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Тарифа за таксите за медиация 

№ Описание на услугата Цена 

1 Регистрационна такса 40.00 лв. 

2 
Медиация при спорове между физически лица без 
материален интерес 50.00 лв./час 

3 
Медиация при спорове между физически лица с материален 
интерес 70.00 лв./час 

4 Медиация при спорове между юридически лица  80.00 лв./час 

5 Медиация при спорове между физически и юридически лица  80.00 лв./час 

6 
Еднократна добавка към таксите по т. 3-5 при спорове между 
юридически лица или между физически и юридически лица с 
материален интерес над 50 000 лева 

1% от размера на 
материалния 
интерес 

7 
Медиация при спорове с изключителна сложност, с повече от 
две страни и/или с материален интерес над 300 000 лв. По договаряне 

 

 

Забележки: 

1. Регистрационната такса се заплаща в срок от 3 дни от подаването на заявлението за 

медиация и не подлежи на връщане в случай на непроведена процедура. 

2. В случай, че е необходимо да се извършат разходи за медиацията, напр. за превод, 

транспорт и хотелско настаняване, наем на зала и други, тези разходи се одобряват и 

заплащат предварително от страните. При провеждане на медиация в друго населено 

място времето за път и подготовка се таксува в размер на 30% от почасовата ставка за 

съответния вид медиация. 

3. Всички такси за медиация се заплащат предварително преди датата на съответно 

уговорената сесия по медиация. 

4. Заплатените такси не подлежат на връщане след започване на първата сесия по 

медиация. В случай, че страна или страни се откажат от провеждането на процедурата 

преди да е започнала първата сесия по медиация, таксата се връща, като се задържат 

10% от нея за административни разходи 

5. Посочените такси се отнасят общо за двете страни и се разпределят между страните 

поравно или съгласно договореност между тях или се поемат от страната, която е 

поискала дейността, с която са свързани разходите 


