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Чл. 161н. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2011 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) Помирителните комисии и
медиаторите, създадени по реда на глава девета, раздел III, съдействат за разрешаването на
спорове между потребители и търговци, възникнали във връзка с договори по тази глава.

-/Чл. 182. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Министърът на икономиката създава общи и
секторни помирителни комисии към Комисията за защита на потребителите, които са органи
за алтернативно решаване на потребителски спорове и отговарят на изискванията на раздел
II.
(2) Общите помирителни комисии съдействат за разрешаване на национални и трансгранични
спорове между потребители и търговци за договори за продажба на стоки и предоставяне на
услуги, включително във връзка с гаранционната отговорност, правото на рекламация за
стоки или услуги, неравноправни клаузи в договорите, нелоялни търговски практики,
предоставяне на съществена информация, туристически услуги и договори, сключвани с
потребители.
(3) Общите помирителни комисии разглеждат и спорове между потребители и търговци в
сектори на икономиката, в които няма орган за АРС.
(4) Секторните помирителни комисии разглеждат национални и трансгранични спорове между
потребители и търговци в следните сектори на икономиката: енергетика, водоснабдителни и
канализационни услуги, електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт и финансови
услуги.
(5) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 59 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., в сила от 06.03.2018 г.)
Спорове между доставчици на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, както и
между издатели на електронни пари и техни клиенти във връзка с прилагането на Закона за
платежните услуги и платежните системи, на подзаконовите актове по прилагането му,
на Регламент (ЕО) № 924/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г.
относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) №
2560/2001 (ОВ, L 266/11 от 9 октомври 2009 г.), на Регламент (ЕС) № 260/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за определяне на технически и бизнес
изисквания за кредитни преводи и директни дебити в евро и за изменение на Регламент (ЕО)
№ 924/2009 (ОВ, L 94/22 от 30 март 2012 г.), както и на Регламент (ЕС) 2015/751 на
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни
операции, свързани с карти (OB, L 123/1 от 19 май 2015 г.) се разглеждат от Помирителната
комисия за платежни спорове съгласно глава десета, раздел II от Закона за платежните
услуги и платежните системи.
(6) Всяка секторна помирителна комисия в сектор енергетика, водоснабдителни и
канализационни услуги, електронни съобщения и пощенски услуги, транспорт и финансови
услуги формира различни състави в зависимост от обхвата на дейност на съответния
регулаторен или надзорен орган.
(7) Министърът на икономиката определя със заповед седалището и района на действие на
общите и на секторните помирителни комисии, които ще съдействат за постигането на
споразумение между потребители и търговци. Заповедта се публикува на интернет страниците
на Министерството на икономиката и на Комисията за защита на потребителите.
(8) Председателят на Комисията за защита на потребителите одобрява със заповед списък на
председателите, заместник-председателите и останалите членове на общите и секторните
помирителни комисии, които ще съдействат за постигането на споразумение между
потребители и търговци. Заповедта и списъкът се публикуват на интернет страницата на
Комисията за защита на потребителите.
-/Чл. 184. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Председателят на Комисията за защита на
потребителите определя със заповед медиатори, които са служители на комисията и
съдействат за разрешаването на спорове между потребители и търговци.

(2) Съдействието се осъществява по искане на потребител с подаване на заявление до
Комисията за защита на потребителите, като производството пред медиатор се провежда в
населено място, посочено измежду населените места, в които Комисията за защита на
потребителите има териториални поделения.
-/Чл. 184а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2015 г.) (1) Производството пред общите и секторните
помирителни комисии и медиатор не е задължителна предпоставка за предявяване на иск в
съда.
(2) Давност спира да тече, когато е образувано производство пред общите и секторните
помирителни комисии или медиатор.
-/Чл. 185. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г., в сила от 16.10.2009 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 61 от 2014
г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2015 г.)
Министърът на икономиката издава правилник за дейността на общите и секторните
помирителни комисии и правилник за дейността на медиаторите в съответствие с
изискванията на раздел II.
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