2021-IIA-Guidelines-consultation. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=ALERTS_COMPLAINTS&locale=bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GOVERNANCE&locale=bg
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относно обвързаността с условия и други мерки за прозрачност, които са в сила в 
институциите на ЕС, на специални подстраници на уебсайта. 
 
Като подготовка за новия процес на регистрация Секретариатът проведе поредица от 
срещи с представителни органи, т.е. участници, представляващи различните видове 
регистранти, присъстващи в Регистъра за прозрачност, за да представи новата рамка и 
да разгледа конкретни въпроси и искания за информация и допълнителни насоки (вж. 
раздел IV.5). 

III. Обвързаност с условия и допълнителни мерки за 
прозрачност 

 
Европейският парламент, Съветът и Комисията приемат мерки за обвързване с условия, 
когато решат да обвържат определени дейности по представителство на интереси с 
условието за предварителна регистрация в Регистъра за прозрачност. Трите подписали 
институции могат също така да приемат допълнителни мерки за прозрачност с цел по-
нататъшно насърчаване на регистрацията и укрепване на съвместната рамка. 
 
Условията и допълнителните мерки за прозрачност, които понастоящем са в сила във 
всяка от трите институции, са описани подробно по-долу. 
 
Другите институции, органи, служби и агенции на ЕС, както и държавите членки във 
връзка с техните постоянни представителства в ЕС, могат да уведомят управителния 
съвет за обвързаност с условия или допълнителни мерки за прозрачност, които приемат, 
и да поискат те да бъдат публикувани на уебсайта на Регистъра за прозрачност. През 
2021 г. управителният съвет не получи подобни уведомления. 
 
По време на мандата си като председатели на Съвета и през шестте месеца преди 
настоящия мандат всички държави членки се ангажираха да обвържат срещите с 
представителите на интереси и съответния им постоянен представител и заместник 
постоянен представител в ЕС с условието тези представители на интереси да бъдат 
вписани в Регистъра за прозрачност. Тази мярка за обвързване с условия се прилага за 
срещите, организирани с постоянния представител и заместник постоянния 
представител в качеството им на действащи или предстоящи председателства на 
Съвета5. Поради това представителите на интереси не трябва да имат възможност да 
участват в такива срещи, освен ако не са регистрирани. През 2021 г. това беше 
приложено за Словения6, тъй като тя изпълняваше председателството на Съвета на ЕС, 
а също и за Франция7 в качеството ѝ на встъпващо председателство. 
 
Европейски парламент 
 
Като се вземат предвид тяхната специфична роля и мандат, на членовете на 
Европейския парламент се препоръчва8 да се срещат само с представители на интереси, 

                                                           
5 https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-

%20Member%20states%27%20political%20declaration.EN.pdf. 
6 https://www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-

permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/. 
7 https://ue.delegfrance.org/registre-de-transparence. 
8 Правилник за дейността на Европейския парламент  (член 11, параграф 2). 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONDITIONALITY&locale=bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.EN.pdf
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/openFile.do?fileName=Transparency%20register%20-%20Member%20states'%20political%20declaration.EN.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.gov.si/en/representations/permanent-representation-to-the-european-union-brussels/about-the-permanent-representation-to-the-european-union-brussels/transparency-register/__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nIAvDLl5$
https://urldefense.com/v3/__https:/ue.delegfrance.org/registre-de-transparence__;!!DOxrgLBm!ROG2QX4dnygnfUuUQYJpgvtCKJXpzy2tAuTCAp5lNzfUyJE8orhEajYzcziCfuzannF5nKyDPGnK$
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_BG.html
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вписани в Регистъра за прозрачност. Всички членове на ЕП се насърчават също така да 
публикуват онлайн всички планирани срещи с представители на интереси. 
 
Тези срещи се публикуват на отделните профилни страници на всеки член на ЕП на 
официалния уебсайт на Парламента.  В допълнение към това докладчиците, 
докладчиците в сянка и председателите на комисии са задължени да публикуват онлайн 
всички планирани срещи с представители на интереси за всеки парламентарен доклад. 
Публикуваните данни показват датата и вида на проведената среща, на каква тема е 
била и с кой точно представител на интереси, както и ролята на члена на ЕП (т.е. като 
докладчик, докладчик в сянка, председател на комисия или като член на ЕП без 
конкретна отговорност за досието). 
 
Служителите на Парламента, както и всички служители на ЕС, са длъжни да запазят 
своята професионална и лична независимост. Следователно те трябва да действат по 
начин, съответстващ на независимостта на тяхната позиция, и поради това им се 
препоръчва да проверяват дали представителите на интереси са регистрирани, преди да 
се срещнат с тях или да приемат покана за участие в проява 
 
Европейският парламент реши, че само регистрирани представители на интереси могат 
да участват в интергрупите или други неформални обединения9. ЕП изисква10 също 
така ораторите на изслушванията в неговите комисии да бъдат регистрирани. Освен 
това Европейският парламент препоръча на своите членове да проверяват дали са 
регистрирани11 представителите на интереси, заедно с които възнамеряват да бъдат 
домакини или да организират съвместна проява в помещенията на Европейския 
парламент. Европейският парламент предвижда само регистрирани представители на 
интереси да могат да получават дългосрочни пропуски за достъп12. Като допълнителна 
мярка за прозрачност регистрантите могат да се запишат, за да получават автоматични 
актуализации на дейностите на парламентарните комисии по електронна поща. 

 
С оглед на предишните ангажименти, поети по-специално в пленарна резолюция, 
приета на 27 април 2021 г.13, Европейският парламент създаде вътрешна 
административна работна група, която да подготви последващите действия, свързани с 
МИС. Въз основа на своите препоръки Бюрото на Европейския парламент ще отговаря 
за вземането на решения относно всяко ново обвързване с условия или други мерки за 
прозрачност в Парламента. 
 
Съвет на ЕС 
 
Както е посочено в Решение (ЕС) 2021/929 на Съвета14, вписването в Регистъра за 
прозрачност е предварително условие, за да могат представителите на интереси да се 
срещнат с генералния секретар на Съвета или с генералните директори. Същото 
правило се прилага и за служебното участие на представители на интереси в 
тематичните брифинги, организирани от Генералния секретариат на Съвета (когато е 
целесъобразно и след консултация с председателството), или като оратори в публични 

                                                           
9 Правилник за дейността на ЕП: член 35, параграф 5. 
10 Член 7 от Решението на Бюрото на Европейския парламент от 18 юни 2003 г. 
11 Решение на Бюрото от 4 юли 2016 г. 
12 Член 123 от Правилника за дейността на Европейския парламент. 
13 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0130_BG.html 
14 OВ L 207, 11.6.2021 г, стр. 19. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RULES-9-2021-09-13-TOC_BG.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/publications/reg/2003/0001/EP-PE_REG(2003)0001_BG.pdf
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прояви, организирани от Генералния секретариат на Съвета. Освен това от служителите 
се изисква да проверяват пълномощията на представителите на интереси, за да се 
гарантира, че те са вписани в Регистъра за прозрачност. Ако случаят не е такъв, 
служителите следва внимателно да преценят целесъобразността на срещите и да се 
консултират със своя пряк ръководител. 
 
Европейска комисия 
 
По отношение на своите контакти и взаимодействия с представители на интереси 
Комисията прилага строг вътрешен режим на обвързаност с условия въз основа на 
принципа „ако не е вписан в Регистъра за прозрачност, не отговаря на изискванията“. 
По-специално това е изискване към всички членове на Комисията, членовете на техните 
кабинети и генералните директори на Комисията да се срещат единствено с такива 
представители на интереси, които са вписани в Регистъра за прозрачност. Това 
задължение, залегнало в Кодекса за поведение на членовете на Европейската комисия15 
и в Работните методи16 на Комисията, на практика предполага, че преди да се проведе 
среща с представител на интереси, този представител следва да е регистриран. Освен 
това, като част от своите практически ръководства за етика и поведение на 
служителите, Комисията отправя стандартна препоръка към всички свои служители да 
проверяват пълномощията на представителите на интереси, за да се гарантира, че те са 
вписани в Регистъра за прозрачност. Ако не са вписани в Регистъра, на служителите се 
препоръчва винаги да ги поканят да се регистрират, преди да продължат контактите си 
с тях. 
 
Правилото на Комисията да не се провеждат срещи с нерегистрирани представители на 
интереси е съчетано и допълнено от нейната политика относно задължителното 
публикуване на срещите с (регистрирани) представители на интереси, в съответствие с 
решенията ѝ 2014/838/ЕС, Евратом17 и 2014/839/ЕС, Евратом18. Информацията, която 
се оповестява публично, се състои от датата на срещата, мястото, името на члена на 
Комисията и/или члена на кабинета или генералния директор, името на представителя 
на интереси, т.е. на организацията или самостоятелно заетото лице, и предмета на 
срещата. Комисията редовно публикува тази информация в стандартизиран формат на 
уебсайтовете съответно на членовете на Комисията и на генералните дирекции на 
Комисията в срок от две седмици след срещата. Списък на публикуваните срещи във 
формат, който може да бъде изтеглен (.pdf файл), се предоставя и в профила на 
регистранта(ите) в Регистъра за прозрачност. 
 
Освен това Комисията, в съответствие със своите съответни правила19, си запазва 
възможността да назначава в експертните групи на Комисията само регистрирани 
представители на интереси. Това изискване за предварително вписване в Регистъра за 

                                                           
15 Член 7 от Решение на Комисията от 31 януари 2018 г. относно Кодекс за поведение на членовете на 

Европейската комисия (C (2018) 700), ОВ C 65, 21.2.2018 г., стр. 7. 
16 Точка V от Работни методи на Европейската комисия. 
17 Решение № 2014/838/ЕС на Комисията, Евратом от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация 

за проведените срещи между генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно 
заети физически лица (ОВ L 343, 28.11.2014 г., стр. 19-21). 

18  Решение 2014/839/ЕС, Евратом на Комисията от 25 ноември 2014 година за публикуване на 
информация относно проведените срещи между членове на Комисията и организации или 
самостоятелно заети физически лица (OВ L 343, 28.11.2014 г., стp. 22-24). 

19 Член 8 от Решението на Комисията от 30 май 2016 г. за установяване на хоризонтални правила 
относно създаването и функционирането на експертните групи на Комисията (C(2016)3301). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/working-methods.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0221(02)&from=EN
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/working-methods.pdf
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прозрачност се прилага както за лицата, назначени да представляват общ интерес, 
споделян от заинтересованите страни в определена област на политиката (членове от 
тип „Б“), така и за организации в широкия смисъл на думата, включително дружества, 
сдружения, неправителствени организации, профсъюзи, университети, 
научноизследователски институти, правни кантори и консултантски фирми (членове от 
тип „В“). Когато членове от тип Б и В са временно отстранени или заличени от 
Регистъра за прозрачност, Комисията трябва да ги отстрани от експертната (ите) група 
(и), на която (които) те са членове, докато вписването им в Регистъра за прозрачност не 
бъде възстановено. 
 
Като допълнителна мярка за подобряване на прозрачността и насърчаване на 
регистрацията Комисията предоставя автоматични предупреждения на регистрантите, 
които са посочили в своята регистрация интерес в конкретна(и) област(и) на 
политиката, в която (които) се провежда(т) обществени консултации или пътна карта в 
съответната(ите) област(и), и обработва мненията на регистрантите отделно от тези на 
нерегистрираните респонденти20. 

 
  

                                                           
20 Насоки на Европейската комисия за по-добро регулиране (SWD(2017)350), по-специално глава VII 

„Насоки относно консултациите със заинтересованите страни“. 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/better-regulation-guidelines-stakeholder-consultation.pdf
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IV. Дейности на Секретариата на Регистъра за прозрачност 
 

За Регистъра за прозрачност 2021 г. беше специална година. Както беше посочено по-
горе, през цялата година Секретариатът предприемаше конкретни действия за 
прилагане на Междуинституционалното споразумение (вж. раздел II.3) и за 
осигуряване на плавен преход към новата задължителна схема, като същевременно 
продължи ежедневните си дейности, както е показано по-долу. 

1. Контрол на качеството на данните 

Регистърът за прозрачност предлага моментна картина на лобистката дейност на 
представителите на интереси, свързана с формулирането или изпълнението на цикъла 
(циклите) на политиките и съответните процеси на вземане на решения на 
институциите на ЕС, включително конкретни подробности относно основните 
законодателни предложения или области на политиката, към които са насочени 
дейностите на регистрантите, обхванати от Междуинституционалното споразумение, в 
даден момент. Това обяснява защо някои представители на интереси се регистрират 
само за определен период от време, докато други могат да останат в базата данни за по-
дълъг период. 

 
Регистрирайки се представителите на интереси се ангажират да предоставят пълна, 
актуална и неподвеждаща информация при регистрацията, а впоследствие и при 
текущото изпълнение на дейностите, обхванати от Междуинституционалното 
споразумение. За тази цел регистрантите се насърчават да преглеждат и актуализират 
предоставената информация веднага щом настъпят значителни промени, както и да 
извършват задължителна годишна актуализация на регистрацията, за да останат 
вписани в регистъра за прозрачност. Представителите на интереси носят крайната 
отговорност за точността на своите регистрационни данни. 

 
Гарантирането на възможно най-добро качество на данните в Регистъра за прозрачност 
е една от основните задачи на Секретариата. Съгласно Междуинституционалното 
споразумение Секретариатът оценява всички нови заявления за регистрация спрямо 
критериите за допустимост и изискванията за информация, преди тези заявления да 
могат да бъдат валидирани и публикувани в регистъра 21. Освен това той преразглежда 
съдържанието на Регистъра за прозрачност чрез по-целенасочен подход, по-специално 
когато има основания да смята, че регистрациите не предоставят точно посочената в 
Междуинституционалното споразумение информация. С цел повишаване на 
надеждността на базата данни като референтен инструмент Секретариатът се свързва с 
регистрантите за всеки отделен случай, проверява точността на предоставената от тях 
информация, изисква коригиране на евентуални несъответствия и гарантира 
публикуването на необходимата информация. 
 
В контекста на дейностите си по мониторинг през 2021 г. Секретариатът е извършил 
3 360 проверки22. Тези проверки включват 2 592 проверки на качеството, извършени в 
периода от 1 януари 2021 г. до 20 септември 2021 г. (стартиране на новия формуляр за 
регистрация): 

                                                           
21 Това важи за всички нови заявления за регистрация, подадени след 20 септември 2021 г. 
22 През 2020 г. са извършени общо 4 973 проверки на съдържанието на регистъра. През 2021 г. общата 

стойност е по-ниска поради прехода към новата задължителна система. 
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• При 40% от проверените регистрации качеството на данните е задоволително; 
• 30% от регистрантите, с които е установен контакт, са актуализирали своите 

регистрации; 
• 30% са били заличени от Регистъра след проверката поради недопустимост или 

липса на актуализация. 
 
Останалите 768 проверки на допустимостта и качеството се отнасят до заявленията, 
подадени след стартирането на новия формуляр за регистрация, от които 452 (58%) бяха 
приети и активирани23. 

2. Бюро за помощ 

Секретариатът предоставя бюро за помощ, което отговоря на запитвания относно 
регистъра за прозрачност, които всеки може да отправи чрез многоезичния уебсайт 
(рубрика „За контакти“). През 2021 г. Секретариатът отговори на значителен брой 
запитвания и искания за информация относно Регистъра за прозрачност от 
заинтересовани страни, изследователи и физически лица, както и на искания за 
предоставяне на подкрепа и напътствия от заявителите и регистрантите в процеса на 
регистрация24. По-специално запитвания се появиха след въвеждането на новия 
формуляр за регистрация и се отнасяха най-вече до техническите проблеми, с които се 
сблъскват регистрантите по време на миграцията си към новата система. 

3. Разследвания 

В допълнение към мониторинга на качеството на данните в Регистъра за прозрачност 
Секретариатът разглежда входящите жалби и провежда разследвания по собствена 
инициатива в съответствие с процедурите, предвидени в приложение III към 
Междуинституционалното споразумение. По този начин Секретариатът взема предвид 
принципите на пропорционалност и добра администрация. 
 
„Жалба“ се свързва с процедура, която се отнася до твърдения за неспазване от страна 
на регистранта на кодекса за поведение. Всяко физическо или юридическо лице, което 
повдига такива обвинения срещу регистрант, може да подаде жалба до Секретариата, 
като попълни съответния формуляр на уебсайта на Регистъра за прозрачност. 
 
С регистрацията си представителите на интереси потвърждават, че вече прилагат 
правилата и принципите на кодекса за поведение, и приемат всяка жалба да се 
разглежда в съответствие с процедурите, предвидени в приложение III към 
Междуинституционалното споразумение. 
 
Междуинституционалното споразумение премахна понятието „сигнали“, съгласно 
което трети страни биха могли да информират Секретариата за фактически грешки и 
друга неточна информация, съдържаща се в Регистъра за прозрачност. Промяната 
предполага, че в рамките на новата система такива „сигнали“ се превръщат в жалби. 
Въпреки това, тъй като Междуинституционалното споразумение влезе в сила едва на 1 
юли 2021 г., през 2021 г. Секретариатът обработи осем сигнала (един първоначално 
беше получен като жалба), подадени от осем различни организации или лица, 

                                                           
23 Вж. раздел V. 
24 През 2021 г. Секретариатът отговори на около 1 255 запитвания и искания. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=bg%23bg
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посочващи потенциални грешки, съдържащи се в седем регистрации. Тези 
предупреждения се отнасят до точността на финансовите декларации и други данни, 
предоставени от регистрантите, както и до липсата на информация или наличието на 
неточна информация за срещите, проведени от регистрантите с институциите на ЕС. 
Всички регистранти, с които Секретариатът се свърза, актуализираха своите данни по 
задоволителен начин, с изключение на един, който беше заличен от Регистъра за 
прозрачност. 
 
През 2021 г. Секретариатът приключи успешно четири висящи жалби от предходната 
година, след като съответните регистранти актуализираха регистрацията или 
предоставиха по друг начин задоволителни разяснения. 
 
Освен това през 2021 г. Секретариатът е получил 29 нови жалби, една от които е била 
разгледана като „сигнал“, тъй като се е отнасяла само до въпроси, свързани с качеството 
на данните, и е била подадена преди влизането в сила на Междуинституционалното 
споразумение. От останалите жалби 23 бяха счетени за недопустими, тъй като не се 
отнасяха до въпроси, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност. Това е 
необичайно голям брой недопустими жалби, което показва, че по време на пандемията 
от COVID-19 много потребители или други лица, действащи в лично качество, са се 
опитали да подадат жалби по лични въпроси, като са се обърнали в този контекст към 
неправилната обществена служба.  
 
От петте допустими жалби една беше приключена през 2021 г., а разследванията по 
останалите четири допустими жалби бяха в ход в края на 2021 г. Те са свързани главно 
с качеството и точността на информацията, включена във формулярите за регистрация 
на организациите, срещу които са подадени жалбите, и бяха в ход поради преходния 
период, започнал през втората половина на 2021 г., при който регистрантите трябва да 
отговарят на новите изисквания, определени в МИС от 2021 г. 
 
При провеждането на разследване Съвместният секретариат се стреми винаги да 
осигурява конструктивен диалог със съответния регистрант(и), за да изяснява и 
разрешава установените проблеми, по възможност преди да предприема каквито и да 
било мерки. 

4. Заседание на управителния съвет през 2021 г. 

Секретариатът подготви първото заседание на управителния съвет, което се проведе на 
24 септември 2021 г. На това заседание управителният съвет взе следните решения: 
 

- назначаване на началника на отдела, отговарящ за прозрачността в Генералния 
секретариат на Комисията, за координатор на секретариата за оставащия период 
от 2021 г. и за мандат от една година, който може да бъде подновен, считано от 
2022 г.; 

- определяне на годишните приоритети на Регистъра за прозрачност през 2022 г. 
заедно с бюджетните прогнози и дяловете за изпълнението на тези приоритети 
за всяка институция, подписала МИС25; 

                                                           
25 За 2022 г: ЕК: 57%; ЕП: 33%; Съвет: 10%. 
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- указание към секретариата да извърши – като част от годишните приоритети за 
2022 г – оценка на ефективността на ИТ инструмента на Регистъра за 
прозрачност. 

Всички документи относно заседанието на управителния съвет, включително дневният 
ред и протоколът от заседанието, бяха публикувани на подстраницата за управление на 
уебсайта на Регистъра за прозрачност. 

5. Насоки и повишаване на осведомеността 

Секретариатът издава насоки за заявители и регистранти и други насоки с практическа 
информация с цел разясняване и по-подробно поясняване на някои от разпоредбите на 
Междуинституционалното споразумение. Тези насоки са резултат от редовен обмен със 
заинтересованите страни и имат за цел да подпомогнат регистрантите в усилията им да 
предоставят точна информация и да избягват често срещани грешки. 
 
Както беше посочено по-горе, през 2021 г. Секретариатът публикува нови насоки и нов 
списък с често задавани въпроси на всичките 23 официални езика.  
 
Освен това Секретариатът предприе редица действия за комуникация и повишаване на 
осведомеността, насочени към заинтересованите страни, с цел представяне и 
разясняване на МИС и придружаващите го нови насоки. Това включваше 
информационни сесии за различни заинтересовани страни26 и студенти27. 

 
Трите институции продължиха усилията си за повишаване на осведомеността относно 
Регистъра за прозрачност и в рамките на всяка институция, включително организиране 
на специални сесии за информация и обучение на персонала28. 

6. Техническо развитие 

Секретариатът координира разработването на ИТ решения за подобряване на Регистъра 
за прозрачност. 
 
Влизането в сила на МИС от 2021 г. изискваше значителни усилия от техническа страна 
за приспособяване на уебсайта на Регистъра за прозрачност към МИС, по-специално по 
отношение на разработването на нов формуляр за заявление, адаптиран към новите 
изисквания за информация. В края на 2021 г. формулярът беше предоставен на 
разположение на всички езици. 
 

                                                           
26 Европейската централна банка (ЕЦБ), Френският върховен орган за прозрачност в обществения 

живот (HATVP), Европейската асоциация на дружествата за консултантски услуги в областта на 
обществените въпроси (EPACA), Федерацията на германските индустрии (BDI/BDA), Комисията по 
правни въпроси на конференциите на епископите на Европейския съюз (COMECE) и Европейската 
мрежа на лобиращите регистратори (ELRN). 

27 Политически науки в Париж, Университет в Париж Нантер, Университет в Маастрихт, Шотландски 
университет в Стърлинг, Делегация на Freshfel Източна Африка, Асоциация на студентите по право 
в Бокони и Висшия институт в Женева. 

28 Те включват провеждането за служителите на Европейския парламент на 18 дистанционни обучения 
на живо на тема „Начини на работа с лобистите“. Комисията също така предостави 8 такива обучения 
на своя персонал, както и специални презентации за кабинетите на членовете на Комисията и за 
тяхната мрежа от звена за контакт по въпросите на прозрачността и етиката. В Съвета бяха 
предприети редица мерки за комуникация и повишаване на осведомеността, за да се представи и 
обясни МИС, както и практическото прилагане на Решение (ЕС) 2021/929 на Съвета. 

https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CONTACT_US&locale=bg
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Освен това бек-офис ИТ инструментите, използвани от служителите на Секретариата 
за ежедневното управление на Регистъра за прозрачност, трябваше да бъдат приведени 
в съответствие с новата рамка. 
 
На заседанието си от 24 септември 2021 г. управителният съвет възложи на 
Секретариата да направи оценка на работата на 10-годишната ИТ платформа, която е в 
основата на Регистъра за прозрачност. В този контекст в края на 2021 г. беше създадена 
работна група в областта на информационните технологии, която да проучи наличните 
възможности да гарантира, че регистърът продължава да бъде жизнеспособен и 
модерен ИТ инструмент. 

V. Статистически данни 
 
Влизането в сила на Междуинституционалното споразумение промени типологията на 
регистрантите в Регистъра за прозрачност. Всъщност от регистрантите сега се изисква 
да изберат един от трите вида представлявани интереси, като за всяка категория се 
прилагат различни съответни диапазони финансова информация. Следователно частта 
от доклада, представяща различните видове регистранти, е разделена на две части, 
обхващащи статистическата информация за периодите преди и след 20 септември 
2021 г. (вж. раздели V.2 и V.3). 

1. Развитие на Регистъра за прозрачност 

От създаването си като съвместна публична база данни на Европейския парламент и 
Европейската комисия до сегашната тристранна задължителна схема Регистърът за 
прозрачност непрекъснато се разраства и към 31 декември 2021 г. броят на 
регистрантите е 13 366. Въпреки че това развитие показва увеличение в абсолютно 
изражение, базата данни се променя ежедневно, тъй като представителите на интереси 
се регистрират, прекратяват регистрацията си, регистрират се отново или биват 
заличавани в зависимост от лобистките им дейности във всеки един момент. 
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Графиката по-долу показва развитието на новите регистрации, включително само тези 
представители на интереси, регистрирани за период от над 12 месеца между 1 януари 
2021 г. и 31 декември 2021 г., които все още са били активни в края на този период29. 

 

 

2. Категории регистранти между 1 януари 2021 г. и 20 септември 2021 г. 

До 20 септември 2021 г. Регистърът за прозрачност беше съставен от представители на 
интереси, класифицирани в 6 предварително определени раздела и 14 подраздела, 
предвидени в Междуинституционалното споразумение от 2014 г. и съответстващи на 
различните видове организации. 
 

                                                           
29 През 2021 г. общо 3 360 образувания са подали заявление за регистрация . 
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Разбивката на регистрантите по разделите и подразделите, предвидени в МИС от 
2014 г., е представена в таблицата по-долу. 

 
Към 20 септември 2021 г. в Регистъра за прозрачност са регистрирани 12 914 
регистранти, разпределени в следните раздели и подраздели: 

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно 
заети консултанти 904 

Професионални консултанти 580 

Правни кантори 94 

Самостоятелно заети консултанти 230 

II – Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални 
сдружения 6 952 

Дружества и групи 2 905 

Търговски и стопански сдружения 2 715 

Профсъюзи и професионални сдружения 987 

Други организации 345 

III – Неправителствени организации 3 518 

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни 3 518 

IV – Мозъчни тръстове, академични и научноизследователски 
институции 967 

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции 602 

Академични институции 365 

V – Организации, представляващи църкви и религиозни общности 55 

VI – Организации, представляващи местни, регионални и общински 
органи, други публични или смесени организации и пр. 573 

Регионални структури 118 

Други поднационални публични органи 95 

Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или други 
поднационални органи 77 

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято цел е 
да работят в обществен интерес 283 
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3. Интереси, представлявани между 21 септември и 31 декември 2021 г. 

След въвеждането на новия формуляр за регистрация в Регистъра за прозрачност се 
регистрираха 452 представители на интереси. Повечето от тях са организации, които не 
представляват търговски интереси, както е показано на графиката по-долу. 
 

 
 
Тези нови регистранти бяха разделени на следните раздели: 
 
Професионални консултанти 27 

Правни кантори 7 

Самостоятелно заети консултанти 10 

Дружества и групи 157 

Търговски и стопански сдружения 41 

Профсъюзи и професионални сдружения 29 

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни 123 

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции 21 

Академични институции 7 

Организации, представляващи църкви и религиозни общности 1 

Сдружения и мрежи на публични органи 7 

Образувания, служби или мрежи, създадени от трети държави 0 

Други организации, публични или смесени образувания 22 
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4. Процент на миграция 

На регистрантите, включени в Регистъра за прозрачност преди 20 септември 2021 г., 
беше предоставен шестмесечен преходен период за актуализиране на техните 
регистрации, за да се гарантира спазването на МИС (до 19 март 2022 г.). На 31 декември 
2021 г. процентът на миграция достигна 39%. 

5. Географски данни 

Регистрацията в Регистъра за прозрачност не се ограничава до представителите на 
интереси, установени в ЕС, въпреки че мястото на стопанска дейност на най-голямата 
група от представители на интереси е в Белгия. Това се дължи на факта, че 
институциите на ЕС се намират в Брюксел. Въпреки това, тъй като обхватът на 
законодателството и на политиката на ЕС засяга и граждани на държави извън ЕС и 
може да окаже въздействие върху търговията и други външни отношения извън 
границите на 27-те държави членки, този глобален обхват е отразен и в Регистъра за 
прозрачност. 

 

 

6. Посещения на уебсайта на Регистъра за прозрачност: 

През 2021 г. на уебсайта на Регистъра за прозрачност са регистрирани 326 700 
посещения. За целите на настоящия статистически преглед „посещение“ означава 
посетител, който влиза в уебсайта за първи път. Ако даден посетител се задържи на 
една страница повече от 30 минути след последното показване на страницата, това се 
счита за ново посещение. Това се равнява средно на около 27 200 посещения на месец. 
 
Около 54% от посетителите на уебсайта са използвали функцията за търсене на 
английски език, като началната страница е посетена най-често на английски език, а след 
това, в низходящ ред, на френски, немски, испански и италиански език. Почти 86% от 
посещенията са от потребители в Европа, следвани от почти 9% от потребители с 
произход от Северна Америка. В рамките на Европа 27% от посещенията на уебсайта 

18%

13%

10%

7% 7%
6% 6%

4%

2% 2% 2% 2%

Registrants by location of head office



20 
 

са от потребители от Белгия, следвани от потребители от Германия, Франция (около 
10%) и Обединеното кралство (около 9%). 
 
През 2021 г. двата портала за свободно достъпни данни, използвани за данни от 
Регистъра за прозрачност (един за институциите на ЕС с около 16 000 набори от данни 
и друг за държавите членки с около 1 300 000 набори от данни) бяха консолидирани в 
„data.europa.eu“. Освен това след пускането на новия формуляр за регистрация на 20 
септември 2021 г. функционалността, позволяваща прехвърлянето на набора от данни 
в Регистъра за прозрачност към портала за свободно достъпни данни, беше спряна 
временно поради промени в структурата на новия формуляр. 
 
Въпреки горепосоченото спиране през 2020 г. наборът от данни на Регистъра за 
прозрачност, прехвърлен към консолидирания сайт data.europa.eu, е дванадесетият най-
гледан набор от данни сред повече от 1 300 00030 други набори от данни, публикувани 
там. Наборите от данни позволяват на потребителите да изтеглят (във формат XML или 
Excel) списък на лицата, акредитирани за достъп до сградите на Европейския 
парламент, и списък на организациите, включени в Регистъра за прозрачност, за 
няколко години назад. 
 

VI. Заключения 
 
Поради влизането в сила на МИС 2021 г. се оказа особено трудна година. От оперативна 
и административна гледна точка бяха положени значителни усилия, за да се подготви 
почвата за плавен преход от старата към новата задължителна система. Това включваше 
издаване на нови насоки за заявителите и регистрантите и прилагане на технически 
решения, адаптирани към новите изисквания, произтичащи от МИС, по-специално 
разработване на нов формуляр за регистрация и преработване на уебсайта на Регистъра 
за прозрачност. Преходът към новата система също така увеличи броя на преките 
искания за помощ от бюрото за помощ, както и за засилено участие на Секретариата в 
действия и прояви за повишаване на осведомеността, насочени към заинтересованите 
страни. 
 
Периодът, през който регистрантите имат право да изменят своята регистрация, за да 
изпълнят изискванията за информация на МИС, изтече на 19 март 2022 г. Съответно 
прилагането през 2021 г. на два различни набора от правила – преди и след МИС, 
направи особено трудно наблюдението на качеството на данните. Въпреки това през 
2021 г. цялостното качество на данните в Регистъра за прозрачност продължи да бъде 
основен приоритет, като всички нови заявления за регистрация, подадени въз основа на 
новия формуляр за регистрация, се проверяват преди публикуването им, като по този 
начин се гарантира невключването на регистрации, които не отговарят на стандартите 
за допустимост и качество на данните. 
 
 

 
 

                                                           
30 Набори от данни от институции, агенции и органи на ЕС, държави членки и други държави, както и 

от някои местни органи. 

https://data.europa.eu/bg
https://data.europa.eu/bg
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