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Годишен доклад относно функционирането на Регистъра за прозрачност
за 2017 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 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 2017 г.

В настоящия доклад са представени статистически данни относно дейността на
Регистъра за прозрачност от януари до декември 2017 г. и се описват действията,
предприети от Съвместния секретариат на Регистъра за прозрачност, по-специално с
оглед гарантиране на оптимално качество на данните, наблюдение на спазването на
Кодекса за поведение и повишаване на осведомеността относно инструмента.
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I. ВЪВЕДЕНИЕ

Регистърът за прозрачност беше създаден съвместно от Европейския парламент и
Европейската комисия през 2011 г. чрез междуинституционално споразумение.
Той представлява един от основните инструменти за изпълнение на ангажимента
на тези две институции за прозрачност. Регистърът за прозрачност се прилага за
всички групи по интереси и самостоятелно заети консултанти, 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 за прозрачност 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 11 000 образувания, които
са подписали общ Кодекс за поведение1.

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ2

1. Статистика

Съществуват шест специализирани раздела за вписване в Регистъра за
прозрачност.

„Вътрешните- лобисти3 и търговските/стопанските/професионалните
сдружения“ (раздел II) продължиха да бъдат най-големият раздел, който
представлява почти половината от всички регистранти (вж. кръгова диаграма 1).
В този раздел, подразделът „Търговски и стопански сдружения“, представляваше
почти 42 %, а подразделът „Дружества и групи“ над 37% от всички -вътрешни
лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения (вж. кръгова диаграма
2, раздел II).

„Неправителствените организации“(раздел III) бяха следващият най-често
срещан вид регистранти през 2017 г., като на тях се падат над една четвърт от
всички регистрирани организации.

„Професионалните консултанти, правните кантори или самостоятелно
заетите консултанти“ (раздел I) заеха следващото място, като представляваха
над 11 % от всички регистранти.

По-малобройни бяха „Мозъчните тръстове, научноизследователските и
академичните институции“ (раздел IV), следвани от „Организации,
представляващи местни, регионални и общински органи, други публични или
смесени организации и т.н.“ (раздел VI) и „Организации, представляващи църкви
и религиозни общности“ (раздел V).

1 При отчитане единствено на образуванията, които са регистрирани и са активни към 31 декември 2017 г.
2 Данните, представени в настоящия доклад, отразяват ситуацията към 31 декември 2017 г.
3 Този термин се отнася до лица, наети в организацията, за разлика например от наемането на външни
консултанти, които да представляват организацията „отвън“.
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Кръгова диаграма 1: Разпределение на представителите на интереси

Кръгова диаграма 2: Разбивка по подраздели4

Раздел І: Професионални консултантски фирми/правни кантори/самостоятелно

заети консултанти

4 Раздели III и V нямат подраздели и поради това не са включени в разбивката.
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Раздел ІІ: „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Раздел IV: Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции
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Раздел VI: Организации, представляващи местни, регионални и общински органи,

други публични или смесени организации и т.н.
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Таблица 3: Разпределение на регистрантите

Към 31 декември 2017 г. в Регистъра за прозрачност е имало 11 612
регистранти, разпределени в рамките на следните (под) раздели:

I - Професионални консултанти/правни кантори/самостоятелно
заети консултанти 1 327

Професионални консултанти 768

Адвокатски кантори 142

Самостоятелно заети консултанти 417

II - „Вътрешни“ лобисти и търговски/стопански/професионални
сдружения 5 747

Дружества и групи 2 154

Търговски и стопански сдружения 2 396

Профсъюзи и професионални сдружения 863

Други организации 334

III — Неправителствени организации 3 047

Неправителствени организации, платформи и мрежи, и подобни 3 047

IV - Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични
институции 892

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции 574

Академични институции 318

V - Организации, представляващи църкви и религиозни общности 51

Организации, представляващи църкви и религиозни общности 51

VI - Организации, представляващи местни, регионални и
общински органи, други публични или смесени организации и пр. 548

Регионални структури 117

Други публични поднационални органи 97

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 257
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През 2017 г. в Регистъра за прозрачност бяха направени 2 430 нови регистрации
(при отчитане единствено на образуванията, които  са регистрирани през 2017 г. и
са останали активни на 31 декември 2017 г.5). Средният брой на новите
регистрации месечно е бил 202.

Разбивката на новите регистрации по раздели е, както следва:

 344 образувания в раздел I;
 1 041 в раздел II;
 675 в раздел III;
 239 в раздел IV;
 6 в раздел V и
 125 в раздел VI;

Забележка:
За годишните статистически данни от 2011 г. насам, моля, направете справка в
страниците за статистика6 на уебсайта на регистъра

Графика 4: Нови регистрации годишно

Общият брой на регистрантите се е увеличил от 10 911 през 2016 г. на 11 612 през
2017 г., което представлява увеличение с повече от 6 % (графика 5).

5 Сред възможните причини за изключване са оттеглянето на регистрация, отстраняване от ССРП след
проверка на недопустимостта/качеството и др.
6 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=bg#bg
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Графика 5: Общ брой на регистрантите за година

Регистрантите със седалище в ЕС съставляват около 77 % от всички регистрации.
Две държави извън ЕС (САЩ и Швейцария) са включени в списъка държавите до
10-о място (графика 6). В Регистъра за прозрачност фигурират организации от
всички държави — членки на ЕС, като половината от всички регистранти
декларират седалище в една от следните четири държави: Белгия, Германия,
Обединеното кралство или Франция. 30 % от всички регистранти разполагат с
офис в Белгия; за приблизително 18 % от всички регистранти този офис се счита за
седалище.

Графика 6: Разпределение на регистрантите по държави — до 10-о място7

7 Тази статистика се основава на местоположението на седалищата на регистрантите, посочено в
регистрацията. Някои от регистрантите могат да имат освен седалище и специален офис в Белгия.
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2. Стимули за регистрация

За разлика от 2016 г., през 2017 г. не бяха въведени нови стимули за регистрация от
Европейския парламент или от Европейската комисия, което би могло да бъде
причината, поради която броят на новите регистрации е слязъл до равнището от
2015 г. (графика 4).

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 неговите сгради. Акредитацията може да бъде предоставена за срок
до 12 месеца. Приблизително 8 000 разрешения за достъп на физически лица са били
предоставени през 2017 г. от Европейския парламент на представители на около 2 500
организации, фигуриращи в Регистъра за прозрачност (под формата на нови заявления
или подновяване). Това представлява известно увеличение в сравнение с 2016 г. От
2017 г. насам Европейският парламент вече не позволява на притежателите на
дългосрочни пропуски от временно отстранените организации да използват своите
служебни карти през периода на отстраняване. Достъпът може да бъде
възстановен- само след като отстраняването на организацията бъде отменено.

Европейската комисия продължи да прилага правилата, приложими за
представителите на интереси, установени през 2016 г., по отношение на членове на
експертни групи и правилото от 2014 г., гласящо „без регистрация няма среща“ с
комисари, членове на кабинети или генерални директори8.

Пълният списък със стимулите за регистрация, предлагани от двете институции, е
достъпен на уебсайта на Регистъра за прозрачност9.

3. Посещения на уебсайта на Регистъра за прозрачност

През 2017 г. на уебсайта на Регистъра за прозрачност10 бяха осъществени около
360 000 посещения11 (30 000 посещения месечно). Най-голям брой посещения е
имало от Белгия (35 %), следвана от Германия (12 %) и Обединеното кралство
(8 %). Около 67 % от посещенията са били преки, докато 14 % са достигнали до
уебсайта чрез интернет търсачки. Що се отнася до езиковите предпочитания,
версията на уебстраницата на английски език е генерирала близо 56 % от
посещенията, следвана от френския (14 %) и немския (10 %).

III. ДЕЙНОСТИ НА СЪВМЕСТНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА РЕГИСТЪРА ЗА

ПРОЗРАЧНОСТ

Съвместният секретариат на регистъра за прозрачност (наричан по-нататък:
секретариат на регистъра) се състои от екип от длъжностни лица от Европейския

8 Решение на Комисията от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация относно проведените заседания между
генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно наети физически лица (C(2014)9048).
и Решение на Комисията от 25 ноември 2014 г. за публикуване на информация относно проведените заседания между
генерални директори на Комисията и организации или самостоятелно наети физически лица (C(2014)9051).
9 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do;TRPUBLICID-
prod=zn3Bu37HVgScAerUCZ1YmqwADpYM6Uen1yYgQiTXYN2f9ZdCoBgY!1758742562?locale=en&reference=
WHOS_IS_EXPECTED_TO_REGISTER
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
11 Като „посещение“ се определя посетител на уебсайта за първи път. Ако един и същ посетител се върне към
страницата повече от 30 минути, след като е разгледалстраницата за последен път, това ще се отчете като ново
посещение.
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парламент и от Европейската комисия. Заети са общо 11 служители, назначени на
пълно или непълно работно време: 5 в Европейския парламент и 6 в
Европейската комисия. За задачите, свързани със Регистъра за прозрачност-,
тяхният труд възлиза на около 6 еквивалента на пълно работно време.

Секретариатът на регистъра отговаря за ежедневното управление на Регистъра за
прозрачност. Той осигурява служба за техническа 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 секретариата на регистъра
се координира от началника на отдел „Прозрачност“ в Генералния- секретариат
на Европейската комисия; Съветът на ЕС бе наблюдател на заседанията на
секретариата на регистъра през 2017 г.

1. Наблюдение на данните, съдържащи се в Регистъра за прозрачност

Една от основните задачи на секретариата на регистъра е да следи за цялостното
качество на данните в Регистъра за прозрачност, като извършва проверки по
отношение на допустимостта и качеството на всяка нова регистрация. Освен това
секретариатът на регистъра се стреми да осигури подходящи последващи
действия в отговор на сигнали и жалби, които получава от трети страни.

Секретариатът на регистъра координира разработването на новаторски решения в
областта на информационните технологии за подобряване на системата, която е в
основата на Регистъра за прозрачност. През май 2017 г. беше въведена
актуализирана версия на инструмента, с която се въвеждат автоматично
откриване и предупреждение за потенциални проблеми с качеството на
данните в регистрациите. Регистрацията и актуализациите понастоящем се
улесняват чрез предоставяне на допълнителни насоки за ползвателите относно
потенциално несъгласувани данни, често срещани грешки или областите, за
които са нужни обосновки. Целта е да се окаже помощ на регистрантите да
предоставят по-точно описание на дейностите по обществени дела, които са
осъществили спрямо институциите на ЕС, включително съответните финансови
елементи.

Нови регистрации с неоптимално качество на данните (193 случая през 2017 г.) за
пръв път бяха подложени на предварително валидиране от секретариата на
регистъра, преди да бъдат публикувани в Регистъра за прозрачност. По-строгият
контрол на качеството на данните доведе до осезаеми резултати. Въпреки че
броят на регистрациите с неоптимално качество на данните беше оценен на около
9 % през май 2017 г., до края на годината той намаля до около 5 % .

От декември 2017 г. Регистърът за прозрачност автоматично предоставя
информация за експертни групи към Комисията12, в които са назначени
регистранти. Тази информация е извлечена от Регистъра на експертните групи
към Комисията и други подобни органи13. Този нов елемент увеличава

12 Това се отнася до лицата, които са назначени, за да изразяват общия интерес на заинтересованите страни в
конкретна област на политиката, които не представляват отделна заинтересована страна, а ориентация на
политиката, която е обща за различни организации на заинтересовани страни („членове от тип Б“) и на
организации в широкия смисъл на думата, включително предприятия, сдружения, НПО, профсъюзи,
университети, научноизследователски институти, правни кантори и консултантски фирми („членове от тип
В“), както е предвидено в Решение C(2016) 3301 на Комисията от 30 май 2016 г.
13 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=BG
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прозрачността и надеждността на данните и намалява административната тежест
за регистрираните субекти.

Служба са техническа помощ

С цел да се подпомогнат регистрантите секретариатът на регистъра осигурява
услуга за техническа помощ. През 2017 г. секретариатът на регистъра е отговорил
на 1 022 индивидуални запитвания, подадени чрез многоезичния онлайн
формуляр „За контакти“. От тях 610 запитвания са се отнасяли за съществуващи
регистрации, а 150 за нови регистрации; 262 съобщения са били свързани с други
въпроси. Освен това секретариатът на регистъра предлага телефонна линия през
определени часове в седмицата.

1.1 Проверки на качеството

„Проверката на качеството“ е набор от проверки, извършвани от секретариата
на регистъра, за да се осигурят качеството и точността на данните, предоставени
от регистрантите в съответствие с приложение II към Междуинституционалното
споразумение, така че да се избегнат фактологични грешки и недопустими
регистрации. В случай на неспазване на изискванията, посочени в приложение II
към споразумението, секретариатът на регистъра се свързва с регистрантите, за
да намери задоволителни решения.

През 2017 г. секретариатът на регистъра е извършил 3 624 проверки на
качеството. От извършените проверки на качеството 53% от регистрациите бяха
счетени за задоволителни (1 921), докато с останалите образувания бе установена
връзка по отношение на допустимостта или непоследователността на данните в
направените от тях вписвания. От 1703-те образувания, с които е бил установен
контакт, 715 са били заличени от Регистъра за прозрачност поради една от
следните причини: противоречиви, неточни или непълни данни, липса на
актуализация, дублиране на регистрация и недопустимост. От останалите 988
образувания, 765 актуализираха регистрацията си по задоволителен начин,
следвайки насоките на секретариата на регистъра, докато към 31 декември 2017 г.
все още са били в ход 223 проверки на качеството.

1.2 Сигнали

„Сигнал“ означава механизъм, който позволява на трети страни да съобщават на
секретариата на регистъра за регистрации на едно или повече образувания, които
могат да съдържат фактически грешки или да са недопустими. През 2017 г.
секретариатът на регистъра е получил 20 индивидуални сигнала (осем
първоначално бяха получени под формата на жалби и впоследствие бяха
квалифицирани като „сигнали“). Въпросните сигнали се отнасят до общо 24
организации, като някои сигнали засягат повече от едно образувание.

Когато секретариатът на регистъра получава уведомления за евентуални
нарушения на Кодекса за поведение14, попадащи изключително в обхвата на
неговата буква г), тези уведомления се обработват като „сигнали“, когато те са

14 Буква г) от Кодекса за поведение на Регистъра за прозрачност: [представителите на интереси]
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 преглед и се съгласяват да
сътрудничат на административни искания за допълнителна информация и актуализиране на данните;
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свързани с потенциални фактически грешки, съдържащи се в данните на
регистрантите.

1.3 Жалби

„Жалба“ означава уведомяване за предполагаемо нарушение  на някое от
задълженията от страна на регистрант съгласно Кодекса за поведение, с
изключение на твърдения за фактически грешки, които се третират като
„сигнали“ (вж. 1.2 по-горе).

През 2017 г. секретариатът на регистъра е получил 21 жалби, от които три бяха
обявени за допустими като „жалби“, а осем бяха квалифицирани впоследствие
като „сигнал“. Десет жалби бяха счетени за недопустими, или защото се отнасят
до въпроси извън приложното поле на Междуинституционалното споразумение
относно Регистъра за прозрачност, или защото не са били предоставени
достатъчно елементи в подкрепа на жалбата.

Трите допустими жалби са свързани с предполагаемо нарушение на една или
повече от следните клаузи от Кодекса за поведение:

 клауза б) „не получават или не правят опити да получат информация или
решения по нечестен път или чрез оказване на неправомерен натиск, или
посредством неподобаващо поведение“;

 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, или друг персонал на Европейския съюз, нито използват
логото на институциите на ЕС без изрично разрешение“ и

 клауза м) „спазват стриктно съответния Правилник за дейността на
Европейския парламент“;

След разследване от страна на секретариата на регистъра и контакти със
съответните регистранти, една от трите допустими жалби бе приключена с
представяне на актуална информация от страна на регистрантите, а останалите
две регистрации бяха заличени от Регистъра поради недопустимост. В края на
2017 г. секретариатът на регистъра откри по собствена инициатива още едно
разследване на предполагаемо неправомерно поведение от страна на регистрант.

2. Насоки и повишаване на осведомеността

Секретариатът на регистъра редовно провежда обучения и дейности за
информиране с цел повишаване на осведомеността във връзка с Регистъра и
популяризиране на неговото използване.

 Европейският парламент организира осем вътрешни обучения и
информационни сесии за своите членове и техните сътрудници, както и за
персонала;

 Европейската комисия организира пет целодневни курса за обучение на
персонала, озаглавени „Как да се отнасяме подходящо и ефективно към
лобистите“.  За кабинетите и в Генералния секретариат бяха организирани
седем сесии за обучение по етика, прозрачност и връзки с лобисти.
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Освен това през годината двете институции направиха приблизително 30
презентации пред заинтересовани страни и групи посетители.

Регистърът за прозрачност и темата за регулиране на лобирането на равнище ЕС
продължава да предизвиква голям интерес в академичните среди. Секретариатът
на Регистъра също предостави информация на студенти и научни изследователи,
работещи над университетски проучвания по тези въпроси.

3. Портал на ЕС за свободно достъпни данни и Регистъра за прозрачност

През 2017 г. беше отчетено значително подобрение в наличието на свободно
достъпни данни относно Регистъра за прозрачност. Масиви с исторически
данни15 станаха достъпни на портала на ЕС за отворени данни. Те съдържат
пълни списъци с регистрираните организации заедно с техните данни и лицата,
акредитирани за достъп до сградите на Европейския парламент от януари 2015 г.
насам. Уебстраницата е била посетена приблизително 15 000 пъти и от нея са
били осъществени 5 000 тегления, което я нарежда на шесто и седмо място по
посещения и тегления от  портала на ЕС за отворени данни. Освен това бяха
създадени интерактивни визуални материали16, които дават възможност
Регистърът за прозрачност на данните да бъде проучен по различни начини.

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Увеличаването на броя регистрации продължи и през 2017 г., макар да бе по-слабо
изразено в сравнение с 2016 г., като 2 430 нови субекта се присъединиха през
годината. Регистърът за прозрачност е един от най-големите по рода си в света.
Неговата видимост и значимост като възлова- база данни на представителите на
интереси растат постоянно в Брюксел и извън него.

В качеството си на пазител на Кодекса за поведение на регистъра, неговият
секретариа гарантира, че са предприети подходящи административни последващи
действия на нарастващия брой получени сигнали и жалби. Подобряване на общото
качество на данните в Регистъра за прозрачност беше друг основен приоритет през
2017 г. За подпомагането на качеството на данните бяха положени големи усилия
да бъде разработено и внедрено иновативно решение в областта на
информационните технологии, за да се улесни процеса на
регистрация/актуализиране за новите и съществуващите регистранти, главно за да
им се помогне да избегнат най-често е допусканите грешки. Наблюдението и
контролът от страна на секретариата на регистъра също бяха засилени с помощта
на този автоматичен механизъм. Първите показатели сочат, че цялостното качество
на данните в Регистъра за прозрачност постепенно се подобрява до голяма степен в
резултат на въвеждането на този инструмент.

Що се отнася до по-широката политическа картина, няколко промени, настъпили
през 2017 г., заслужават да бъдат споменати. На 10 май 2017 г. Европейският
парламент организира обществен семинар, озаглавен „Регистър на ЕС за
прозрачност — лобиране, парламент и обществено доверие“17. В контекста на
предложението на Комисията за ново междуинституционално споразумение

15 https://data.europa.eu/euodp/en/data/dataset/transparency-register
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
17 https://epthinktank.eu/2017/05/30/lobbying-parliament-public-trust-eu-transparency-register-workshop-of-10-may-
2017/
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относно задължителния Регистър за прозрачност18 на 15 юни 2017 г19.
Европейският парламент прие своя мандат за водене на преговори, а на 6 декември
2017 г20 Съветът прие своя мандат. По време на естонското председателство на
Съвета на ЕС на 6 септември и 12 декември 2017 г. се проведоха две
междуинституционални срещи за ориентиране. През първото тримесечие на 2018 г.
политически представители21 от трите институции започнаха преговори относно
задължителен Регистър на ЕС за прозрачност.

- КРАЙ -

18 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-627-EN-F1-1.PDF
19 http://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20170622RES78125/20170622RES78125.pdf
20 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-
for-negotiations/
21 Силви Гийом, заместник-председател на ЕП, отговарящ за Регистъра за прозрачност, и Данута Хюбнер,
председател на Комисията по конституционни въпроси към Парламента, FVP Франс Тимерманс, първи
заместник-председател на Европейската комисия и Мати Маасикас, заместник-министър по европейските
въпроси на естонското председателство.


