
 
 
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ДЕЙНОСТИТЕ  
В ТОПЛИННО СЧЕТОВОДСТВО 

 
 юни 2017 г. 
 
№ по 
ред ДЕЙНОСТ Цена  

/с ДДС/лв. 

1 ТОПЛИННИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ  

1.1 Монтаж на нов разпределител 2.00 

1.2 Монтаж на нов разпределител с изнесен сензор 5.00 

1.3 Активиране на радио модул 9.00 

1.4 Пломбиране на разпределител – комплексна цена 11.00 

1.5 Пристягане на разпределител – комплексна цена 13.00 

1.6 Преместване на разпределител – комплексна цена 19.00 

1.7 
Демонтаж на уред от свален радиатор – комплексна цена 

9.00 

1.8 
Монтаж на свален уред – комплексна цена 

17.00 

1.9 Отчет за проверка на водомер или разпределител 11.00 

1.10 Проверка на отоплителните тела и изготвяне на констативен 
протокол за отделен имот 10.00 

1.11 
Подмяна на повреден електронен разпределител RME 95/Futura с нов 
– комплексна цена 36.00 

1.12 Подмяна на преден капак на разпределител – комплексна цена 13.00 

1.13 Смяна на батерия – комплексна цена 17.00 

2 АПАРТАМЕНТНИ ТОПЛОМЕРИ  

2.1 Монтаж на апартаментен топломер /базова цена/ 35.00 

2.2 Пломбиране на топломер –единична цена 5.00 

2.3 Първоначален опис на отоплителни тела и измерителни уреди по 
апартаменти /цена на партида/ 6.00 

2.4 Отчет с преносим компютър за проверка на топломер 17.00 

2.5 Метрологична проверка на топломер – комплексна цена за 1 бр. 59.00 

2.6 Метрологична проверка на топломер – комплексна цена над 5 бр. 48.00 

2.7 Почистване на място на разходомер – комплексна цена 27.00 
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3 ВОДОМЕРИ  

3.1 Монтаж на водомер /базова цена/ 15.00 

3.2 Пломбиране на водомер / студена и топла вода / 6.00 

3.3 Метрологична проверка на водомер / студена и топла вода / - 
комплексна цена 25.00 

3.4 Подмяна на водомер ½” / студена и топла вода / - комплексна цена 46.00 

3.5 Подмяна на водомер ¾” / студена и топла вода / - комплексна цена 51.00 

3.6 Подмяна с водомер ½”, комплект с радио модул / студена и топла 
вода / - комплексна цена 82.00 

3.7 Подмяна на водомер ¾”, комплект с радио модул / студена и топла 
вода / - комплексна цена 86.00 

3.8 Монтаж на нов водомер с холендри 1/2" – комплексна цена 61.00 

3.9 Монтаж на нов водомер с холендри 3/4" – комплексна цена 70.00 

4 РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ  

4.1 Монтаж на радиаторен вентил ½” – 1 брой 20.00 

4.2 Монтаж на радиаторен вентил ½” – 2 или повече броя 15.00 

4.3 Монтаж на радиаторен вентил ½” /над 50 бр. 30% отстъпка/ 10.00 

4.4 Пълнене и източване на инсталацията 20.00 

4.5 Пресвързване на радиатор 15.00 

4.6 Обезвъздушаване на радиатор 17.00 

4.7 Подмяна инсърт на термостатен вентил – комплексна цена 26.00 

4.8 Ръчно прочистване на термостатен вентил – комплексна цена 11.00 

5 ДРУГИ  

5.1 Такса единично посещение 7.00 

5.2 Планирано групово посещение над 10 партиди /цена на партида/ 3.00 

5.3 Отчет за контролна проверка на водомер или уред 4.00 

5.4 Пломбиране на кран на водомер или радиатор /за 1 бр./ 4.00 

5.5 Инкасиране на място 2.00 

 
Забележка: 1. Всички цени са с включен ДДС. 

2. Всички цени са за извършване на услугата в рамките на работното време. 
Извършване на услуги извън рамките на работното време се договарят 
допълнително. 
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