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ТАРИФА 

 

ЗА ТАКСИТЕ ЗА МЕДИАЦИЯ   

ПО ПРОИЗВОДСТВА ПРЕД МЕЖДУНАРОДНИЯ АРБИТРАЖЕН СЪД 

ПРИ СДРУЖЕНИЕ „ ИНСТИТУТ ПО МЕЖДУНАРОДНО ЧАСТНО ПРАВО“  

СОФИЯ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

 

 

Такси и разходи за медиацията 

Член 1. Страните по спор, предмет на разглеждане от медиатор към 

Международния арбитражен съд (МАС) при Сдружение “Институт по 

международно частно право” (ИМЧП)  заплащат такса за провеждане на 

медиация (“Такса за медиация”), депозит за разноски и всички разходи, 

свързани с медиацията. 

 

Такса за медиация 

Член 2. (1) Страната или страните, подаващи заявление за медиация в 

Секретариата на Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт 

по международно частно право“, прилагат към заявлението  документ за 

платена  такса за медиация.  

(2) Таксата за медиация покрива административните разходи на 

Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 

частно право“ за провеждане на процедурата по медиация, възнаграждението и 

разходите на медиатора.  

 

Размер на таксата за медиация 

Член 3. (1) Таксата за медиация се определя въз основа на почасова ставка при 

спорове с имуществен интерес до 100 000 (сто хиляди) лева. 
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(2) При спорове между граждани както и при спорове с имуществен интерес не 

по-голям от 30 000 (тридесет хиляди) лева, размерът на таксата за един час 

медиация е 60 (шестдесет) лева.  

(3) При спорове, по които поне едната страна е търговец; при спорове с 

имуществен интерес над 30 000 (тридесет хиляди) лева или със значителна 

сложност на правната и фактическа обстановка (множество искове, усложнена 

и детайлизирана фактическа основа и др.), размерът на таксата за един час 

медиация е 90 (деветдесет) лева. 

(4) При спорове с имуществен интерес над 100 000 (сто хиляди) лева таксата за 

медиация се определя по договаряне между страните и Международния 

арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно частно право“,  

като размерът й не може да е по-малък от 1% (едно върху сто) от интереса. 

(5) При участие на повече от две страни по спора в медиацията се събира 

допълнителна такса в размер на 10% (десет върху сто) от размера на таксата за 

един час медиация за съответния вид спор за всяка допълнителна страна. 

(6) Отклонение от размера на таксите за медиация се допуска при спорове с 

много малък или със значителен имуществен интерес, както и при спорове с 

изключителна сложност на правната и фактическа обстановка, със съгласието 

на медиатора и въз основа на предварителна договореност между страните и 

Международния арбитражен съд при Сдружение „Институт по международно 

частно право“.  

(7) Решенията за размера на таксата по ал.3, ал.4 и ал. 6 от този член се вземат от  

Председателството на Международния арбитражен съд при Сдружение 

„Институт по международно частно право“. 

 

Плащане на таксата 

Член 4. (1) С подаване на заявлението за медиация страните внасят  такса за 

медиация   

(2) Ако след приключване на медиацията се окаже, че внесената такса  

надвишава реално дължимата сума, разликата се връща на страните.  

 

Депозит за разноски  
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Член 5. (1) Депозитът за разноски е сума, събирана за разноските, които се 

правят по отделните случаи на медиация и които осигуряват както следва, но 

не изчерпателно: подготовка на медиацията в т.ч. разходите за първоначално 

обработване на заявлението за медиация и за организиране на действията 

преди провеждането на медиацията, местните пощенски разходи и другите 

разходи за първоначалното и последващо уведомяване и призоваване на 

страните, разходите за технически услуги като копиране, принтиране, 

сканиране на документи, за съобщения, за връчване на книжа, за 

международни пощенски пратки, за допълнителни технически и други услуги, 

за издаване на удостоверения и други. 

(2) Размерът на депозита за разноски и срокът за внасянето му се определят от  

Секретариата на Международния арбитражен съд при Сдружение “Институт 

по международно частно право” и се съобщават на страните. Медиация се 

извършва след заплащане на депозита. 

(3) Последваща преценка  на разходите може да бъде извършвана от медиатора 

след консултации със страните, когато това стане необходимо по време на 

медиацията. За да продължи медиацията страните заплащат разходите 

съгласно така направената преценка.  

(4) При прекратяване на медиацията страните трябва да заплатят разходите, 

които надвишават тези, предвидени в преценката, съответно  Секретариатът на  

Международния арбитражен съд при Сдружение  “Институт по международно 

частно право” възстановява на страните неизразходваната част от депозита, ако 

има такава. 

 

Връщане на таксата за медиация при отказ на страните от медиация 

Член 6. (1) При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, 

съобщен  на  Секретариата на Международния арбитражен съд при 

Сдружение „Институт по международно частно право“ не по-късно от 7 (седем) 

дни преди насрочената сесия по медиация, на страните се връща пълният 

размер на внесената такса за медиация, заедно с внесения депозит, с 

изключение на сумите по депозита, които са били изразходвани за подготовка 

на медиацията. 

(2) При отказ на страна или на страните от провеждане на медиация, съобщен 

на Секретариата на Международния арбитражен съд при Сдружение 

„Институт по международно частно право“ не по-късно от 24 (двадесет и 
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четири) часа преди насрочената сесия по медиация, на страните се връщат 

75%(седемдесет и пет върху сто) от платената такса за медиация, заедно с до 

75% (седемдесет и пет върху сто) от неизразходвания остатък от внесения 

депозит. 

 

Заключителни разпоредби 

§ 1 Настоящата Тарифа за таксите за медиация  е приета от Управителния съвет 

на Сдружение „Институт по Международно частно право“, София с решение 

по Протокол № 3/13.05.2013 г., и влиза в сила от 14.05.2013 г. 


