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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА МЕДИАЦИЯ 

от ____________________________________________________________________ 

 
С настоящото заявление моля да бъде започната процедура по медиация за разрешаването 

на спора, посочен в него, която да бъде проведена от медиатори от «Медиатори-БГ».  

Моля да уведомите другата страна за поканата за медиация като изпратите това заявление 

и потърсите съгласието й да участва в среща по медиация. (когато се подава от едната 

страна) 

1. Страна 1: 

Имена:  

Адрес:  

Телефон:                                                    Email: 

Необходимо е да бъдат попълнени всички полета. 

2. Представител на Страна 1 (адвокат или юридически съветник, ако има такъв, или 

законен или упълномощен представител, при юридически лица):  

Имена:  

Адрес:  

Телефон:                                                    Email: 

3. Страна 2: 

Имена:  

Адрес:  

Телефон:                                                    Email: 

Необходимо е да бъдат попълнени всички полета. 

4. Представител на Страна 2 (адвокат или юридически съветник, ако има такъв, или 

законен или упълномощен представител, при юридически лица):  

Имена:  

Адрес:  

Телефон:                                                    Email: 

5. Описание на спора 

• Какви са основните спорни въпроси за решаване: 

 

 

 

• Откога съществува и какви усилия за разрешаване са положени досега: 
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• Кои страни са пряко засегнати от спора или влияят на спора: 

 

 

 

• Има ли заведено съдебно дело във връзка със спора – не/да (на какъв етап): 

 

• Допълнителни бележки: 

 

 

 

6. Оценка на стойността на спора: 

 

 

С изпращането на това заявление се съгласявате с условията за провеждане на медиация 

от «Медиатори-БГ», подробно описани в Правилата за медиация, Общите условия и 

Тарифата, както и в Споразумението за медиация по случая и в кореспонденция между нас 

по случая, когато има такава. Медиацията започва след заплащане на първоначалната 

такса за нея. Взаимният ни ангажимент по това заявление започва след потвърждение от 

наша страна за възможността да поемем случая за медиация. Ще се погрижим да получите 

отговор от нас до 48 часа от получаване на заявлението.  

Данните, които ни предоставяте с това заявление, имат за цел да получите качествено и 

законосъобразно предоставяне на услугата медиация и няма да бъдат използвани за други 

цели. Като изпращате това заявление, Вие потвърждавате съгласието си с Политиката за 

поверителност. 

 

Дата: ______________ 
 
Страна 1 (представител на страна 1), подпис*: __________________ 
 
Страна 2 (представител на страна 2), подпис:   __________________ 
 

*Заявлението може да се подаде и подпише и само от едната страна.
  

 


