
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ 
НА МЕДИАТОР МАРИЯ МИТАЛОВА

I. Страната или страните, подаващи заявлението за медиация, придружават 
заявлението с документ за платена неподлежаща на връщане регистрационна такса в размер 
на 50 лв . , което осигурява започване на действията по подготовка на медиацията. Таксата за 
провеждане на медиация се определя въз основа на следната ставка:

1. При спорове между граждани без имуществен интерес се заплаща еднократна такса в 
размер на 150лв.

2. При спорове между граждани с имуществен интерес не по-голям от 25 000 се заплаща 
такса в размер на 250лв.

3. При спорове по които поне едната страна е търговец и наличие на имуществен 
интерес над 25 000 лева размерът на таксата 350 лева.

4. При спорове с имуществен интерес над 50 000 лева таксата за медиация се определя 
по договаряне между медиатора и страните, но е не по-малко от 1 % от имуществения 
интерес.

5. При участие на повече от две страни по спора в медиацията или със значителна 
сложност на правната и фактическа обстановка /множество страни, искове и др./се 
събира допълнителна такса в размер на 30% от размера на таксата за съответния вид 
спор за всяка допълнителна страна.

6. Отклонение от размера на таксите за медиация се допуска при спорове с много малък 
или със значителен имуществен интерес, или с изключителна сложност на правната и 
фактическа обстановка въз основа на предварителна договореност с медиатора.

7. След първите три часа проведена медиация, медиаторът след консултации със 
страните, прави преценка за предполагаемите часове, необходими за приключване на 
медиацията. Страните заплащат предварително таксата за медиация съгласно така 
направената преценка.

8. Депозитът за разноски е сума, събирана за разноските, които се правят по отделните 
случаи на медиация за призоваване и съобщения, за връчване на книжа, за 
международни пощенски пратки, за допълнителни технически услуги, като копиране, 
сканиране, принтиране, превод, секретарски и други услуги, за издаване на 
удостоверения и други. Случаите, в които е необходимо внасянето на депозит, 
размерът на депозита за разноски и срока за внасянето му се определят от медиатора и 
се съобщават на страните. Медиация се извършва след заплащане на депозита.

9. При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен на 
медиатора след първата среща по медиация, на страните се връща 50% от платената 
такса за медиация, с изключение на внесената регистрационна такса за медиация, 
заедно с внесения депозит, ако има такъв, с изключение на сумите, които вече са 
изразходвани за предварителна подготовка на медиацията.


