
ЦЕНОВА ЛИСТА Техем Сървисис ЕООД 

 ПРОДУКТИ
Ед.цена в 
лв. с ДДС

Радиоразпределител Techem  radio 4 1)                                          

Цената включва: монтаж, заснемане, програмиране, с активиране на радиофункция и 
пломбиране

Радиоразпределител Techem  radio 4 с изнесен дисплей 1)                                                                          

Цената включва: монтаж, заснемане, програмиране, с  активиране на радиофункция и 
пломбиране

Термостатна глава RW Росвайнер 28.80

Водомер AP vario 3
110 мм конструктивна дължина, 3/4" / 130 мм конструктивна дължина , 1"                                   

за топла/студена вода, подготвен за дистанционен отчет      

Водомер за студена вода с монтаж и пломбиране (комплексна цена) 1) 75.00

Радиомодул за водомер Techem 1) (с вкл. активиране на радиофункция) 43.00

Радиоводомер с монтаж и пломбиране (комплексна цена при стандартен монтаж) 1) 118.00

Радиоводомер с монтаж  без пломбиране (комплексна цена при стандартен монтаж) 1) 111.00

Турбинков топломер Qn 0,6/1,5 m3/h                                                                                                                                                   
с включени водопроводна основа  110mm G3/4B ,гилза за темп.сензор 34mm R1/2" , с 
вграден модул за дистанционен отчет и активирана радиофункция
Ултразвуков топломер Qn 0,6 m3/h  / 1,5 m3/h                                                                                                                                  

с включени гилза за темп.сензор 34mm R1/2" , с вграден модул за дистанционен отчет   

УСЛУГИ

Индивидуално посещение (цена на имот)
   √ в работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. 12.00
   √  в избран от клиента  работен ден и час в интервала от 9:00 ч. до 17:00 ч. или 
извънработно време след съгласуване 30.00

Допълнителен отчет на визуален уред за дялово разпределение1) 9.00
Не повече от 54.00 лева за клиент (без вкл.цена за индивидуално посещение)

Констативен протокол за демонтаж
(цена на водопроводно отклонение или отклонение от отоплителната инсталация)  1) 8.00

Проверка на разпределител techem 1) 15.00

41.40

335.00

305.00

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ

ВОДОМЕРИ

АПАРТАМЕНТНИ ТОПЛОМЕРИ

51.00

95.00

 1) към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 
Ценовата листа е валидна от 13.02.2023 г. и замества всички предходни.



ЦЕНОВА ЛИСТА Техем Сървисис ЕООД 

Стандартен монтаж 1)

    √  на водомер 26.60
    √  на топломер с вкл. пломбиране и активиране на радиофункция 60.00

Преместване на разпределител  /вкл.заснемане, монтаж, програмиране/1)
16.00

Монтаж  на разпределител при паднал уред /вкл.заснемане, монтаж, програмиране/ 1)
25.00

Активиране на радиофункция на techem - уред (разпределител, радиомодул за 
водомер, топломер) 1) 10.00

Демонтаж 1)

    √  на разпределител 9.00

    √  на водомер 26.60
    √  на топломер 50.00

Пломбиране на апартаментен топломер 1) 10.00

Пломбиране на водомер 1)  (само за нови водомери) 10.00

Подмяна на електронна измервателна капсула на апартаментен топломер Techem, 
модел Compact II,III,IV,V   1)                                                                                                                                   

В цената са включени: топломер, демонтаж, монтаж, пломбиране и активиране на радио 
функция
Подмяна на електронна измервателна капсула на апартаментен топломер, модел 
Sensonic II 1)                                                                                                                                   

В цената са включени: топломер, демонтаж, монтаж, пломбиране и активиране на радиофункция

Пломба и стикер на отоплително тяло 1) 8.00

Почистване на турбина на ап.топломер 1)

В цената са включени: демонтаж, почистване, монтаж и пломбиране.

Хидравлична проба, след монтаж на термостатен вентил 30.00

Проверка на имот

    √  от 9:00 ч. до 17:30 ч. 8.00

    √  в избран от упълномощеното за сградата лице  ден в извънработно време 10.00
Първоначално заснемане на измервателните уреди: апартаментен топломер/ водомер 

20.00

Разделяне на изравнителна сметка на периоди при смяна на собственик или титуляр на 
партида съгласно чл.72 ал.4 от Наредбата за топлоснабдяване (цена на имот) 20.00

Разпределение на топлинна енергия от топла проба  (цена на имот) 20.00
Издаване на дубликат на изравнителна сметка/документ за отчет за индивидуален 
имот

5.00

Обработка на заявление за промяна на прогнозно количество енергия 6.00
Цена за инкасо на място в имота на клиента (цена на партида) 10.00
Дистанционен отчет на водомери и подаване на данните на Софийска вода - Четири 
отчета годишно (цена на имот)

40.00

35.00

294.00

329.00

 1) към цената на услугата се добавя цена за индивидуално посещение 
Ценовата листа е валидна от 13.02.2023 г. и замества всички предходни.


