
    
 

 
 

 
 

Институт по медиация и управление на спорове (ИМЕУС) 
 

Гр. София 1202, ул. „Поп Богомил“ № 1, ет. 7, тел.: +359 887 887 621 
www.imeus.bg 

 

1 

 
ТАРИФА 

 
за провеждане на процедури по медиация в Центъра за алтернативно  

разрешаване на спорове към Сдружение „ИМЕУС“  
 
Настоящата Тарифа съдържа информация относно размера, начина на плащане и обхвата на таксите, 
дължими от страните в производство по медиация пред Сдружение „ИМЕУС“ съгласно приложимите 
нормативни разпоредби и решения на Управителния съвет на Сдружението. Центърът  си запазва 
правото да изменя Тарифата за провеждане на процедури по медиация по свое усмотрение и преценка, 
която промяна се осъществява посредством публикуването на актуализирана Тарифа на сайта на 
Сдружението. За текущи процедури по медиация се прилага Тарифата, достъпна на уебсайта на 
Сдружението към момента на откриване на производството. 
 

I. Таксите за провеждане на процедура по медиация са:  
 

1. Регистрационна такса – 50 лв. 
Предназначена е за покриване на 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 провеждане на медиационна сесия – 90 лв. / час 

Таксата е за сесия по медиация присъствено или онлайн, като сесията може да бъде разделена в 
няколко срещи според предпочитанията на страните и/или преценката на медиатора/медиаторите. 

 
3. Таксите при усложнени спорове (с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа 

обстановка, при случаи от обществен интерес и други специфични казуси по преценка на 
Центъра), подлежат на индивидуално договаряне. 

 
4. Таксите се заплащат преди сесиите по медиация и са условие за започването им. След 

провеждане на две срещи, всяка с продължителност от максимум три часа, страните и медиатора 
съвместно преценяват дали продължаването на процедурата би довело до желаните резултати и 
съответно – дали следва да се провеждат допълнителни срещи. 
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5. Таксите за медиация включват: подготовката на медиацията, осигуряването на техническите 
условия за провеждане на срещите (физически или онлайн), както и същинското провеждане на 
сесиите от един или двама медиатори, в зависимост от спецификата на случая.  
 

6. В случай, че е необходимо да се извършат съпътстващи процедурата разходи за редовното 
провеждане на медиацията (напр. за превод, транспорт, настаняване в друго населено място и 
пр.), медиаторът уведомява страните чрез установения комуникационен канал относно 
възникналата необходимост и прогнозната стойност на разходите. Разходите се одобряват и 
заплащат предварително от страните.  
 

7. Таксите са общо за двете страни и се разпределят между тях поравно или съгласно тяхна 
изрична договорка, изявена недвусмислено пред медиатора. 
 

8. Таксите за медиация НЕ са обвързани с постигането на споразумение, нито с последващото му 
изпълнение от страните. При постигане на споразумение не се дължи допълнително 
възнаграждение. 
 

9. Изготвянето и крайната формулировка на споразумението е отделна от медиацията услуга. За 
нея можете да се обърнете към юристи от екипа ни или друг доверен адвокат по Ваша преценка. 
 

10. Заплатените такси не подлежат на връщане след започване на първата сесия по медиация, 
като всеки започнал след първия час до 30-тата си минута се таксува наполовина на 
посочената часова ставка. 
 

11. 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 25% от нея за административни 
разходи. 
 

12. Действие: Настоящата тарифа е в сила от 25.02.2021 г. 
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