
ТАКСИ ЗА МЕДИАЦИЯ 

Таксите за провеждане на процедура по медиация са: 
1. Регистрационна такса - 50 лв. 
Предназначена е да покрие първоначалната обработка и обмен на документи и 

свързването със страните и се заплаща заедно със заявлението за медиация. Не подлежи 
на връщане при несъгласие на втората страна да участва в медиация. При заявление за 
медиация заедно от двете страни регистрационна такса не се дължи. 

2. Такса за медиация при спорове с материален интерес 
В зависимост от размера на материалния интерес: 
- до 25 000 лв. - 180 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа, 
- от 25 001 до 100 000 лв. - 240 лв. за сесии по медиация с обща продължителност 

до 3 часа, 
- над 101 000 лв. - 300 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа 

+ 0,5% от материалния интерес за цялата медиация. 
- Допълнителни часове след 3-часовата сесия: стойността на сесията, посочена 

по-горе за съответния вид спор според интереса, разделена на 3. 
3. Таксата за медиация при семейни спорове и спорове без материален 

интерес е 180 лв. за сесии по медиация с обща продължителност до 3 часа. 
4. Таксите при усложнени спорове - с повече от две страни, с усложнена правна и 

фактическа обстановка, при случаи от обществен интерес, и при други специфични 
казуси, подлежат на индивидуално договаряне. 

5. Таксите се заплащат преди сесиите по медиация и са условие за започването 
им. В случай, че за постигане на споразумение се окаже необходимо медиацията да 
продължи повече от 3 часа, страните заплащат допълнителна сесия по медиация с 
продължителност, уговорена между тях и медиатора, но не повече от 3 часа. След 
изчерпване на 2 сесии по 3 часа страните и медиатора съвместно преценяват дали 
продължаването на медиацията би довело до желания резултат и дали е необходимо 
провеждането на още сесии. 

6. Таксите за медиация включват: Подготовката на медиацията, осигуряването 
на работно помещение и технически материали, и провеждането на сесиите от един или 
двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая. Не се начисляват 
допълнителни такси за администриране. 

7. В случай, че е необходимо да се извършат разходи за медиацията, напр. за 
превод, транспорт и хотелско настаняване (в случай на провеждане на медиация в 
населено място, различно от гр. София), 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 стойността на сесията за 
медиация по съответния спор. 

8. Таксите са общо за двете страни и се разпределят между тях поравно или 
според тяхна договорка. 

9. Разходите се разпределят поравно между страните, или се поемат от 
страната, която е поискала дейността, с която са свързани разходите. 



10. Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, 
нито с изпълнението му. При постигане на споразумение не се дължи допълнително 
възнаграждение. Изготвянето на споразумението подлежи на отделно заплащане. 

11. 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. 


