
ТАРИФА 
 
1. Такса за консултиране и преценка дали конкретен спор подлежи на разрешаване чрез 
медиация: 30 лв. 
2. Регистрационна такса: 30 лв.  
Регистрационната такса се заплаща с подаване на Заявлението по медиация.  
Към организиране на процедурата по медиация, вкл. свързване с другата страна/и и 
първоначалната обработка и обмен на документи, се пристъпва след заплащане на 
регистрационна такса.  
При заявяване на спора от всички страни по него регистрационната такса е 20 лв.  
Регистрационна такса не се възстановява.  
 
3. Такса за медиация при спорове с материален интерес до 2 500 лв.: 

50 лв. на започнат час за граждански спорове; 
80 лв. на започнат час за търговски спорове. 
  
4. Такса за спорове с материален интерес над 2 500 лв.: 
за ФЛ: 50 лв. на започнат час; 
за ФЛ и ЕТ: 200 лева + 2 % за горницата над 2500 лева за първи час. 
           След първия час: 250 лева + 1 % за горницата над 2500 лева на започнат час. 
5. Такса при спорове: без материален интерес, семейни спорове, свързани с лични 
отношения и издръжка, трудови спорове - 50 лв. на час.  

6. При спорове с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при 
случаи от обществен интерес, и при други специфични казуси, таксите подлежат на 
индивидуално договаряне. 
7. Таксите се заплащат авансово. Първоначално се заплаща такса за 1 час медиация. При 
необходимост и желание на страните медиацията да продължи повече от 1 час, срещата 
продължава след заплащане на допълнителен час/часове. 
В случай, че страна, или страни, се откажат от провеждането на процедурата преди да е 
започнала първата сесия/среща по медиация, но не по-късно от 24 часа преди насрочената 
среща, заплатената такса за сесията се връща, като се задържат 10 % от нея за 
административни разходи.  
8. При необходимост от извършване на разходи за превод, вещо лице, транспорт и хотелско 
настаняване (при провеждане на медиация в друго населено място), наем на зала и други, 
тези разходи се одобряват и заплащат предварително от страните.  
9. 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.  
10. Таксите се заплащат от двете страни, като се разпределят между тях поравно. При друга 
договореност между страните, таксите се заплащат от поела ангажимента страна, 
съобразно договореното между страните. При необходимост, страните могат да получат 
съдействие от медиатора за постигане на такава договореност.  
11. Разходите се поемат от страната, поискала разходите да бъдат направени. При разходи, 
поискани от двете страни, разпределението се извършва поравно между тях, в случай, че 
не са договорили друго.  
12. В таксите не се включва услуга по изготвяне на споразумение. 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 
е отделна от медиацията услуга. 
 
Настоящата тарифа е в сила от 1 август 2018 г.   
           Пешка Чернокожева – медиатор  
                                                          № 20060523004 в ЕРМ - МП 


