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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Регистърът за прозрачност бе създаден като съвместна схема от Европейския 

парламент и Европейската комисия през 2011 г. чрез междуинституционално 

споразумение1. Той е ключов инструмент, който позволява на тези две институции 

да изпълняват своя ангажимент за прозрачност в отношенията си с 

представителите на интереси. За да управляват Регистъра за прозрачност, 

Европейският парламент и Европейската комисия поддържат обща оперативна 

структура — съвместния секретариат на Регистъра за прозрачност (наричан по-

долу „съвместният секретариат“). 

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. Всички регистранти са подписали общ кодекс за добро поведение. Като 

разкрива интересите, които се преследват, от кого и с какво ниво на ресурси, 

Регистърът за прозрачност позволява да се упражнява по-голям обществен контрол. 

Той дава възможност на гражданите, медиите и заинтересованите страни да следят 

дейностите и потенциалното влияние на активните представители на интереси 

върху законодателството на ЕС. Регистърът за прозрачност се е разраснал 

значително от  създаването си и понастоящем включва почти 12 000 образувания2.  

 

II. АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ3 

1. Разпределение на регистрантите 

Регистърът за прозрачност се състои от 6 раздела и 14 подраздела. 

През 2019 г. общият брой на регистрантите остана постоянен, както и делът на 

регистрантите във всеки от шестте раздела. 

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

сдружения“ продължи да бъде най-големият раздел на Регистъра, представляващ 

малко повече от половината от всички регистранти (вж. диаграма 1), с леко 

увеличение на броя на регистрантите. Подразделът „Търговски и стопански 

сдружения“ в рамките на този раздел продължи да обхваща най-големия дял, 

съставляващ малко над 40 % от раздела. Подразделът „Профсъюзи и 

професионални сдружения“ остана стабилен с дял от 15 %, а подразделът 

„Дружества и групи“ остана с 39 % (вж. диаграма 2). 

Раздел III „Неправителствени организации“ остана следващият най-често срещан 

вид регистранти през 2019 г., като на него се падат малко над една четвърт от 

всички вписвания. 

Раздел I „Професионални консултанти, адвокатски кантори или самостоятелно 

заети консултанти“ намаля леко за втора поредна година и представлява почти 9 % 

от всички регистранти, с 1 % по-малко в сравнение с предходната година. Спадът 

беше видим и в 3-те подраздела. 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:277:FULL&from=BG 
2 Като се отчитат единствено образуванията, които са регистрирани и са публични към 31 декември 2019 г. 
3 Данните, представени в настоящия доклад, отразяват ситуацията към 31 декември 2019 г. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:277:FULL&from=BG
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В последните три раздела са регистрирани по-малко образувания: Раздел IV 

„Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични институции“, 

раздел VI „Организации, представляващи местни, регионални и общински органи, 

други публични или смесени образувания и т.н.“ и раздел V „Организации, 

представляващи църкви и религиозни общности“. 

 

1.1 Разпределение на регистрантите по раздели и подраздели 

 

На 31 декември 2019 г. имаше 11 899 регистранти в  

Регистъра за прозрачност, разпределени в следните раздели и подраздели: 

I — Професионални консултанти/адвокатски кантори/самостоятелно 

заети консултанти 
1069 

Професионални консултанти  672 

Адвокатски кантори  103 

Самостоятелно заети консултанти  294 

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

сдружения  
6197 

Дружества и групи  2422 

Търговски и стопански сдружения  2521 

Профсъюзи и професионални сдружения  937 

Други организации  317 

III — Неправителствени организации  3112 

Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни  3112 

IV — Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични 

институции  
885 

Мозъчни тръстове и научноизследователски институции  564 

Академични институции  321 

V — Организации, представляващи църкви и религиозни общности  59 

VI — Организации, представляващи местни, регионални и 

общински органи, други публични или смесени образувания и т.н.  
577 

Регионални структури 109 

Други поднационални публични органи  101 

Транснационални асоциации и мрежи на публични регионални или 

други поднационални органи 
91 

Други публични или смесени образувания, създадени по закон, чиято 

цел е да работят в обществен интерес  
276 
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1.2  Основни раздели 

 

 

1.3 Разбивка по подраздели4 

Раздел I: Професионални консултанти/адвокатски кантори/самостоятелно заети 

консултанти 

 

                                                 
4 Раздели III и V нямат подраздели и поради това не са включени в разбивката. 



 

4 

 

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.  

 

 

1.4 Промяна  

Общият брой на регистрантите остана стабилен през последните три години, 

доближавайки 12 000 вписвания.  

 
 

1.5 Нови регистрации 

През 2019 г. бяха направени 1592 нови регистрации5. В същото време 

приблизително същият брой регистранти бяха заличени от Регистъра по различни 

причини, като оттегляне на регистрация, автоматично заличаване вследствие на 

неизвършване на задължителната годишна актуализация или заличаване от 

                                                 
5 Като се отчитат единствено образуванията, които са се регистрирали през 2019 г. и все още са 

били публични към 31 декември 2019 г. Опитали са да се регистрират общо 2548 образувания. 



 

6 

 

съвместния секретариат след проверка на качеството (виж глава III.2). Поради това 

общият брой на регистрациите остана стабилен в сравнение с 2018 г., като към 

31 декември 2019 г. в Регистъра бяха включени 11 899 образувания. 

 

 

Разбивката на новите регистрации по раздели е както следва:  

 Раздел I „Професионални консултанти/адвокатски кантори/самостоятелно 

заети консултанти“ — 121 

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

сдружения“ — 841  

 Раздел III „Неправителствени организации“ — 426 

 Раздел IV „Мозъчни тръстове, научноизследователски и академични 

институции“ — 103 

 Раздел V „Организации, представляващи църкви и религиозни общности“ — 10 

 Раздел VI „Организации, представляващи местни, регионални и общински 

органи, други публични или смесени образувания и т.н.“ — 91. 

 

1.6 Най-високият брой регистранти за година по държави6 

Регистрантите със седалище в ЕС представляват близо 91 % от всички регистрации 

— същият процент като през предходната година. Останалите 9 % от регистрантите 

са разпръснати в 87 държави по света. В Белгия, Германия, Франция и Обединеното 

кралство се намират общо малко повече от половината от регистрираните 

представители на интереси (51 %).  

 

                                                 
6 Тази статистика се основава на местоположението на седалището на регистранта, посочено в 

регистрацията. От регистрантите се изисква също така да декларират своя европейски офис в 

Белгия, ако имат такъв, в допълнение към седалището. 
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2. Стимули, свързани с включването в Регистъра за прозрачност 

Европейският парламент и Европейската комисия предоставят определени стимули 

за регистрираните представители на интереси. За да получат представителите на 

интереси достъп до лицата, вземащи решения, помещенията и някои от форумите в 

Европейския парламент и Европейската комисия, те трябва да се регистрират в 

Регистъра за прозрачност. 

За Европейския парламент предимствата, свързани с регистрацията, включват: 
 

 Дългосрочен достъп до неговите помещения може да се дава само на 

представители на регистрирани организации след валидиране от неговата 

служба за сигурност. Всички процедури за валидиране и подновяване се 

извършват онлайн и обработката им обикновено отнема до три работни дни7. 

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

парламентарни комисии, организациите на представителите на интереси 

трябва да са включени в Регистъра. 

 С помощта на регистрацията си регистрантите могат да се абонират за известия 

по електронната поща за дейностите на комисиите на Европейския парламент. 

 Само регистрирани организации могат да подкрепят или да участват в 

дейностите на парламентарните интергрупи или неформални обединения. 

 При съвместно организиране на прояви на политическите групи в 

помещенията на Европейския парламент от съответните организации може 

да бъде поискано да предоставят информация за регистрация. 

 От съответните организации, искащи патронаж от председателя на Европейския 

парламент, ще бъде поискано да представят доказателство, че са се регистрирали. 

 

Акредитация за Европейския парламент 
 

Акредитация за помещенията на Европейския парламент може да бъде предоставена 

за срок до една година. През 2019 г. Европейският парламент е предоставил над 8500 

разрешения за достъп на физически лица за представители на над 2600 организации, 

фигуриращи в Регистъра за прозрачност (под формата на нови заявления или 

подновяване). Това представлява увеличение в сравнение с 2018 г.   

 

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

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/bg/transparency
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Що се отнася до Европейската комисия, предимствата включват: 

 

 Срещи с членовете на Комисията, членовете на кабинети и генералните 

директори: представителите на интереси трябва да бъдат регистрирани, за да 

могат да участват в такива срещи; 

 Обществени консултации: регистрираните организации могат да изберат да 

бъдат автоматично уведомявани за консултациите и пътните карти в техните 

области на интерес. Приносът към обществените консултации се посочва в 

профила на регистранта. 

 Експертни групи: необходима е регистрация, за да бъдат назначени като 

определени видове членове на експертна група;  

 Патронаж: Европейската комисия предоставя патронажа си на 

представители на интереси само ако те са регистрирани; 

 Контакти с държавни служители: На служителите се препоръчва да 

проверяват дали представителите на интереси са регистрирани, преди да 

приемат покана за среща или събитие. Контактите с нерегистрирани 

организации могат да бъдат ограничени. 

  

3. Техническо развитие 

Технически подобрения 

Съвместният секретариат координира разработването на ИТ решения за 

подобряване на системата на Регистъра за прозрачност.  

През 2019 г. беше въведена нова синергия с портала „Споделете мнението си“8. 

Приносът към обществените консултации, направен от регистрантите чрез портала 

(от юли 2018 г.), вече се включва в техните вписвания в Регистъра. Това улеснява 

достъпа до полезна информация, като същевременно намалява административната 

тежест за регистрантите да посочват приноса си ръчно. Тази функция допълва два 

други вида включване на информация, постигнато по-рано по отношение на 

взаимодействията с Европейската комисия: i) списък на срещите на регистрантите с 

комисари, членовете на техните кабинети и генерални директори и ii) членство в 

експертни групи на Комисията и други подобни органи9 (за членове от вида Б и B). 

ИТ решение улеснява процеса на регистриране и актуализиране за нови и 

съществуващи регистранти. Този механизъм помага на регистрантите да избягват 

често срещани грешки и сигнализира на съвместния секретариат несъответствията 

в данните, за да може той да предприеме подходящи последващи действия. Тази 

иновация продължи да води до осезаеми подобрения на общото качество на данните 

в Регистъра за прозрачност. 

След преразглеждането на насоките за прилагане10 бяха направени редица корекции 

във формуляра за регистрация и в уебсайта. Преразглеждането имаше за цел да се 

помогне по-добре на регистрантите да представят и поддържат своето вписване.  

От април 2019 г. регистрантите получават редовно през годината автоматични 

напомняния да прегледат своето вписване, които допълват изпращаното веднъж 

годишно напомняне за годишната актуализация.   

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_bg  
9 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=BG  
10https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINE

S&locale=bg#bg  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_bg
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=BG
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=bg%23bg
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=bg%23bg
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Действията за гарантиране на спазването на Регламента относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни от ЕС11 продължиха 

и през 2019 г. Актуализираните декларации за поверителност, засягащи 

регистрантите, срещите с представители на интереси и разглеждането на сигнали и 

жалби, бяха публикувани на уебсайта на Регистъра за прозрачност12. 

Посещения на уебсайта 

През 2019 г. уебсайтът на Регистъра за прозрачност13 е посетен около 331 000 пъти14 

(средно 27 572 посещения на месец), което е малко по-малко в сравнение с 

предходната година. 85 % от посещенията са на посетители от Европа. Повечето 

посещения са от Белгия (30,4 %), следвана от Германия (11,1 %), Франция (10 %) и 

Обединеното кралство (9,3 %). Около 74 % от посещенията са били преки, докато 

17 % от посетителите са достигнали до уебсайта чрез интернет търсачки. Що се 

отнася до езиковите предпочитания, във версията на уебсайта на английски език са 

генерирани половината от посещенията (50 %), следвана от версията на френски 

(14 %), немски (11 %), испански (5, 5 %) и италиански (5 %) език. 

Портал за отворени данни на ЕС  

Масивите от исторически данни, публикувани на портала за отворени данни на ЕС15, 

продължиха да привличат внимание и през 2019 г. генерираха над 8000 посещения 

Масивите от данни позволяват на ползвателите 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 разгледани няколко интерактивни 

визуализации16 на данните. 

 

III. ДЕЙНОСТИ НА СЪВМЕСТНИЯ СЕКРЕТАРИАТ НА РЕГИСТЪРА ЗА 

ПРОЗРАЧНОСТ  

Съвместният секретариат се състои от екип от длъжностни лица от Европейския 

парламент и от Европейската комисия. Работата им представлява приблизително 

шест еквивалента на пълно работно време.  

Съвместният секретариат отговаря за ежедневното управление на Регистъра за 

прозрачност. Той осигурява служба за техническа помощ, издава насоки за 

регистрация, наблюдава качеството на данните, разглежда сигнали и жалби, 

координира разработването на ИТ и провежда кампании за повишаване на 

осведомеността и други комуникационни дейности. Работата на съвместния 

секретариат се координира от началника на отдел „Прозрачност, управление на 

                                                 
11 Регламент (ЕС) 2018/1725. 
12 За да се запознаете с декларациите за поверителност, моля, посетете: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public > За Регистъра > Защита на данните > Декларация за 

поверителност 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
14 Като „посещение“ се определя посетител, който идва на уебсайта за първи път. Ако един и същи 

посетител се върне на страница над 30 минути, след като последно я е разгледал, това се отчита 

като ново посещение. 
15 https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=bg%23bg
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?locale=bg%23bg
https://data.europa.eu/euodp/bg/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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документи и достъп до документи“ в Генералния секретариат на Европейската 

комисия.  

1. Служба за техническа помощ 

За да се подпомогнат регистрантите, съвместният секретариат осигурява служба за 

техническа помощ. През 2019 г. съвместният секретариат отговори на 1027 

индивидуални запитвания, подадени чрез многоезичния онлайн формуляр „За 

контакти“, което е с 9 % повече отколкото през 2018 г. 

2. Проверки на качеството 

Проверката на качеството представлява проверка, извършвана от съвместния 

секретариат, за да се осигури точността на данните, предоставени от регистрантите. 

Целта е да се повиши надеждността на базата данни като референтен инструмент за 

дейности за представляване на интереси. 

През 2019 г. съвместният секретариат извърши общо 4559 проверки на качеството 

(на нови регистрации и на регистрации отпреди 2019 г.), което представлява 

постоянно увеличение на проверките, извършени през последните три години17. В 

допълнение към стандартната проверка на качеството на всяка нова регистрация 

съвместният секретариат положи по-големи усилия за идентифициране и изискване 

на подобрения на данните с недостатъчно добро качество в съществуващите 

регистрации. 

До 53,6 % от проверените регистрации бяха счетени за задоволителни (2444). 

Съвместният секретариат се свърза с останалите 46,4 % от образуванията (2115) във 

връзка с тяхното вписване. Това доведе до премахването на 1046 образувания по 

различни причини, като например противоречиви и/или непълни данни, липса на 

актуализация, дублиране на регистрации и недопустимост. Останалите 

989 образувания актуализираха регистрацията си по задоволителен начин. Към 

31 декември 2019 г. все още се извършваха 80 проверки на качеството.  

3. Сигнали, жалби и разследвания по собствена инициатива 

Сигналът е механизъм, който засяга само буква г)18 от Кодекса за добро поведение. 

Чрез него трети страни могат да информират съвместния секретариат за 

образувания, в чиито данни може да има фактически грешки.  

През 2019 г. съвместният секретариат19 разгледа 26 отделни сигнала (14 от тях 

първоначално бяха получени под формата на жалба, но впоследствие бяха 

квалифицирани като сигнал). Сигналите засягаха 18 различни организации: 11 от 

сигналите бяха свързани с едно-единствено образувание, 6 от получените сигнали 

се отнасяха до нерегистрирани образувания, извършващи дейности, които попадат 

в обхвата на Регистъра. Работата по всички подадени сигнали приключи. 

                                                 
17 Съвместният секретариат извърши 3963 проверки на качеството през 2018 г. и 3624 проверки 

през 2017 г. 
18 В буква г) от Кодекса за добро 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 преразглеждане, и се съгласяват да сътрудничат на административни искания за допълнителна 

информация и актуализиране на данните“. 
19 В сравнение с 22 сигнала през 2018 г. 
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Жалбата е процедура, свързана с твърдения на трети страни за нарушение на 

задълженията по Кодекса за добро поведение от страна на регистрант, с изключение 

на твърденията за фактически грешки, които се третират като сигнали (вж. по-горе).  

През 2019 г. съвместният секретариат получи общо 30 жалби, 8 от които бяха 

допустими като жалби20, а 14 бяха квалифицирани впоследствие като сигнали. 

4 жалби бяха приключени, като съответните регистранти изпълниха исканията на 

съвместния секретариат за актуализиране или за предоставяне на обяснения. Една 

жалба приключи без намесата на съвместния секретариат. Към края на 2019 г. все 

още продължаваха разследванията по 3 жалби. 

През 2019 г. съвместният секретариат също така започна четири разследвания по 

собствена инициатива поради съмнения за нарушения на Кодекса за добро 

поведение, като 3 от тях бяха приключени до края на годината. 
По време на разследванията съвместният секретариат прилага правния принцип на 

презумпцията за невинност и правото на изслушване като част от надлежен процес 

и с цел гарантиране на пропорционалност. Когато съвместният секретариат 

установи евентуално наличие на проблем, който трябва да бъде решен, той започва 

диалог със съответния регистрант (съответните регистранти), за да бъде намерено 

решение, ако това е възможно. 

 

Примерни проблеми, разглеждани в рамките на процедурите за подаване на жалби 

и по собствена инициатива: 

  

 използване на емблемата на ЕС, за да се породи впечатление за официална 

връзка с институциите на ЕС; 

 предлагане на парично дарение за кауза по избор, ако членове на 

Европейския парламент се съгласят да се срещнат с организацията;   

 провеждане на дейности за представляване на интереси в помещенията на 

Европейския парламент без подходяща акредитация; 

 докладване на занижени разходи за лобиране; 

 преувеличаване на членството, за да изглежда организацията по-уместна; 

 недеклариране на всички клиенти, на които се предоставят услуги, с цел 

прикриване на договорни отношения; 

 регистрация в неподходящ раздел и невярно деклариране на мисия; 

 невярно посочване на лица като представители на организацията пред 

институциите на ЕС. 

 

 

                                                 
20 Останалите 8 получени жалби бяха 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. 
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4. Насоки и повишаване на осведомеността  

Съвместният секретариат постоянно се стреми да повишава осведомеността по 

отношение на Регистъра. Членовете му предлагат обучение в своите съответни 

институции и участват във външни дейности, насочени към популяризиране на 

Регистъра за прозрачност.  

 През годината Европейският парламент предложи 16 сесии за обучение 

относно своята политика на прозрачност и свързаните с нея правила за 

персонала на институцията, като от тях редовната месечна сесия е под 

надслов: „Кой лобира пред вас? — въведение в Регистъра за прозрачност“. В 

допълнение към това през 2019 г. трима членове поискаха специализирано 

обучение за себе си и за своя персонал; 

 Европейската комисия организира 4 целодневни курса за обучение на 

персонала под надслов „Как да се отнасяме подходящо и ефективно към 

лобистите“. Освен това Комисията осигури и 5 вътрешни сесии за обучение 

относно Регистъра за прозрачност за новопостъпилите в Генералния 

секретариат и в отговор на ad hoc искания от страна на различни служби. 

Съвместният секретариат участва в годишната среща на Европейската мрежа на 

регистраторите на лобирането, която се проведе на 16 май 2019 г. в Париж и чийто 

домакин беше френският висш орган за прозрачност на обществения живот 

(HATVP). Този форум създава възможности за обучение и работа в мрежа между 

представители на публичните администрации на различни държави — членки на 

ЕС, които работят в областта на регулирането на лобирането и поддържат високи 

стандарти на почтеност. Съвместният секретариат даде принос и за две събития на 

заинтересовани страни. 

Освен това през годината Европейската комисия изнесе 11 презентации пред 

заинтересовани страни и групи посетители. Европейският парламент беше поканен 

да представи Регистъра за прозрачност на 12 събития с представители на 

академичните среди, студентски групи и национални парламентарни делегации, 

проявяващи интерес към прозрачността на лобирането.  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Днес Регистърът за прозрачност продължава да бъде един от най-големите по рода 

си в света с близо 12 000 активни регистранти. Той служи като уникална референтна 

база данни на представителите на интереси на европейско ниво. Броят на 

вписванията остана стабилен за втора поредна година. Това води до заключението, 

че към този момент системата вероятно е достигнала естествената си граница след 

достигане на критична маса от съответните организации. Нарастването на броя на 

регистрантите вероятно ще става постепенно за разлика от бързото  увеличение, 

наблюдавано през първоначалния период от 2013 до 2017 г. 

Подобряването на общото качество на данните в Регистъра за прозрачност остана 

основен приоритет през 2019 г., тъй като този фактор засяга надеждността и 

репутацията на системата. За тази цел съвместният секретариат проведе с 13 % 

повече проверки на качеството в сравнение с 2018 г. Проверките обхващаха както 

нови, така и съществуващи регистрации. Нововъведените технически решения 

улесняват ежедневната работа на съвместния секретариат, като същевременно 

намаляват административната тежест за регистрантите, свързана с регистрирането 

и актуализирането. 
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В ролята си на пазител на Кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност 

съвместният секретариат разгледа всички сигнали и жалби, получени от трети 

страни през 2019 г. В същото време той проведе няколко разследвания по собствена 

инициатива.  

В контекста на предложението на Европейската комисия за ново 

междуинституционално споразумение за задължителен Регистър за прозрачност21 

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия продължиха 

преговорите за задължителен Регистър на ЕС за прозрачност. 

 

 

 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/BG/1-2016-627-BG-F1-1.PDF  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/BG/1-2016-627-BG-F1-1.PDF

