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През 2021 г. ЕЦБ получи 52 първоначални заявления за достъп до документи. Онези, които бяха 
подложени на оценка  въз основа на Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. относно публичния достъп 
до документите на ЕЦБ1, се разпределят, както следва. 

• В 67% от случаите документите, за които е изпратена заявка, са оповестени изцяло или 
частично. 

• В 33% от случаите не е предоставен достъп до заявените документи съгласно изключенията, 
предвидени в член 4 от Решението. От тях само в три случая са подадени потвърдителни 
заявления, т.е. заявления за вътрешен преглед след отказа на ЕЦБ да предостави (пълен) 
достъп. 

• Над 50% са свързани с теми от централнобанковата дейност като инструменти на паричната 
политика, стратегия и програми, или с реакцията на ЕЦБ на изменението на климата. 

 
Темите, представляващи интерес, се отнасят главно до...  

 
1 Оценка не се извършва, когато: i) не са идентифицирани документи или ii) ЕЦБ е отговорила и предоставила информация. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004D0003(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32004D0003(01)
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