
Тарифа 

за таксите в процедурата по медиация 

 

 

Чл.1. „ЕС ПИ ЕС ВИ БАЛАНС“ ООД събират такси за организацията и провеждането 

на процедурата по медиация, както следва: 

1.1.Регистрационна такса: 40 лева. Таксата включва преглед и подготовка на документи, 

първоначалния контакт със страните, проучване на казуса. Заплаща се от страната, 

подала заявление за медиация, ако друго не е договорено между страните. При 

подаване на заявление за медиация и от двете страни, регистрационна такса не се 

дължи. 

1.2. Такса за провеждане на медиация при спорове без материален интерес: 50 лева 

на час; 

1.3.Такса за провеждане на медиация по трудови или семейни спорове: 40 лева на 

час; 

1.4.Такса за провеждане на медиация по търговски или имуществени спорове с 

материален интерес: 50 лева на час и 1 % от стойността при сключване на 

споразумение. Таксата не включва консултации и съдействие по изготвянето на 

споразумението. 

1.5.Когато страните са повече от две, както и в случаите на спорове със значителна правна 

и фактическа сложност, таксата се определя по договаряне. 

 

Чл. 2. Таксата се заплаща предварително за всяка сесия. Една стандартна сесия по 

медиация продължава 3 часа. При необходимост от следваща сесия по медиация се 

заплаща нова такса за три часа. При преценка във всеки конкретен случай може да се 

плати такса за продължителност по-малка от една сесия.  

 

Чл. 3. Таксите се заплащат от страната, поискала медиацията, когато друго не е 

договорено между страните. 

 

Чл. 4. Разходите за провеждане на медиацията, когато такива са необходими (например 

за път, за помещение, когато медиацията се провежда с участието на по-голям брой 

страни, и др.) се поемат от страните след съгласуване. 

 

Чл. 5. В случай че процедурата по медиация приключи поради отказ на някоя от страните, 

авансово платените суми не подлежат на връщане. 

 

Настоящата Тарифа е приета от ЦМ „ЕС ПИ ЕС ВИ БАЛАНС“ ООД и е в сила, считано 

от 01.01.2019г. 


