
 

 

Мотиви за изменение и допълнение на Правилник 
за дейността на общите и секторните помирителни комисии, издаден от 

министъра на икономиката,  обн. ДВ. бр.87 от 10 ноември 2015 г., в сила от 10 
ноември 2015 г.  

 
 

Измененията и допълненията на Правилника за дейността на общите и секторните 

помирителни комисии имат за цел подобряване производството по разглеждане на 

спорове, възникнали между потребители и търговци и оптимизиране на 

документооборота, който се осъществява от Комисия за защита на потребителите.   

 

С изготвеният проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

дейността на общите и секторните помирителни комисии са направени следните 

изменения: 

 

1. въвежда се допълнение,  съгласно което заявителят при подаване на заявление за 

съдействие за разрешаване на спор до обща или секторна помирителна комисия, ще  

трябва да предостави и доказателствата, с които разполага, като копие от касови 

бележки, фактури, договори, протоколи и други и на които се основава неговата 

претенция.  

 

Това допълнение е обусловено от необходимостта за извършване на обстоен анализ 

в рамките на помирителното производство с цел разкриване на обективната истина. 

 

2. допълват се основанията за прекратяване на помирителните производства. 

Съгласно това допълнение помирителните производства ще бъдат прекратявани, когато  

има изричен писмен отказ на търговец или доставчик на услуги да участва в 

помирителното производство.  

 

Тази промяна е обусловена от обстоятелството, че участието в помирителното 

производство е доброволно и изричния отказ на търговеца от участие в него обезсмисля 

воденето на помирително производство. 

 

3. въвежда се изменение, с което подписаното и изпратено по електронен път 

писмено изявление на страна по спор в помирителното производство ще се приема за 

валидно и в случаите когато спорът не е трансграничен.  

 

 С тази промяна ще се предостави възможност на страните по спор в помирителното 

производство, независимо дали е трансграничен спора или национален, да изпращат по 

електронен път подписано писмено заявление и същото ще бъде прието за валидно. Към 

този момент за валидно се приема само подписано писмено изявление, което е във връзка 

с трансграничен спор. 

 

4. въвеждат се известни промени в начина на водене и съхраняване на документите 

във връзка с помирителните производства, с цел процесуална и документална икономия.  

 


