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(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.  
 


