
№
Стойност в 

лева с ДДС

I

1 4,00

2 6,00

3 10,00

4 15,00

5 10,00

6 6,00

Ценоразпис  на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД за извършване на 

услуги свързани с дялово разпределение, вътрешни инсталации за 

битово-гореща вода и отопление

Наименование на услугата

Дялово разпределение за 1 бр. УДР

Дялово разпределение за 1 бр. водомер с дистанционен отчет

Дялово разпределение за 1 бр. водомер с визуален отчет

Дялово разпределение за 1 бр. топломер

Годишна поддръжка на партида

Услуги за дялово разпределение

Дялово разпределение на топлинна енергия за 1 бр. апартамент в сгради, 

в които няма система за отчет с уреди за дялово разпределение за 

отопление.

Цените включват стойността на услугата за дялово разпределение за една календарна 

година и се заплащат на четири равни месечни вноски (през периода декември-март) във 

фактурите от "Веолия Енерджи Варна" ЕАД.



II

1 61,00

2 54,00

3 34,00

4 20,00

5 85,00

6 50,00

7 82,00

8 77,00

9 64,00

10 101,00

11 57,00

12 57,00

13 23,00

14 51,00

15 96,00

16 42,00

17 74,00

18 44,00

19 91,00

20 47,00

21 180,00

Доставка и подмяна на автоматичен обезвъздушител на радиатор с 

източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация за всеки 

следващ

Монтаж на автоматичен обезвъздушител на радиатор с източване  и 

запълване на вътрешна отоплителна инсталация /без  включен 

обезвъздушител/ за всеки следващ

Монтаж на отоплително тяло с реконструкция, с източване и запълване 

на сградна инсталация (без включен комплект за монтаж, радиаторен 

кран/термовентил и отоплително тяло)

Доставка и подмяна на термовентил с източване и запълване на 

инсталация

Подмяна на термовентил/вентил/ с източване и запълване на 

инсталация/без термовентила/ за всеки следващ

Локално обезвъздушаване на радиатор 

Доставка и подмяна на радиаторен холендър/вентил с източване и 

запълване на инсталация за всеки следващ

Подмяна на термовентил/вентил/ с източване и запълване на 

инсталация/без термовентила/

Аварийно преуплътняване на вентил /холендър/ без източване и 

запълване на инсталация

Аварийно изолиране на радиатор

Локално обезвъздушаване на всеки следващ радиатор

Монтаж на отоплително тяло без реконструкция, с източване и запълване 

на сградна инсталация (без включен комплект за монтаж, радиаторен 

кран/термовентил и отоплително тяло)

Монтаж на всяко следващо отоплително тяло без реконструкция, с 

източване и запълване на сградна инсталация (без включен комплект за 

монтаж, радиаторен кран/термовентил и отоплително тяло)

Доставка и подмяна на термовентил с източване и запълване на 

инсталация за всеки следващ

Доставка и монтаж/подмяна на термоглава

Аварийно преуплътняване на вентил /холендър/ с източване и запълване 

на инсталация

Доставка и подмяна на радиаторен холендър/ вентил с източване и 

запълване на инсталация

Технически услуги заплащани от индивидуални клиенти

Аварийно източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация

Аварийно източване и запълване на вътрешна инсталация за битово-

гореща вода

Доставка и подмяна на автоматичен обезвъздушител на радиатор с 

източване и запълване на вътрешна отоплителна инсталация

Монтаж на автоматичен обезвъздушител на радиатор с източване  и 

запълване на вътрешна отоплителна инсталация/без  включен 

обезвъздушител/



22 122,00

23 47,00

24 50,00

25 42,00

26 32,00

27 32,00

28 35,00

29 15,00

30 21,00

31 36,00

Комплект за монтаж на 1 брой радиатор с гумирана конзола-дюбел

Доставка на глидер за алуминиев радиатор Elegance 2.0 350/80/95

Доставка и монтаж на кран сферичен 3/4" за апартаментен водомер /без 

преработване/

Аварийните услуги (поз. 1-7) се извършват до 24 часа от подаване на заявката. Срокът за 

извършване на останалите услуги (поз. 8-29) от Раздел II е до 30 работни дни. Опис на 

вътрешна отоплителна инсталация и инсталация за БГВ по заявка на клиента се заплаща 

съгласно позиции 30 и 31 от Раздел II. Услугите по позиции от 19 до 22 и 26 до 29 се заплащат 

преварително на база индивидуална оферта. За всяка извършена услуга се издава двустранно 

подписани протокол и поръчка. Услугите по позиции от 8 до 29 се извършват в работното 

време на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД, /от 08:00 до 17:00 в делничен ден/. При желание на 

клиент за извършване на услуга за него време в интервала от 17:00 до 08:00 часа, се добавя 

такса за посещение в извън работно време - Раздел II, поз. 31.

Допълнително заплащане при посещение в извън работно време

Монтаж на всяко следващо отоплително тяло с реконструкция, с 

източване и запълване на сградна инсталация (без включен комплект за 

монтаж, радиаторен кран/термовентил и отоплително тяло)

Доставка на глидер за алуминиев радиатор Elegance 2.0 500/80/95

Доставка на глидер за алуминиев радиатор Elegance 2.0 600/80/95

Доставка и монтаж на филтър 3/4" за апартаментен водомер /без 

преработване/

Посещение по заявка на клиента в работни дни /8:00-17:00ч/

Доставка и монтаж на възвратна клапа 3/4" за апартаментен водомер 

/без преработване/



III

1 51,00

2 51,00

3 24,00

4 290,00

5 58,00

6 109,00

7 119,00

8 49,00

9 19,00

Срокът за извършване на услугите е 14 календарни дни. След изпълнение на услугата се 

подписват двустранни протокол и поръчка за извършените дейности, с описание на 

показанията на демонтираните и новомонтираните измервателни уреди. За стойността на 

услугата се издава фактура, която следва да се заплати в срок до 30 календарни дни от 

датата на издаване. Съгласно Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване 

уредите, предоставени от клиент за монтаж, трябва да са регистрирани в регистъра на 

Министерство на енергетиката и да са одобрен тип за монтаж от "Веолия Енерджи Варна" 

ЕАД. Услугите от този раздел се извършват в работното време на "Веолия Енерджи Варна" 

ЕАД /от 08:00 до 17:00 в делничен ден/. При желание на клиент за извършване на услуга за 

него време в интервала от 17:00 до 08:00 часа, се добавя такса за посещение в извън работно 

време - Раздел II, поз. 31.

Доставка и монтаж/подмяна на нов уред за дялово разпределение

Доставка и монтаж/подмяна на апартаментен водомер с радио модул, с 

включена пломба

Подмяна на апартаментен топломер, собственост на клиента с 

възможност за дистанционен отчет, без преработване на тръбната 

система

Средства за търговско измерване

Метрологична проверка на индивидуален топломер до 10 м3/ч, с 

включени монтаж/демонтаж

Пломбиране на водомер/УДР

Преместване на УДР

Доставка и монтаж/подмяна на апартаментен топломер с възможност за 

дистанционен отчет, без преработване на тръбната система

Доставка и монтаж/подмяна на нов уред за дялово разпределение за над 

50% от клентите в абонатна станция

Подмяна на апартаментен водомер, собственост на клиента



IV

1 34,00

2 44,00

3 108,00

4 206,00

5 217,00

6 123,00

7 278,00

8 205,00

9 60,00

10 34,00

11 170,00

12 127,00

13 94,00

14 1289,00

15 135,00

Услугите от този раздел се заявяват лично или от упълномощено от етажната собственост 

лице в Център за обслужване на клиенти на Веолия Енерджи Варна. Необходимо е осигуряване 

на достъп до общи части и/или имоти в сградата.  Срокът за изпълнение на услугите по 

позиции 1 и 2 от този раздел е 24 часа. Срокът за изпълнение на останалите услугите от 

този раздел е до 20 работни дни. След изпълнение на услугата се подписват двустранни 

протокол и поръчка с описание на извършените дейности и вложените материали. Услугите 

от този раздел се извършват в работното време на "Веолия Енерджи Варна" ЕАД /от 08:00 до 

17:00 в делничен ден/. При желание на клиент за извършване на услуга за него време в 

интервала от 17:00 до 08:00 часа, се добавя такса за посещение в извън работно време - 

Раздел II, поз. 31.

Смяна на спирателна арматура от сградна отоплителна инсталация и 

инсталация за битово-гореща вода с включена арматура до 2"

Аварийно обезвъздушаване от абонатна станция на щранг за БГВ и 

отопление

Отстраняване на пробив в щранг ВОИ чрез подмяна на тръба до 3 метра
Смяна на спирателна арматура от сградна отоплителна инсталация и 

инсталация за битово-гореща вода с включена арматура до 1"

Доставка и монтаж/подмяна на автоматичен обезвъздушител на щранг за 

битово-гореща вода и ВОИ без преработка на инсталацията 

Доставка и монтаж/подмяна на автоматичен обезвъздушител на щранг за 

битово-гореща вода и ВОИ без преработка на инсталацията за всеки 

следващ

Доставка и монтаж/подмяна на автоматичен обезвъздушител на щранг за 

битово-гореща вода и ВОИ с преработка на инсталацията 

Доставка и монтаж/подмяна на автоматичен обезвъздушител на щранг за 

битово-гореща вода и ВОИ с преработка на инсталацията за всеки 

следващ

Изработване и монтаж на отворен разширителен съд до 500 литра

Запълване на ВОИ преди отоплителен сезон, в работно време (след 

представяне на протокол от общо събрание, услугата не се изпълнява в 

извън работно време)

Техническа консултация на място за вътрешна инсталация за битово-

гореща вода или отопление по заявка на клиента в работно време

Смяна на спирателна арматура от сградна отоплителна инсталация и 

инсталация за битово-гореща вода с включена арматура до 1", за всяка 

следваща

Смяна на спирателна арматура от сградна отоплителна инсталация и 

инсталация за битово-гореща вода с включена арматура до 2", за всяка 

следваща

Услуги заплащани от етажна собственост

Отстраняване на пробив в щранг ВОИ чрез заварка

Промяна на зададения температурен режим на абонатна станция от 

система за автоматично управление (след представяне на протокол от 

общо събрание)



V

1 93,00

2 0,00

3 120,00

4 0,00

5 240,00

6 96,00

7 584,00

8 645,00

9 741,00

10 863,00

 30.01.2023 г.

Съгласуване на инвестиционни проекти за присъединяване към 

топлопреносната мрежа

Съгласуване на други инвестиционни проекти

Съгласуване на инвестиционни намерения - за планирани инвестиции в 

сервитутите на топлопреносната мрежа

Съгласуване на скица - обикновенна поръчка формат от А4 до А0 ипо-

голям и мащаб 1:1000. Срок до 10 работни дни

Съгласуване на инвестиционни проекти за присъединяване към топлопреносната 

мрежа се извършва след подаване на заявление за присъединяване.

Присъединяване на нови потребители на топлинна енергия до 1000 kW

Технически консултации за проектанти

Техническа консултация на място по съоръжения за топлоснабдяване

Други

Утвърдил:

                    Денислав Денчев

                    Изпълнителен Директор

                    "Веолия Енерджи Варна" ЕАД

Присъединяване на нови потребители на топлинна енергия до 100 kW

Присъединяване на нови потребители на топлинна енергия до 300 kW

Присъединяване на нови потребители на топлинна енергия до 600 kW


