СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове
за отразяване на становищата, получени при обществените консултации по проект на Наредба за изменение и
допълнение на наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за
изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на
медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора ( обн., ДВ, бр. 26 от 2007 г., доп., бр. 29 от 2011 г.,
изм., бр. 100 от 2017 г.)
(27.12.2019 г. - 27.01.2020 г.)

Подател

Национална
асоциация на
медиаторите

Предложение

Приема /
не приема
предложението

Мотиви

I. Общи бележки
Национална асоциация на медиаторите приветства
усилията на Министерство на правосъдието по отношение
развитието и популяризирането на процедурата по
медиация като нова култура на общуване и възможна
алтернатива за разрешаване на спорове. В частност
проектът „Насърчаване използването на медиацията като
алтернативен способ за решаване на спорове" с
бенефициент МП е една много сериозна стъпка в посока
ангажиране на институциите с медиацията.
Предложенията ни са продиктувани от опита и
експертизата на членовете на асоциацията, а също и от
участието на представители на НАМ в проекта
„Повишаване капацитета на организациите, които обучават
медиатори чрез изработване на стандарти заобучение на

Не се приема.

1.Проектът на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за
условията и реда за одобряване на
организациите,
които
обучават
медиатори; за изискванията за обучение на
медиатори; за реда за вписване, отписване
и заличаване на медиатори от Единния
регистър
на
медиаторите
и
за
процедурните и етични правила за
поведение на медиатора е изготвен в
изпълнение на Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG05SFOP001-3.001
-0014-СО1/03.10.2017
г,
проект:
„Насърчаване използването на медиацията
като алтернативен способ за решаване на

медиаторите"1, в рамките на който е направен цялостен
правен и институционален анализ на медиацията в
страната2, изследвано е състоянието на медиацията в
България през погледа на потребители, магистрати и
медиатори3 и са изготвени препоръки за подобряване на
политиките в областта на медиацията.4Предстои
изработване и на други документи като всички материали
имат отношение към Наредба № 2.
Бихме искали да обърнем внимание на факта, че
към момента в Министерство на правосъдието
функционира работна група - „Проучване необходимостта
от изменение и допълнение на нормативната уредба на
медиацията като алтернативна форма за извънсъдебно
решаване на спорове и при установена необходимостподготовка на проекти за изменение и допълнение на
нормативни актове, свързани с института на медиацията",
която все още не е приключила работата си. Евентуален
резултат от нея биха могли да бъдат промени не само в
законови, но и в подзаконови нормативни актове, какъвто е
и настоящата Наредба.
Наред с това сме на мнение, че в Наредбата има и
други части, които подлежат на промени и изменения с
оглед на динамиката в обществените отношения свързани с
медиацията както в България, така и на ниво ЕС и с оглед
на нуждата и налагането на висок стандарт за обучение и
провеждане на процедура по медиация.

спорове" с цел подготовка на рамката за
използване
на
медиацията
като
алтернативен
способ.
С
оглед
гореизложеното се налага приемането на
настоящата Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2007 г.
2. С проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2007 г се
осигурява изпълнението на мерките,
предвидени в Решение на Министерския
съвет № 704 от 05.10.2018 г за приемане на
мерки за административно обслужване.
3. Изменението на Наредба № 2 от 2007 г.
не е пречка за последващи изменения на
Наредбата, наложили се в резултат на
дейността на работната група с предмет
„Проучване необходимостта от изменение
и допълнение на нормативната уредба на
медиацията като алтернативна форма за
извънсъдебно решаване на спорове и при
установена необходимост-подготовка на
проекти за изменение и допълнение на
нормативни актове, свързани с института

1

Проектът се изпълнява от фондация „Партньори-България" с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския социален фонд. Проектът е иницииран в рамките на процедура „Граждански контрол върху реформата в съдебната система"/BG05SFOP001-3.003/
2 https://partnersbg.org/wp-content/uploads/2019/06/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BD- %D0% B0% D0%BD% D0% B0% D0%BB% D0% B8% D0% B7%D0%BF%D0% B4% D1%84.pdf
3 https://partnersbg.org/wp-content/uploads/2019/11/Doklad-pdf.pdf
4 https://partnersbg.org/wpcontent/uploads/2019/11/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B4%D1%84.pdf

2

Една от дейностите по споменатият по-горе проект
с бенефициент Министерство на правосъдието е
изграждането на Централен портал за медиацията в
България, който да съдържа на едно място максимален обем
от информация, включително и такава за вписаните
организации и медиатори.

на медиацията"
30.06.2020 г.

и

срок

на

работа

В контекста на всичко изброено до тук смятаме, че
е необходимо всички тези усилия и работа да бъдат
обединени и представени в един цялостен пакет с
предложения за промени и допълнения, където да бъде
отчетена както проектната и институционалната дейност,
така и мнението на всички заинтересовани страни. Ето защо
на този етап промени не са абсолютно необходими и
приемането на предложените тук може да бъде отложено.

II. Конкретни бележки:

1.Приема се по Приемаме предложението за предоставяне
1. В § 2 по отношение на ал. 3 предлагаме принцип.
на валиден адрес на електронна поща от
организациите да предоставят валиден адрес на електронна
организациите, кандидати за одобрение за
поща, за да може цялата кореспонденция свързана с
извършване на обучение на медиатори.
подаване на заявление, изискуемите документи и
Считаме
обаче,
че
направеното
останалата част от процедурата да се осъществява по
предложение не изисква промяна на текста
електронен път. Министерство на правосъдието както и
на чл. 3, ал. 3, тъй като разпоредбата касае
други институции имат добра практика в това отношение и
само документите, които се прилагат към
няма пречка тя да бъде приложена и по отношение на
заявлението. Предвидено е посочването на
организациите, които ще предоставят обучение по
валиден електронен адрес да стане в
медиация. Предложението е и в унисон с цялостната
заявлението за кандидатстване, чийто
политика на МС за преминаване към електронно
образец ще подлежи на утвърждаване от
управление и увеличаване броя на услуги предоставяни по
министъра на правосъдието (§2, чл.3,
електронен път от държавните институции. В случай, че
ал.1), и да се фигурира в списъка на
такъв подход се приеме (включително и за медиаторите одобрените организации за обучение на
медиатори, който е публичен. (§ 6, чл.6,
ФЛ), той ще доведе до съответни промени и по отношение
ал.1).
на останалите текстове съдържащи режим на уведомяване.
3

След стартиране и внедряване на пакета от
електронните административни услуги, в
т.ч. и относно услугата „Одобряване на
организации за обучение на медиатори и
издаване на заповеди на одобрените
обучители“,
кореспонденцията
по
заявленията, подадени по електронен път,
ще се извършва изцяло по електронен път.

2. В § 6 по отношение на ал. 1 и ал. 3 предлагаме Не се приема.
следната промяна:
„ (1) Министерството на правосъдието поддържа
списък на одобрените организации за обучение на
медиатори. Списъкът е публичен и съдържа: наименование
на организацията и номер на заповедта за одобряване, адрес
на управление; адрес на осъществяване на дейността;
телефонен номер, електронен адрес; адрес на интернет
страница; резултат от направена проверка по смисъл на чл.
12.
(3) За всяка вписана в списъка организация се
създава, поддържа и съхранява електронно досие".

2.1.С проекта на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. се
въвежда
списък
на
одобрените
организации за обучение на медиатори с
цел обявяването им и това определя
съдържанието му. От тази гледна точка
понятието „резултат от направена
проверка по смисъла на чл.12“ не
кореспондира с целта и съдържанието на
списъка за обявяване на организациите,
извършващи обучение на медиатори.
2.2. С оглед съществуващата понастоящем
възможност за подаване на заявление на
хартиен носител от организациите,
предложението за създаване, поддържане
и съхраняване на електронно досие не се
приема. Създаването на електронно досие
е подходящо само по отношение на
заявления, постъпващи по електронен път
и би могло да се реализира след
стартиране и внедряване на пакета от
електронните административни услуги
4

Приема се
3. В § 7 по отношение на нов чл. 6б предлагаме
следната промяна:
„(1) Организацията представя доклад до министъра
на правосъдието, в който се посочват:
Брой на проведените през годината обучения по чл.
8 и чл. 11а;
Брой на обучените медиатори;
Брой на издадените удостоверения;
Друга информация за дейността на организацията
свързана с популяризирането, информирането и обучението
по медиация.
(2) Докладът се представя до края на месец март на
текущата година и се публикува заедно със списъка по чл.
6".

Не се приема.
4. В § 9 предлагаме следното допълнение:
Нова ал. 4 със следното съдържание:
„Резултатите от направената проверка се
публикуват на интернет страницата на Министерство на
правосъдието, в списъка по чл. 6 при спазване на
изискванията на Закона за защита на личните данни".
5. По отношение на §§ 19-22 - отменят
приложенията действащи към момента, но в проекта за
промени в Наредбата няма образци на споменатите
Заявления и съответно не може да се изрази мнение по тях.

Предложението не се приема предвид
съображенията, изложени в т.II.2.1.

Предвидено е образците на заявленията да
се утвърдят от министъра след влизане в
сила на наредбата.
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