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ТАРИФА 

МЕДИАТОР - ВИКТОР ДАНОВ 
 
 
1. ТАКСИ ЗА МЕДИАЦИЯ 
 
1.1. Регистрационна такса – 50 лв. 
 
Регистрационната такса покрива първоначалната обработка и обмен на документи, и свързването със 
страните по спора. Регистрационната такса се заплаща за да започне организирането на процедурата 
по медиация и не подлежи на връщане ако втората страна по спора откаже участие в медиация.  
Не се дължи регистрационна такса ако страните по спора заедно подадат завление за медиация. 
 
1.2. Таксата за медиация при спорове с материален интерес се формира в зависимост от размера на 
материалния интерес, както следва: 
 

- до 25 000 лв. материален интерес – 180 лв. за сесия по медиация с обща продължителност 
до три часа; 
- от 25 000.01 лв. до 100 000 лв. материален интерес – 240 лв. за сесия по медиация с обща 
продължителност до три часа; 
- над 100 000.01 лв. материален интерес – 300 лв. за сесия по медиация с обща 
продължителност до три часа + 0,5% от материалния интерес за цялата медиация; 

1.3. Таксата за медиация при спорове без материален интерес, при семейни спорове, свързани с 
лични отношения и издръжка, при трудови спорове:  
 

- 180 лв. за сесия по медиация с обща продължителност до три часа. 

1.4. Допълнителни часове след тричасова сесия се заплащат на час, както следва:  

-   стойността на сесията, посочена по-горе за съответния вид спор, разделена на три. 

1.5. Таксите при спорове с повече от две страни, с усложнена правна и фактическа обстановка, при 
случаи от обществен интерес, както и при други специфични казуси, подлежат на индивидуално 
договаряне. 
 
2. ВРЕМЕВА РАМКА 
 
2.1. Таксите се заплащат предварително и са условие за започване на сесиите по медиация.  
 
2.2. В случай, че за постигане на споразумение се окаже необходимо медиацията да продължи повече 
от три часа, страните заплащат допълнителна сесия по медиация с продължителност, уговорена 
между тях и медиатора. Медиацията продължава след заплащане на допълнителните часове.  
 
 
3. ОБХВАТ НА ТАКСИТЕ 
 
3.1. Таксите за медиация включват организирането и подготовката на медиацията, осигуряването на 
работно помещение и технически материали, и провеждането на сесиите от един или двама 
медиатори.  
 
3.2. Не се начисляват допълнителни такси за участието на втори медиатор. 

4. ДРУГИ РАЗХОДИ  

4.1. В случай, че е необходимо да се извършат други разходи за медиацията, напр. за езиков превод, 
транспорт и/или хотелско настаняване (в случай на провеждане на медиация в населено място, 
различно от гр. София), наем на зала, други разходи, тези разходи се одобряват и заплащат 
предварително от страните по спора.  

4.2. При провеждане на медиация в населено място различно от гр. София, времето за път и 
подготовка се таксува на час, в размер на 30% от от стойността определена по т. 1.4. от настоящата 
тарифа. 
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5. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАСИТЕ И РАЗХОДИТЕ МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО СПОРА 
 
5.1. Посочените такси се отнасят общо за двете страни и се разпределят между страните по спора 
поравно или съгласно договореност между тях.  
 
5.2. Разходите се разпределят поравно между страните, или се поемат от страната, която е поискала 
дейността, с която са свързани разходите. 
 
6. НЕОБВЪРЗАНОСТ СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО 
 
6.1. Таксите за медиация не са обвързани с постигането на споразумение, нито с изпълнението му.  
 
6.2. При постигане на споразумение не се дължи допълнително възнаграждение.  
 
6.3. Изготвяне на споразумение е отделна от медиацията услуга. 
 
7. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ 
 
7.1. Всички такси за медиация се заплащат предварително, най-малко 2 дни преди датата на 
съответно уговорената сесия по медиация.  
 
7.2. 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 в деня преди да е 
започнала първата сесия по медиация, предварително заплатената такса се връща, като се задържат 
10% от нея за административни разходи. 


