
ТАРИФА
на таксите за медиация на медиатор Атанас Карагьозов

 Таксите при 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.

 Когато размерът на спора не е посочен предварително в Искането, таксата може да бъде
определена от медиатора след като се вземат предвид всички обстоятелства по случая.
 В случай, че медиацията се провежда в почивни и празнични дни посочената в Тарифата такса
се завишава с 20%.
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Вид такси:

Без материален интерес, 
индивидуален трудов спор 
(работодател-служител),
лични взаимоотношения,

издръжка

С материален/имуществен интерес:

до 30 000 лв.
от 30 001 до 100 

000 лв. над 100 000 лв.

1. Регистрационна такса -
консултиране и организация на 

процедурата по медиация, 
първоначалната обработка и обмен на 
документи, свързването със страните

При заявление, подадено 
от една от страните

50 лв. 50лв. 50лв. 50лв.

При заявление, подадено 
от двете страни

20 лв. 20 лв. 20 лв. 20 лв.

2. Такса медиация за 1 час

При заявление, подадено 
от една от страните

60 лв. 60 лв. 80 лв.
100 лв. + 1% от 
материалния 

интерес

При заявление, подадено 
от двете страни

50 лв. 50 лв. 70 лв.
80 лв. + 1% от 
материалния 

интерес

При повече от две страни 70 лв. 70 лв. 90 лв.
110 лв. + 1% от 
материалния 

интерес



Всички такси за процеса на медиация се заплащат предварително до два дни преди датата на
уговорената сесия по медиация .

Таксите за медиация се заплащат предварително за 3 часа медиация. В случай, че за постигане на
споразумение се окаже необходимо медиацията да продължи повече от 3 часа, таксата се заплаща
предварително или в края на всяка среща.

Таксите за медиация включват организирането и подготовката на медиацията, осигуряването на работно
помещение и провеждането на сесиите.

Разходи - Разпределяне на таксите и разходите между страните - Посочените такси в Тарифата се отнасят
общо за двете страни и се разпределят между страните поравно или съгласно договореност между
тях. В случай, че е необходимо да се извършат допълнителни разходи за медиацията – транспорт,
превод и други, тези разходи се одобряват и заплащат предварително от страните. Тези
допълнителни разходи се разпределят поравно между страните, или се поемат от страната, която е
поискала дейността, с която са свързани разходите. .При провеждане на медиация в друго населено
място времето за път и подготовка се таксува отделно след съгласуване със страните. Страната/ите
носят отговорност за заплащането на своя адвокат или на трета страна, както и разходите за
поискано от тях експертно мнение. Извън таксите и разходите, предвидени в Тарифата, всяка от
страните поема направените от нея други разходи във връзка с Медиацията.

Необвързаност със споразумението - 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.

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.

Настоящата тарифа е в сила от 1 август 2020 г. Тел. +359895599077; email: atakarra@gmail.com
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