
РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/2246 НА КОМИСИЯТА 

от 3 декември 2015 година 

относно подробни разпоредби за системата на регистрационните номера, приложима към 
Регистъра на европейските политически партии и европейските политически фондации, както и 

информацията, предоставена от стандартните извлечения от Регистъра 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, 

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, 

като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. 
относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (1), и 
по-специално член 7, параграф 3 от него, 

като има предвид, че: 

(1)  Необходимо е да се уточнят детайлите на системата на регистрационните номера на европейските политически 
партии и европейските политически фондации. 

(2)  Необходимо е да се уточнят съдържанието и форматът на стандартните извлечения от регистъра, които следва да 
се предоставят при поискване от трети лица. Това стандартно извлечение следва да съдържа ключовата 
информация, отнасяща се до съответната европейска политическа партия или европейска политическа фондация. 

(3)  Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно 
член 37 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Предмет 

Настоящият регламент установява системата на регистрационните номера, която следва да се прилага към Регистъра на 
европейските политически партии и европейските политически фондации („Регистърът“), както и съдържанието и формата 
на стандартните извлечения, предоставяни от този регистър на трети лица при поискване. 

Член 2 

Система на регистрационни номера 

1. На всяка европейска политическа партия и европейска политическа фондация се дава специален регистрационен 
номер в съответствие с хронологичния ред на получаване на заявленията. 

2. Регистрационният номер се състои от два компонента: 

а)  европейски идентификационен код; 

б)  национален идентификационен код, следващ европейския идентификационен код, ако държавата членка, в която се 
намира седалището на европейската политическа партия или европейската политическа фондация, прилага своя 
собствена паралелна регистрационна система за номерация. 

3. Форматът на номера е посочен в приложение I. 
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(1) ОВ L 317, 4.11.2014 г., стр. 1. 



Член 3 

Стандартни извлечения 

1. Стандартните извлечения от Регистъра предоставят следната информация по отношение на съответната европейска 
политическа партия или европейска политическа фондация: 

а)  вида на образуванието: европейска политическа партия или европейска политическа фондация; 

б)  регистрационния номер, даден от Органа в съответствие с член 2; 

в)  пълното наименование, съкращението и логото; 

г)  държавата членка, в която е седалището на европейската политическа партия или европейската политическа 
фондация; 

д)  в случаите, в които държавата членка на седалището предвижда паралелна регистрация — наименованието, адреса и 
уебсайта, ако има такива, на съответния орган за регистрация; 

е)  адреса на седалището, неговия адрес за кореспонденция, ако е различен, адреса на електронната поща и уебсайта, ако 
има такива; 

ж)  датата на регистрацията като европейска политическа партия или европейска политическа фондация и, ако е 
приложимо, датата на заличаване на регистрацията; 

з)  когато европейската политическа партия или европейската политическа фондация е била създадена като резултат от 
преобразуване от образувание, регистрирано в държава членка — пълното наименование и правния статут на това 
образувание, включително националния регистрационен номер; 

и)  датата на приемане на устава и на всички негови изменения; 

й)  само за европейските политически партии: 

—  списък на членуващите в нея партии, 

—  броя на членовете на европейската политическа партия или на членуващите в нея партии, когато е приложимо, 
които са членове на Европейския парламент, 

—  наименованието и регистрационния номер на свързаната с европейската политическа партия европейска 
политическа фондация, ако е уместно; 

к)  само за европейските политически фондации: 

—  списък на членуващите в нея организации, 

—  наименованието и регистрационния номер на свързаната с европейската политическа фондация европейска 
политическа партия; 

л) името на ръководителя и на лицата с административни и финансови правомощия и правомощия за правно представи
телство, с ясно посочване на техните компетенции и правомощия, индивидуално или колективно, да поемат 
ангажимент от името на правното образувание пред трети страни и да го представляват в съдебни производства. 

2. Форматът на стандартното извлечение е представен в приложение II. 

Член 4 

Влизане в сила 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на 
Европейския съюз. 
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Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави 
членки. 

Съставено в Брюксел на 3 декември 2015 година. 

За Комисията 

Председател 
Jean-Claude JUNCKER   

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Формат на регистрационния номер 

За европейските политически партии 

EUPP x ДЧ 

или 

EUPP x ДЧ y 

За европейските политически фондации 

EUPF x ДЧ 

или 

EUPF x ДЧ y 

където „x“ е номерът, даден от Органа по хронологичния ред на получаване на заявленията, „ДЧ“ е двубуквеният код на 
държавата членка на седалището (1) и „y“ е националният регистрационен код, когато е приложимо.  
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(1) Код по Международната организация по стандартизация (ISO) (ISO 3166 alpha-2), с изключение на Гърция и Обединеното кралство, за 
които следва да се използват абревиатурите EL и UK. 



ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Формат на стандартните извлечения 

За европейските политически партии 

Стандартно извлечение от Регистъра на европейските политически партии и на европейските полити
чески фондации 

Издадено от Органа за европейските политически партии и фондации, създаден съгласно член 6 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 1141/2014 

(пощенски адрес на Органа) 

Информация, извлечена от Регистъра на (дата)  

№ Описание Информация от Регистъра 
(или да се посочи „не е приложимо“) 

1 Вид на образуванието Европейска политическа партия 

2 Регистрационен номер (1)  

3 а) Дата на регистриране  

б) Дата на заличаване на регистрацията (2)  

4 Пълно наименование  

5 Съкращение  

6 Лого  

7 Държава членка на седалището  

8 Адрес на седалището  

9 Адрес за кореспонденция, ако е различен  

10 Интернет страница  

11 Адрес на ел. поща  

12 Дата на приемане на устава  

13 Датите на всички изменения на устава  

14 Списък на членуващите партии 
(пълно наименование и вид на членството)  

15 Брой на членовете на европейската политическа партия или на 
членуващите в нея партии, когато е приложимо, които са членове 
на Европейския парламент  

16 Име на ръководителя  

17 Имената на лицата с административни и финансови правомощия и 
правомощия за правно представителство, с посочване на техните 
компетенции и правомощия, индивидуално или колективно, да по
емат ангажимент от името на правното образувание пред трети 
страни и да го представляват в съдебни производства (3)  
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№ Описание Информация от Регистъра 
(или да се посочи „не е приложимо“) 

18 Пълно наименование и регистрационен номер на всяка свързана с 
европейската политическа партия европейска политическа фонда
ция  

19 Когато държавата членка на седалището предвижда паралелна ре
гистрация — наименование, адрес и уебсайт на съответния орган 
за регистрация (3)  

20 Когато европейската политическа партия е създадена чрез преобра
зуване от национално образувание: 
—  пълно наименование (3) 
—  правен статут (3) 
—  национален регистрационен номер (3) 
на предишното образувание  

(1)  Регистрационният номер се дава от Органа в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2246 на Комисията; когато се прилага 
паралелна национална регистрационна система за номерация, националният регистрационен номер е последният елемент на този ре
гистрационен номер (всичко след двубуквения код на държавата), а съответният компетентен орган се посочва в точка 19. 

(2) Ако към момента на изготвяне на настоящото извлечение образуванието вече няма статут на европейска политическа партия в съот
ветствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, извлечението предоставя информацията, съхранявана в Регистъра на датата на зали
чаване на регистрацията. 

(3) Органът не е компетентният орган, който потвърждава законосъобразността или пълнотата на този елемент; предоставената информа
ция е информацията, понастоящем съхранявана в Регистъра.  

За европейските политически фондации 

Стандартно извлечение от Регистъра на европейските политически партии и на европейските полити
чески фондации 

Издадено от Органа за европейските политически партии и фондации, създаден съгласно член 6 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 1141/2014 

(пощенски адрес на Органа) 

Информация, извлечена от Регистъра на (дата)  

№ Описание Информация от Регистъра 
(или да се посочи „не е приложимо“) 

1 Вид на образуванието Европейска политическа фондация 

2 Регистрационен номер (1)  

3 а) Дата на регистриране  

б) Дата на заличаване на регистрацията (2)  

4 Пълно наименование  

5 Съкращение  

6 Лого  

7 Държава членка на седалището  

8 Адрес на седалището  

9 Адрес за кореспонденция, ако е различен  
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№ Описание Информация от Регистъра 
(или да се посочи „не е приложимо“) 

10 Уебсайт  

11 Адрес на ел. поща  

12 Дата на приемане на устава  

13 Датите на всички изменения на устава  

14 Списък на членуващите организации (пълно наименование и вид 
на членството)  

15 Име на ръководителя  

16 Имената на лицата с административни и финансови правомощия и 
правомощия за правно представителство, с посочване на техните 
компетенции и правомощия, индивидуално или колективно, да по
емат ангажимент от името на правното образувание пред трети 
страни и да го представляват в съдебни производства (3)  

17 Пълно наименование и регистрационен номер на свързаната с евро
пейската политическа фондация европейска политическа партия  

18 Когато държавата членка на седалището предвижда паралелна ре
гистрация — наименование, адрес и уебсайт на съответния орган 
за регистрация (3)  

19 Когато европейската политическа фондация е създадена чрез прео
бразуване от национално образувание: 
—  Пълно наименование (3) 
—  Правен статут (3) 
—  Национален регистрационен номер (3) 
на предишното образувание  

(1)  Регистрационният номер се дава от Органа в съответствие с Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2246 на Комисията; когато се прилага 
паралелна национална регистрационна система за номерация, националният регистрационен номер е последният елемент на този ре
гистрационен номер (всичко след двубуквения код на държавата), а съответният компетентен орган се посочва в точка 18. 

(2) Ако към момента на изготвяне на настоящото извлечение образуванието вече няма статут на европейска политическа фондация в съ
ответствие с Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014, извлечението предоставя информацията, съхранявана в Регистъра на датата на за
личаване на регистрацията. 

(3) Органът не е компетентният орган, който потвърждава законосъобразността или пълнотата на този елемент; предоставената информа
ция е информацията, понастоящем съхранявана в Регистъра.   
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