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ДОКЛАД
от
ЕВГЕНИ СТОЯНОВ – ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
Относно: проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 15.03.2007 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.)
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
С Решение № 338 на Министерския съвет (МС) от 23.06.2017 г. е приет План за
намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване
изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен
носител при предоставяне на административни услуги/режими от административните
органи.
От 12-те удостоверителни документа, изброени в приложението към Решение
338/23.06.2017 г. на МС, при предоставянето на административни услуги от дирекция
„Електронно правосъдие и регистри“ се изисква документа под № 4 в списъкаудостоверение за актуално състояние от Търговския регистър във връзка с процедурата
по одобряване на организации за обучение на медиатори на основание чл. 3 от Наредба
№ 2 от 15.03.2007 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 (Наредбата).
На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 от Наредбата организацията-кандидат прилага към
заявлението си удостоверение за актуално състояние в оригинал или заверен препис от
акта, с който е създадена, когато не подлежи на регистрация.
Съгласно т. 2 от Решение № 496 от 29.08.2017 г. на МС, всички административни
органи следва да предприемат необходимите действия за премахване изискването за
представянето на хартиен носител от гражданите и бизнеса на изброени удостоверителни
документи, сред които съгласно б. „в“ от т. 2 е и Удостоверение за актуално състояние от
Търговския регистър, издадено от Агенция по вписванията.
С оглед изпълнение на решенията на МС, с Ваша заповед № ЛС-13-28/
02.10.2017 г. е сформирана работна група, която да подготви изменения в чл. 3 от
Наредбата. С предложените промени отпада изискването за предоставяне от страна на
организацията - кандидат удостоверение за актуално състояние в оригинал. Цели се
облекчаване на административната тежест чрез премахване на изискването за
предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.
Предлаганите изменения влизат в сила от 01.01.2018 г. в съответствие със Закона
за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Загл. изм. –

ДВ, бр. 74 от 2016 г., в сила от 1.01.2018 г.), с който се предвижда прехвърляне на
регистрацията на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по вписванията.
Предвид гореизложеното, предлагам да одобрите доклада и проекта на Наредба за
изменение на Наредба № 2 от 15.03.2007 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 и на
основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове същите да бъдат публикувани
на интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Портала за обществени
консултации, като на заинтересованите лица се предостави 30-дневен срок за
предложения и становища по проекта.
Приложение: проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 от 15.03.2007 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.)
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