
 
 ЦЕНОРАЗПИС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  

КЪМ УСЛУГАТА  „ДЯЛОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ” – гр. София 
 
Февруари 2023 г. 

№ по 
ред 

УСЛУГИ 
Цена в лв. 

/с ДДС/ 

1 Единично посещение на партида 12.00 

2 Отчет за проверка/актуализация 24.00 

3 Такса за индивидуален годишен отчет /цена на партида/ 30.00 

4 Такса за посещение в посочен от клиента ден 40.00 

5 Обработка на документ, подаден от клиент 6.00 

6 Промяна на прогнозен дял на топлинна енергия 6.00 

7 Корекция на дялово разпределение до 15 апартамента – за период 30.00 

8 Корекция на дялово разпределение до 40 апартамента – за период 50.00 

9 Корекция на дялово разпределение над 40 апартамента – за период 70.00 

10 Издаване на копие от изравнителна сметка /цена на сметка/ 5.00 

11 Искане за допълнителен писмен отговор на неоснователно възражение 10.00 

12 Инкасиране на място /цена на партида/ 5.00 

14 
Ежемесечен отчет и обработка за цялата сграда  
/цена на партида за 6 месеца/ 

36.00 

15 
Ежемесечна обработка на показанията на уредите за цялата сграда по 
данни на упълномощеното лице /цена на партида за 6 месеца/ 

24.00 

16 
Ежемесечен дистанционен отчет и обработка за цялата сграда  
/цена на партида за 6 месеца/ 

24.00 

17 
Ежемесечен дистанционен отчет и обработка за цялата сграда  
/цена на партида за 12 месеца/ 

30.00 

18 
Индивидуален дистанционен отчет на водомери и изпращане на данни към 
Софийска вода /за отделен апартамент/ – 4 отчета годишно 

48.00 

19 
Месечен дистанционен отчет на водомери за цялата сграда и изпращане на 
данни към Софийска вода /цена на партида за 12 месеца/ 

30.00 

20 
Разделяне на изравнителна сметка, заявено преди изготвянето й  /цена на 
сметка/ 

15.00 

21 
Отчет на уредите и разпределение на топлинна енергия от топла проба 
/цена на партида/ 

24.00 

22 
Разпределение на топлинна енергия от топла проба по данни от 
упълномощеното лице /цена на партида/ 

20.00 

23 
Контролен отчет на топломери през първия отоплителен сезон за цялата 
абонатна станция /цена на партида/ 

12.00 

24 
Проверка за неправомерно потребление в цялата сграда, по искане на 
етажната собственост /цена на имот/ 

12.00 

 
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. 
3. При заявка за разделяне на изравнителна сметка след изготвянето й, се заплаща и 
такса за корекция на дяловото разпределение. 

 
Бруната ООД си запазва правото за  промени в цените 

ОД 07.01.02.15-2 


