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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Регистърът за прозрачност е създаден съвместно от Европейския парламент и 

Европейската комисия през 2011 г. чрез междуинституционално споразумение. 

Той е един от основните инструменти за изпълнение на ангажимента на тези две 

институции за прозрачност наред с редица други инициативи. Регистърът за 

прозрачност се прилага за всички организации и самостоятелно заети физически 

лица, които участват в дейности, извършвани с цел да се повлияе на процесите на 

вземане на решение и прилагане на политиките на институциите на ЕС. Като 

разкрива 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 се разраства след появата си и 

понастоящем включва почти 12 000 образувания1; всички те са подписали общ 

кодекс за поведение. Той е най-големият инструмент по рода си в света. 

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕГИСТЪРА ЗА ПРОЗРАЧНОСТ2 

1. Статистика  

Докато общият брой на регистрираните лица продължава да нараства, шестте 

раздела за регистрация в Регистъра за прозрачност остават сравнително стабилни 

от гледна точка на техния пропорционален размер. 

През 2018 г „Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения“ 

(раздел II) продължават да бъдат най-големият раздел за регистрация, който сега 

представлява малко повече от половината от всички регистранти (вж. кръгова 

диаграма 1). В рамките на този раздел подразделът „Търговски и стопански 

сдружения“ продължава да е най-голямата група с малко над 40 % от раздела. Делът 

на „Синдикати и професионални асоциации“ нараства слабо през 2018 г. до почти 

15 %, а подразделът „Дружества и групи“ достига почти 39 % в рамките на раздел II, 

повече в сравнение с 37 % през предходната година (вж. диаграма 2, раздел II). 

„Неправителствени организации“ (раздел III) остават следващият най-често 

срещан вид регистранти през 2018 г., като на тях се падат малко над една четвърт 

от всички регистрирани организации, също като предходната година.  

Броят на образуванията „Професионални консултанти, правни дружества или 

самостоятелно заети консултанти“ (раздел I) леко намалява, като те 

представляват малко над 10 % от всички регистранти, по-малко в сравнение с над 

11 % през предходната година.  

По-малко образувания са регистрирани като „Мозъчни тръстове, 

научноизследователски и академични институции“ (раздел IV), „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 Като се отчитат единствено образуванията, които са регистрирани и са активни към 31 декември 2018 г. 
2 Данните, представени в настоящия доклад, отразяват ситуацията към 31 декември 2018 г. 
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Кръгова диаграма 1: Разпределение на представителите на интереси 

 

 

 

Кръгови диаграми 2: Разбивка по подраздели3 

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

консултанти 

 

                                                 
3 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 образувания и т.н.  
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Таблица 3: Разпределение на регистрантите  

На 31 декември 2018 г. има 11 901 регистранти в  

Регистъра за прозрачност, разпределени в рамките на следните (под)раздели: 

I — Професионални консултанти/правни кантори/самостоятелно заети 

консултанти 
1 211 

Професионални консултанти  745 

Правни кантори  120 

Самостоятелно заети консултанти  346 

II — Вътрешни лобисти и търговски/стопански професионални 

сдружения  
5 962 

Дружества и групи  2 315 

Търговски и стопански сдружения  2 419 

Профсъюзи и професионални сдружения  893 

Други организации  335 

III — Неправителствени организации  3 159 

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни  3 159 

IV — Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични 

институции  
924 

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции  586 

Академични институции  338 

V — Организации, представляващи църкви и религиозни общности  54 

VI — Организации, представляващи местни, регионални и общински 

органи, други публични или смесени образувания и пр.  
591 

Регионални структури 118 

Други поднационални публични органи  103 

Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или 

други поднационални органи 
87 

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято 

цел е да работят в обществен интерес  
283 

 

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=43&
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=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=60&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
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През 2018 г. в Регистъра за прозрачност са направени 2 762 нови регистрации (при 

отчитане единствено на тези образувания, които са регистрирани през 2018 г. и са 

останали активни на 31 декември 2018 г.4). Средният брой на новите регистрации 

на месец е 230 (повече в сравнение с 202 през предходната година).   

Разбивката на новите регистрации по раздели е както следва:  

 466 образувания в раздел I;  

 1 143 в раздел II;  

 741 в раздел III;  

 231 в раздел IV;  

 13 в раздел V и  

 168 в раздел VI.  

Бележка:  

За годишните статистически данни от 2011 г. насам направете справка в 

страницата за статистика5 на уебсайта на Регистъра.  

Графика 4: Нови регистрации за година  

 

 

Общият брой на регистрантите се увеличава до 11 901 през 2018 г. (от 11 612 през 

2017 г.), което представлява увеличение от по-малко от 300 регистранти или ръст 

от едва 2,4 % в сравнение с увеличението от 6 % между 2016 и 2017 г. (графика 5).  

  

                                                 
4 Сред възможните причини за изключване са оттегляне на регистрация, отстраняване от 

съвместния секретариат на Регистъра за прозрачност след проверка за допустимост/качество и др. 
5 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=bg#b
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Графика 5: Общ брой на регистрантите за година 

 

Регистрантите със седалище в ЕС представляват над 90 % от всички регистрации, 

което означава значителен растеж в сравнение със 77 % през предходната година. 

Две държави извън ЕС (САЩ и Швейцария) са включени отново в списъка на 

първите 10 държави (графика 6). В регистъра за прозрачност са представени 

организации от всички държави членки на ЕС; половината от всички регистранти 

са обявили седалище в някоя от следните четири страни: Белгия, Германия, 

Обединеното кралство и Франция — също като в предходните години. Над 32 % 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 — първите 106 

 
                                                 
6 Тази статистика се основава на местоположението на седалищата на регистрантите, посочено в 

регистрацията. Някои от регистрантите могат да имат освен седалище и специален европейски офис 

в Белгия.  
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2.  Стимули, свързани с регистрацията 

Европейският парламент и Европейската комисия предоставят определени стимули 

за регистрираните представители на интереси. В действителност достъпът за 

представители на интереси до лицата, вземащи решения, помещенията и някои от 

форумите в Европейския парламент и Европейската комисия може да изисква 

регистрация в Регистъра за прозрачност. 

За Европейския парламент практическите предимства, свързани с регистрацията, 

включват: 

 

 Дългосрочен достъп до неговите помещения може да се отпуска само на 

представители на регистрирани организации след валидиране от неговата 

служба за сигурност. Всички процедури за валидиране и подновяване се 

извършват онлайн и осъществяването им обикновено отнема до 3 работни дни7. 

 За да могат да се изказват на публични изслушвания, провеждани от 

парламентарни комисии, представителите на интереси трябва да са 

включени в Регистъра; 

 С помощта на Регистъра регистрантите могат да се абонират за известия 

по електронната поща за дейностите на комисиите на Европейския 

парламент; 

 При съвместно организиране на прояви на политическите групи в сградите 

на Европейския парламент от съответните организации може да бъде 

поискано да предоставят информация за регистрация; 

 От съответните организации, искащи патронаж от страна на председателя 

на Европейския парламент, ще бъде поискано да представят доказателство, 

че имат регистрация. 

 

За Комисията това включва: 

 

 Срещи с комисари, членове на кабинети и генерални директори: 

представителите на интереси трябва да бъдат регистрирани, за да имат 

правото да се срещат с високопоставени лица, вземащи решения; 

 Обществени консултации: регистрираните организации автоматично 

получават известия за консултациите и пътните карти в посочените от тях 

области. Реакциите от страна на „регистрираните организации“ и на 

„останалите организации“ се публикуват отделно; 

 Експертни групи: регистрацията в Регистъра е необходима, за да бъдат 

назначени някои видове членове на експертната група;  

 Патронаж: Европейската комисия предоставя своя патронаж само на 

регистрирани представители на интереси; 

 Контакти с държавни служители: На служителите на Европейската 

комисия се препоръчва да проверяват дали представителите на интереси са 

регистрирани, преди да приемат покана за среща или събитие. Контактите с 

нерегистрирани организации може да бъдат ограничени. 

  

Акредитация за Европейския парламент 

 

Акредитацията за сградите на Европейския парламент може да бъде предоставена 

за срок до 12 месеца. Над 8 000 разрешения за достъп на физически лица са били 

предоставени през 2018 г. от Европейския парламент на представители на повече 

                                                 
7 Вж. също: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/transparency 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/transparency


 

9 

 

от 2 500 организации, фигуриращи в Регистъра за прозрачност (под формата на 

нови заявления или подновяване). Това представлява известно увеличение в 

сравнение с 2017 г.8  

 

Нови развития  

 

От 2017 г. насам Европейският парламент вече не позволява на притежателите на 

дългосрочни пропуски от организации, чиито регистрации в Регистъра за 

прозрачност са с „преустановен статут“, да използват своите служебни карти през 

периода на преустановяване. Достъпът може да бъде възстановен само след като 

преустановяването бъде отменено.  

През 2018 г. е въведен нов стимул за регистрация, което позволява на 

регистрантите да се абонират за уведомления относно новините за комисиите на 

Европейския парламент. Абонаментът може да се персонализира по политически 

области и по език.  

Нова функция, въведена през 2018 г., интегрира данните относно срещите, които 

регистрантите са имали с Европейската комисия (с комисари, членове на техните 

кабинети и генерални директори) в техните профили в Регистъра за прозрачност (в 

PDF формат). С тази нова функция се улеснява достъпът до консолидирана 

информация и се постига по-голяма прозрачност. Функцията се основава на 

полезни взаимодействия с Регистъра на експертните групи към Комисията и други 

подобни органи9, които са въведени през 2017 г. и позволяват на Регистъра за 

прозрачност да извлича данни от Регистъра на експертните групи към Комисията. 

Регистърът за прозрачност автоматично показва името на експертните групи, към 

които е назначен регистрантът, за да представлява общ интерес (членове от вид Б) 

или организация (членове от вид C). 

3. Посещения на уебсайта на Регистъра за прозрачност 

През 2018 г. в уебсайта10 на Регистъра за прозрачност има около 365 000 

посещения11 (30 416 посещения на месец), което е малко повече в сравнение с 

предходната година. Най-голям брой посещения има от Белгия (29 %), следвана от 

Германия (14 %), Обединеното кралство (8 %) и Франция (7,5 %). Около 68 % от 

посещенията са били преки, а 24 % са достигнали до уебсайта чрез интернет 

търсачки. Що се отнася до езиковите предпочитания, версията на английски език 

на уебстраницата е генерирала по-малко от половината посещения (42 %, по-малко 

в сравнение с 56 %), немски (17 % в сравнение с 10 % предходната година), 

следвана от френски (14 %), испански (6 %), италиански (5 %) и други езици 

(16 %). 

 

 

                                                 
8 През 2018 г. са издадени 8 130 разрешения за достъп (спрямо 7 970 през 2017 г.) на 2 510 

организации (в сравнение с 2 506 през 2017 г.). 

9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/  
10 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
11 Като „посещение“ се определя посетител, който идва на уебсайта за първи път. Ако един и същ 

посетител се върне към страницата повече от 30 минути, след като е разгледал страницата за 

последен път, това ще бъде отчетено като ново посещение. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public


 

10 

 

III. ДЕЙСТВИЯ 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 

парламент и от Европейската комисия. За задачи, свързани с работата Регистъра за 

прозрачност, тяхната работа възлиза на приблизително шест еквивалента на пълно 

работно време общо за двете институции.  

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. Работата на секретариата на Регистъра се 

координира от началника на отдел „Прозрачност, управление на документи и 

достъп до документи“ в Генералния секретариат на Европейската комисия, като 

тази роля е поета от нов координатор през юли 2018 г.  

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

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. Преглежда всички нови регистрации, за да 

провери допустимостта и да гарантира качеството на данните, предоставени от 

регистрантите. Автоматичното откриване на потенциални проблеми с качеството 

на данните в регистрациите, въведено през май 2017 г., дава осезаеми резултати 

през 2018 г. Секретариатът на Регистъра е разгледал 256 случая, предмет на т.нар. 

„в очакване на валидиране“. Тази процедура се прилага за регистрации, които не 

могат автоматично да се насочат към публикуване, преди да се изяснят 

специфични въпроси във връзка с техните данни. Броят на всички регистрации с 

недостатъчно данни намалява от 6 % от всички регистранти през януари 2018 г. до 

1,5 % през декември 2018 г.  

Друга функция, въведена в края на 2018 г., не позволява на регистрантите да 

избират опцията „Нова организация, която няма приключена финансова година“ в 

продължение на няколко последователни години. По този начин от регистранта ще 

се изисква да предостави финансови данни за последно приключилата финансова 

година, ако регистрацията на образуванието е извършена преди повече от две 

години. 

Сигурността и ефективността на работата на Регистъра са подобрени от 

инфраструктурна гледна точка. 

Секретариатът на Регистъра също така е преразгледал насоките за използване на 

Регистъра за прозрачност от 2015 г. в светлината на натрупания опит и обратната 

информация, получена от заинтересованите страни. Актуализираната версия 

съдържа поредица от допълнения и пояснения, насочени към подпомагане на 

регистрантите да представят и поддържат подходяща регистрация. Насоките са 

достъпни на 23 от официалните езици на уебсайта на Регистъра за прозрачност.12 

                                                 
12http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=bg#bg 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=bg#bg
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=bg#bg
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1.1 Служба за техническа помощ 

С цел да се подпомогнат регистрантите секретариатът на Регистъра осигурява 

служба за техническа помощ. През 2018 г. секретариатът на Регистъра е отговорил 

на 943 индивидуални запитвания, подадени чрез многоезичния онлайн формуляр 

„За контакти“. От тях 591 запитвания се отнасят за съществуващи регистрации, а 

125 — за нови регистрации; 227 съобщения са свързани с други въпроси. Освен 

това секретариатът на Регистъра предлага телефонна линия през определени 

часове в седмицата. 

1.2 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 задоволително решение.  

През 2018 г. секретариатът на Регистъра е извършил 3 963 проверки на качеството, 

което е повече, отколкото през предходната година13. От извършените проверки на 

качеството 48,52 % от регистрациите са счетени за задоволителни (1 923), докато с 

останалите образувания е установена връзка по отношение на допустимостта или 

несъответствията на данните, съдържащи се в техните вписвания. От 2 040-те 

образувания, с които е бил установен контакт, почти 54 % или 1 110 образувания 

са заличени от Регистъра за прозрачност поради една или повече от следните 

причини: противоречиви, неточни или непълни данни, липса на актуализация, 

дублиране на регистрация и недопустимост. Останалите 934 образувания са 

актуализирали регистрацията си по задоволителен начин, следвайки насоките на 

секретариата на Регистъра. Шест проверки на качеството са все още в ход към 31 

декември 2018 г. 

1.3 Предупреждения  

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

секретариата на Регистъра за регистрации на едно или повече образувания, които 

може да са недопустими или да съдържат фактически грешки, или за дейности на 

нерегистрирани образувания, попадащи в приложното поле на Регистъра. През 

2018 г. секретариатът на Регистъра14 е обработил 22 отделни сигнала (шест 

първоначално са получени под формата на „жалби“ и впоследствие са 

квалифицирани като „сигнали“). Въпросните сигнали се отнасят до общо 25 

организации, тъй като два сигнала засягат едно образувание. Броят на получените 

сигнали е нараснал леко в сравнение с 2017 г. Броят на сигналите относно 

дейностите на нерегистрираните образувания също е нараснал в известна степен.15  

Когато секретариатът на Регистъра получава уведомления за евентуални 

нарушения на Кодекса за поведение, попадащи изключително в обхвата на 

                                                 
13 През 2017 г. секретариатът на Регистъра е извършил 3 624 проверки на качеството. 
14 В сравнение с 20 сигнала през 2017 г. 
15 През 2018 г. осем сигнала се отнасят до нерегистрирани образувания, сравнено със седемте 

сигнала през 2017 г. 
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неговата буква г)16, тези уведомления се обработват като „сигнали“, когато са 

свързани с потенциални фактически грешки, съдържащи се в данните на 

регистрантите.  

1.4 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. 1.3 по-горе).  

През 2018 г. секретариатът на Регистъра е получил 13 жалби, от които две са 

обявени за допустими като „жалби“, а шест са квалифицирани впоследствие като 

„сигнали“. Пет жалби са счетени за недопустими, защото се отнасят до въпроси 

извън приложното поле на Междуинституционалното споразумение относно 

Регистъра за прозрачност или защото не са предоставени достатъчно доказателства 

в подкрепа на жалбата. 

Двете допустими жалби са свързани с предполагаемо нарушение на една или 

повече от следните букви от Кодекса за поведение за представителите на интереси:   

 буква а) „винаги се представят по име и по регистрационен номер, ако 

последното е приложимо, също както и по наименованието на 

образуванието или образуванията, за които те работят или представляват; 

декларират интересите и целите, които те преследват, и по целесъобразност 

посочват клиентите или членовете, които те представляват“;  

 буква б) „не получават и не правят опити да получат информация или 

решения по нечестен път или чрез оказване на неправомерен натиск, или 

посредством неподобаващо поведение“; 

 буква 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“.  

След провеждане на разследване от страна на секретариата на Регистъра и 

контакти със съответните регистранти едната от двете допустими жалби е 

приключена вследствие на задоволително обяснение и актуализирана информация, 

предоставена от съответните регистранти. Другата допустима жалба все още не е 

приключена, като в началото на 2019 г. трябва да се постигне задоволително 

решение и да се направят актуализации. Допълнително разследване по собствена 

инициатива е приключено с отнемане на регистрацията въз основа на решение на 

секретариата на Регистъра за нарушение на буква в).  

                                                 
16 В буква г) от Кодекса за поведение на Регистъра за прозрачност е посочено: „[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“. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=bg#bg
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2. Насоки и повишаване на осведомеността  

Секретариатът на Регистъра постоянно се стреми да повиши осведомеността по 

отношение на Регистъра. Членовете му редовно провеждат вътрешно обучение (в 

рамките на двете участващи институции) и външните комуникационни дейности, 

насочени към насърчаване на Регистъра за прозрачност и предоставяне на насоки 

за неговото използване.  

 Европейският парламент организира дванадесет вътрешни обучения и 

информационни сесии за своите членове и техните сътрудници, както и за 

персонала;  

 Европейската комисия организира три целодневни курса за обучение на 

персонала, озаглавени „Как да се отнасяме подходящо и ефективно към 

лобистите“. Освен това той предоставя четири сесии за обучение относно 

Регистъра за прозрачност в отговор на ad hoc искания от страна на различни 

служби;  

 Секретариатът на Регистъра също така присъства на учредителното 

заседание на Европейската мрежа на регистраторите на лобирането от 

21—22 март 2018 г. в Дъблин и проведе разговори с оператори на подобни 

схеми от различни държави членки на ЕС. 

Освен това Европейската комисия направи дванадесет презентации пред 

заинтересованите страни и групи посетители през годината, а Европейският 

парламент беше поканен да представи Регистъра за прозрачност на шест прояви 

пред академични и студентски групи, заинтересовани от прозрачността в 

лобирането.  

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

Масивите от исторически данни, публикувани на портала на ЕС за свободно 

достъпни данни17, продължават да привличат вниманието. Масивите от данни 

позволяват на потребителите да изтеглят (във формат XML или Excel) списъка на 

лицата, акредитирани за достъп до Европейския парламент, и списъка на 

организациите, включени в Регистъра за прозрачност, за период от няколко години 

назад. Също така могат да бъдат проучвани интерактивни визуализации на 

данните18. 

Уебстраницата генерира над 8 000 посещения и над 1 700 тегления през 2018 г. 

                                                 
17  https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register 
18  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Увеличаването на броя регистрации продължава и през 2018 г. и е малко по-силно 

изразено в сравнение с 2017 г., като през годината са присъединени 2 762 нови 

образувания. Днес Регистърът за прозрачност е най-големият по рода си в света, 

като достига почти 12 000 регистранти. Неговата видимост и значението му като 

основна референтна база данни на представителите на интереси остават 

непроменени.  

В качеството си на пазител на Кодекса за поведение на Регистъра, неговият 

секретариат гарантира, че са предприети необходимите административни 

последващи действия по отношение на получените сигнали и жалби. 

Подобряването на общото качество на данните в Регистъра за прозрачност остава 

основен приоритет през 2018 г. ИТ решение, разработено през 2017 г., улеснява 

регистрирането и процеса на актуализиране за нови и съществуващи регистранти. 

Този механизъм не само помага на регистрантите да избягват най-често срещаните 

грешки, но също така сигнализира всички несъответствия на секретариата на 

Регистъра, така че той да може да предприеме необходимите последващи действия. 

Тази иновация води до значително подобрение в цялостното качество на данните: 

броят на регистрациите с недостатъчно данни намалява от 6 % до 1,5 % от всички 

регистранти в течение на годината.  

През 2018 г. секретариатът на Регистъра предприема първи действия с цел 

гарантиране на съответствието с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския 

парламент и на Съвета19 относно защитата на физическите лица във връзка с 

обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите 

на Съюза. Тези усилия ще бъдат завършени през 2019 г. 

В контекста на предложението на Европейската комисия за ново 

междуинституционално споразумение относно задължителен Регистър за 

прозрачност20, политически представители21 на Европейския парламент, Съвета на 

ЕС и Европейската комисия започват преговори относно задължителен Регистър за 

прозрачност на ЕС през първото тримесечие на 2018 г. и продължават процеса под 

егидата на българското и австрийското председателство. 

 

 

— КРАЙ —  

                                                 
19 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32018R1725  
20 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/BG/1-2016-627-BG-F1-1.PDF  
21 Силви Гийом, заместник-председател на Европейския парламент, отговарящ за Регистъра за прозрачност, и 

Данута Хюбнер, председател на Комисията по конституционни въпроси към Европейския парламент, Франс 

Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската комисия и представителите на българското и 

австрийското председателство. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/BG/1-2016-627-BG-F1-1.PDF

