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Ценоразпис  на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД за извършване на услуги 
свързани с дялово разпределение, вътрешни инсталации за битово-гореща 

вода и отопление и други

№ Услуга Цена в лева с 
включен ДДС

1

Посещение от технически екип
Индивидуално посещение

в работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч. - 12,00 лв.-          
извън работно време - 30,00 лв.-          

Извършване на опис на вътрешно отоплителна инсталация и/или битово гореща вода, 
извънреден отчет, издаване на констативен протокол и др.

Посещение и техническа консултация по вътрешна инсталация за битово-гореща вода или 
отопление за апартамент

в работно време от 8:00 до 17:00 - 20,00 лв.-          
извън работно време - 42,00 лв.-          

2

Услуги за дялово разпределение, предоставяни от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД
Годишна поддръжка на партида - 4,00 лв.-            

Дялово разпределение за 1 бр. УДР - 6,00 лв.-            
Дялово разпределение за 1 бр. Водомер с дистанционен отчет - 10,00 лв.-          

Дялово разпределение за 1 бр. Водомер с визуален отчет - 15,00 лв.-          
Дялово разпределение за 1 бр. Топломер - 10,00 лв.-          

Дялово разпределение на топлинна енергия за 1 бр. апартамент в сгради, в 
които няма фукционираща система за отчет с уреди за дялово 

разпределение
- 12,00 лв.-          

Цените включват стойността на услугата за една календарна година и се заплащат на четири 
равни месечни вноски (през периода декември-март) във фактурите от "Веолия Енерджи 

Варна" ЕАД 
Откриване на партида по служебен път при неизпълнение на Общите 

условия от страна на клиента
- 36,00 лв.-          

3

Водомери
Всички услуги от този раздел се изпълняват от подизпълнител и се заплащат към него в деня 

на посещението
монтиране на водомер Повогаз с възможност за дистанционен модул - 40,00 лв.-          

Цената включва: посещение, демонтаж, монтаж, водомер Повогаз с възможност за 
дистанционен модул, пломбиране и издаване на констативен протокол. Ако се наложи 

реконструкции на инсталацията или допълнително изграждане се заплащат отделно.
монтиране на модул за дистанционно отчитане на водомер Повогаз - 60,00 лв.-          

Цената включва: посещение, модул, монтиране, програмиране на модул и издаване на 
констативен протокол. 

монтиране на водомер Повогаз с модул за дистанционно отчитане - 95,00 лв.-          
Цената включва: посещение, демонтаж, монтаж, водомер Повогаз, модул за дистанционно 

отчитане, програмиране на модула, пломбиране и издаване на констативен протокол. Ако се 
наложи реконструкции на инсталацията или допълнително изграждане се заплащат отделно.

Пломбиране на водомер - 3,00 лв.-            
Пломбиране на водомер, който отговаря на нормативните изисквания. 

Посещението се заплаща допълнително по цената в раздел 1!
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Уред за дялово разпределение (УДР)
Закупуване на УДР при заявка от цяла сграда

УДР Сименс с дистанционно отчитане - 39,00 лв.-          
Цената включва: 1бр. УДР, демонтаж, монтаж и посещение.

Закупуване на УДР при индивидуални заявки
УДР Сименс с дистанционно отчитане - 39,00 лв.-          

УДР Техем - 39,00 лв.-          
Цената включва: 1бр. УДР, демонтаж, монтаж. 

Посещението при индивидуални заявки се заплаща допълнително по цената в раздел 1!
Допълнителни услуги

Монтаж/Преместване на УДР - 12,00 лв.-          
Демонтаж на УДР - 9,00 лв.-            

Посещението се заплаща допълнително по цената в раздел 1!

5

Апартаментен топломер
Закупуване на апартаментен топломер с дистанционно отчитане - 260,00 лв.-        

Цената включва: посещение, топломер Qn1,5 m3/h, демонтаж и/или монтаж, пломбиране и 
издаване на констативен протокол. Ако се наложи реконструкции на инсталацията и 

допълнително изграждане се заплащат отделно.
Пломбиране на апартаментен топломер - 6,00 лв.-            

Посещението се заплаща допълнително по цената в раздел 1!
Метрологична проверка на апартаментен топломер до 10 м3/ч - 71,00 лв.-          

Цената включва: демонтаж, метрологична проверка, монтаж, пломбиране и съставяне на 
констативен протокол. Посещението се заплаща допълнително по цената в раздел 1!

6

Сградна инсталация за битово-гореща вода и отопление
Услуги

Дрениране на сградната инсталация - 35,00 лв.-          
Когато услугата е извършена извън отоплителен сезон или ремонтът няма да се извършва от 

екип на "Веолия Енерджи Варна' ЕАД, услугата не включва запълване.
Обезвъздушаване на радиатор - 4,00 лв.-            

Обезвъздушаване на вътрешноотоплителна инсталация и инсталация за 
битово-гореща вода

- 18,00 лв.-          

Монтаж на радиатор без допълнителни доработки по системата - 24,00 лв.-          
Аварийно изолиране на радиатор - 44,00 лв.-          

Смяна на радиаторен холендър - 54,00 лв.-          
Преуплътняване на вентил - 25,00 лв.-          

Смяна на термовентил/вентил - 32,00 лв.-          
Отстраняване на пробив в щранг на вътрешноотоплителна инсталация чрез 

заварка (с включени заваръчни материали)
- 88,00 лв.-          

Отстраняване на пробив в щранг на вътрешноотоплителна инсталация чрез 
подмяна на тръба

- 137,00 лв.-        

Смяна на спирателна арматура от сградна отоплителна инсталация или 
вътрешна инсталация за битово-гореща вода 

- 84,00 лв.-          

Монтаж на автоматичен обезвъздушител с препработка на инсталацията - 166,00 лв.-        
Монтаж на автоматичен обезвъздушител без препработка на инсталацията - 19,00 лв.-          

Техническа консултация на място по съоръжения за топлоснабдяване - 82,00 лв.-          
Запълване на ВОИ преди отоплителен сезон - 110,00 лв.-        

Материалите, посещението и дренажът на инсталацията не са включени в цената на услугите.
Изработване и монтаж на отворен разширителен съд до 500 литра (с 

включен разширителен съд)
- 857,00 лв.-        

Материали, необходими за изпълнение на горепосочените услуги
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Радиаторен холендър - 18,00 лв.-          
Термовентил/вентил (без термоглава) - 22,00 лв.-          

Термоглава (без термовентил) - 12,00 лв.-          
Автоматичен обезвъздушител - 16,00 лв.-          

Материали за отстраняване на пробив в щранг до 3 метра по 
вътрешноотоплителна инсталация

- 30,00 лв.-          

Спирателна арматура от сградна отоплителна инсталация или вътрешна 
инсталация за битово-гореща вода  

- 50,00 лв.-          

Посочените материали са неразделна част от услугата и не се предлагат самостоятелно. 
Посочените цени са за един брой и се фактурират пакетно с услугата, за която са 

предназначени.

7

Съгласуване на скица/виза/ПУП
Плащането се извършва по банков път. При приемането на скицата/визата/ПУП се представя 

платежното нареждане.
Обикновена поръчка

Формат А4 с мащаб 1:1000 - 24,00 лв.-          
Формат А3 с мащаб 1:1000 - 48,00 лв.-          
Формат А2 с мащаб 1:1000 - 72,00 лв.-          

Формат А1 или по-голям с мащаб 1:1000 - 96,00 лв.-          
Изпълнение в срок до 10 работни дни

Експресна поръчка
Формат А4 с мащаб 1:1000 - 48,00 лв.-          
Формат А3 с мащаб 1:1000 - 96,00 лв.-          
Формат А2 с мащаб 1:1000 - 144,00 лв.-        

Формат А1 или по-голям с мащаб 1:1000 - 192,00 лв.-        
Изпълнение в срок до 2 работни дни

С изключение на услугите в раздели 3 и 7, всички останали суми се заплащат към следващата 
месечна фактура от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД.

За всички услуги, които не са предмет на настоящия ценоразпис се изготвя конкретна оферта след 
посещение от технически екип на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, което се заплаща по раздел 1 на 

ценоразписа.
Сумата за услугите по описания ценоразпис се заплаща от клиента, който е подал сигнала или се 

разпределя на всички клиенти в етажната собственост в зависимост от собствеността на 
съоръжението, за което е направено посещението. При услуги, свързани със съоръжения, които са 
собтвеност на отделен клиент (радиатори, уреди за дялово разпределение и др.) - те се фактурират 

за сметка на клиента. При услуги, сързани със съоръжения, които са обща собственост (тръбна 
разводка от общата инсталация, спирателна арматура в общите помещения и др.) - сумата се 

разпределя пропорционално на проектия отопляем обем на всеки имот в етажната собственост.

Утвърдил: Дата: 15.10.2019 г.
Денислав Денчев гр.Варна
Генерален Директор
"Веолия Енерджи Варна" ЕАД


