
Цена с включен ДДС

1.1 Получаване на комплект документи за попълване от СЕС 10 лв.

1.2 Проучване възможността и икономическа оценка за присъединяване 100 лв.

1.3 Установена възможност за присъединяване и започване на присъединяването 800 лв.

1.4 Възстановяване на щранг в един апартамент 60 лв/щранг

1.5 Възстановяване на щранг, преминаващ през една плоча 80 лв/щранг

1.6 Възстановяване на щранг в повече апартаменти 100 лв/щранг+50 лв/плоча

1.7 Монтаж на радиатор и присъединяване  (радиатора не е закачен на стената) 45 лв.

1.8 Отсъединяване на радиатор 30 лв.

1.9 Присъединяване на радиатор (радиатора е закачен на стената) 20 лв.

1.10 Първоначално измерване обемите на помещенията при разконсервиране не се заплаща

1.11 Всички материали се осигуряват от клиентите.

Цена с включен ДДС

2.1 Подаване на молба за присъединяване 30 лв. еднократно

2.2 Възстановяване на щранг в един апартамент 60 лв/щранг

2.3 Възстановяване на щранг, преминаващ през една плоча 80 лв/щранг

2.4 Възстановяване на щранг в повече апартаменти 100 лв/щранг+50 лв/плоча

2.5 Източване на вътрешна инсталация за ОВ, за всички случаи на източване 39 лв.

2.6 Източване на вътрешна инсталация за БГВ 30 лв.

2.7 Монтаж на радиатор и присъединяване  (радиатора не е закачен на стената) 45 лв.

2.8 Отсъединяване на радиатор 30 лв.

2.9 Присъединяване на радиатор (радиатора е закачен на стената) 20 лв.

2.10 Всички материали се осигуряват от клиентите.

Цена с включен ДДС

3.1 Измерване обема на помещенията на имот 35 лв. за имот

3.2 Направа на байпасна връзка за БГВ 40 лв./бр.

3.3 Проверка с/нието на р-р, при извършен демонтаж или монтаж от клиента 30 лв.

3.4 Оглед и диагностициране на проблем на вътр.инсталация, за един имот 30 лв./имот

3.5 Оглед и отстраняване на проблем от инсталация за БГВ 70 лв. на щранг

3.6

Оглед и отстраняване на проблем от инсталация за ОВ /без наличие на теч и без подмяна на 

участък/  - (отпушване на щранг) 90 лв. на щранг

3.7

Оглед и отстраняване на пробив и/или подпушване на щранг с подмяна на участък за един 

жилищен етаж от инсталация за ОВ и допълнително за всеки следващ етаж 180 лв. плюс 100 лв. на етаж

3.8

Допълване на вътрешна инсталация по време на отоплителен сезон, при включено отопление в 

сградата 40 лв. за едно посещение

3.9 Реконструкция на инсталация за подмяна на отворен разширителен съд с мембранен 180 лв.

3.10 Обезвъздушаване на радиатор 20 лв.

3.11 Промиване на радиатор (без чугунен радиатор) 50 лв.

3.12 Монтаж на автоматичен обезвъздушител или кранче на радиатор 20 лв.

3.13 Монтаж на автоматичен обезвъздушител на инсталация за ОВ и БГВ 40 лв.

3.14 Демонтаж на щранг лира 70 лв.

3.15 Заварка щуцер на аншлус  10 лв. за 1 аншлус

3.16 Монтаж на апартаментен топломер 120 лв.

3.17 Пломбиране на радиатор (само, когато се налага временно спиране, с разрешение) 15 лв.

3.18 Пломбиране на кран от инсталация ОВ 24 лв.

3.19 Ремонт след предварителен оглед (според необходимоста и времетраенето) въз основа на изв.работа

3.20 Демонтаж и монтаж на водомер (без пломба) 25 лв.

3.21 Монтаж на нов електронен разпределител 33 лв.

3.22 Преместване (демонтаж и монтаж) на електронен разпределител 12 лв.

3.23 Цена на водомер за топла вода: Qn=1,5m3/h; дължина - 110mm (без монтаж) 33 лв.

3.24 Цена на водомер за топла вода: Qn=2,5m3/h; дължина - 130mm (без монтаж) 43 лв.
Всички материали се осигуряват от клиентите.

1. ВКЛЮЧВАНЕ НА СГРАДА ИЛИ ВХОД/ОВЕ

2. ВКЛЮЧВАНЕ НА ИМОТ В СГРАДА С РАБОТЕЩА АБОНАТНА СТАНЦИЯ

3. ДРУГИ УСЛУГИ

УСЛУГИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРИГОДНОСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ,

СОБСТВЕНОСТ НА КЛИЕНТИТЕ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ ТОПЛОФИКАЦИЯ-СЛИВЕН ЕАД

Ц  Е  Н  О  Р  А  З  П  И  С


