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Такси и разходи заа медиация
Член 1. С
Страните по
п спор, преедмет на раазглежданее в Центъраа за медиацция при Пр
рофесионаллна
асоциаци
ия на медиааторите в България
Б
(„„ПАМБ”) заплащат реегистрациоонна такса, такса за
провеждаане на меди
иация (“Таакса за медииация”), каакто и всич
чки разходии, свързани
и с медиаци
ията.
Регистраационна таакса
Член 2. ((1) Странатта или страаните, подааващи заявл
лението за медиация ппридружавват
заявлени
ието с докум
мент за плаатена неподдлежаща на
н връщане регистрациионна таксса в размер на
70 лв., кооето осигуррява започвване на деййствията по
о подготовк
ка на медиаацията съгл
ласно
Правилатта за медиаация на ПА
АМБ.
(2) Регисстрационнаата такса по
окрива адм
министративните разходи за първвоначалнотто
обработвване на заяввлението заа медиацияя и за орган
низиране наа подготвиителните деействия прееди
провеждаането на меедиацията, местните ппощенски разходи и другите
д
раз
азходи за пъ
ървоначалн
ното
призовавване на страаните, и раазходите заа техническки услуги като
к
копираане, принти
иране,
сканиран
не на докум
менти до раазмер от 500 страници общо.
Такса заа провеждаане на медиация
Член 3. Т
Таксата за провеждан
не медиаци
ия включва администр
ративните рразходи на Центъра за
медиацияя за провеж
ждането на процедураата по меди
иация, възн
награждениието и разх
ходите на
медиаторра.
Размер н
на таксатаа за медиац
ция
Член 4. ((1) Таксатаа за медиац
ция се опредделя почассово при сп
порове с маатериален интерес
и
до 100
000 лв. П
Почасовата ставка е 80
0 лв, като ссе заплащатт за започв
ване на прооцедурата минимум
м
2
часа и реегистрацион
нна такса подготовка
п
а и админисстриране на процедуррата в размер на 70 лвв.
При интеерес от 1000 000 лв. – 500
5 000 лв.. – 108 лв.
При интеерес над 5000 000 лв. – по договааряне
В конкреетни случаи
и по прецен
нка на медииатора мож
же да се под
дготвят ценни за пакеттно
обслужваане.
(2) При сспорове с имуществен
и
н интерес ннад 500 000
0 лева таксаата за медииация се оп
пределя по
договаряяне между Центъра
Ц
заа медиация на ПАМБ и странитее, но е не поо-малко отт 1% от
интересаа.
(3) При уучастие на повече от две
д страни по спора в медиацията се събирра допълни
ителна таксса в
размер на 30% от размера на таксата
т
за еедин час меедиация за съответниия вид спор
р за всяка
допълниттелна стран
на.
(4) Отклоонение от размера
р
на таксите заа медиация се допускаа при спороове с много
о малък или
и
със значи
ителен имууществен интерес, илии с изключ
чителна сло
ожност на пправната и фактическка
обстановвка, със съггласието наа медиатораа и въз осн
нова на пред
дварителнаа договорен
ност междуу
Центъра за медиаци
ия и страни
ите.

(5) Решенията за размера на таксата по ал.2, ал.3 и ал. 4 се вземат от Управителния съвет на
ПАМБ. Професионална асоциация на медиаторите в България.
Плащане на таксата
Член 6. (1) Преди процедурата по медиация страните трябва да внесат първоначална такса за
медиация за най-малко два часа медиация, която не подлежи на връщане след започването на
медиацията. Първоначалната такса за медиация за два часа включва времето за провеждане на
общи срещи и индивидуални срещи, които медиаторът може да насрочи със страните.
(2) При желание на страните да се проведе комедиация часовата ставка за медиация се
увеличава с 40%.
(3) При желание за провеждане на медиация през платформата „Зуум“страните получават
отстъпка в размер на 4%.
Допълнителни Разноски
Член 7. (1) Всички допълнителни разноски (съобщения допълнителни технически услуги,
копиране сканиране, принтиране, превод, секретарски и др. ) се заплащат от страните отделно.
(2) Таксите и разноските се плащат от страните по равно, освен ако няма друга договореност.
Връщане на таксата за медиация при отказ на страните от медиация
Член 8. (1) При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация със съобщение към
Центъра за медиация най-малко 7 дни преди насрочената сесия по медиация, на страните се
връща пълният размер на внесената такса за медиация с изключение на разноските и таксата по
администриране.
(2) При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен на Центъра за
медиация най-малко 24 часа преди насрочената сесия по медиация, на страните се връщат 75%
от платената такса за медиация.
Заключителни разпоредби
§ 1 Настоящата Тарифа за таксите за медиация на Центъра за медиация е приета от
Управителния съвет на Професионалната асоциация на медиаторите в България.
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