
 

„Софийска вода” АД 

Телефонен център: 0800 121 21  

бул. „Цар Борис III“, №159 / жк. Бъкстон / 1618 София / България 

www.sofiyskavoda.bg 

част от 

КОМПЛЕКСНИ 

И НЕРЕГУЛИРАНИ УСЛУГИ 

НА „СОФИЙСКА ВОДА“ АД       
 

ЦЕНОВА ЛИСТА 

в сила от 01 май 2022 г. 

МАЛКИ ВОДОПРОВОДНИ УСЛУГИ* 

Вид услуга 
/предварителна заявка до 5 работни дни/ 
 

Цена в лв. 

без ДДС 

Цена в лв.  

с ДДС 

1. Монтаж на мивка, тоалетна чиния, душ батерия, тоалетно казанче 46.00 55.20 

2. Монтаж на моноблок /тоалетна чиния и казанче/ 75.75 90.90 

3. Монтаж на батерия 39.00 46.80 

4. Монтаж на биде 52.00 62.40 

5. Монтаж на бойлер при съществуващи изводи от водопровода 62.00 74.40 

6. Монтаж на пералня, съдомиялна машина при съществуващи изводи от водопровода 62.00 74.40 

7. Свързване на кухненски шкаф и мивка 62.00 74.40 

8. Монтаж на аксесоари за баня /комплект поставки/  24.50 29.40 

9. Монтаж на шкаф за баня 52.00 62.40 

10. Отстраняване на теч от ВиК тръба на вътрешна инсталация  /участък/ 125.00 150.00 

11. Подмяна на спирателен кран /пералня и др./ 24.50 29.40 

12. Монтаж на водомер, собственост на клиента (с включена пломба) 39.00 46.80 

13. Подмяна на спирателен кран (с включена пломба) 47.50 57.00 

14. Монтаж / подмяна на възвратна клапа 42.50 51.00 

15. Подмяна на уплътнения /на 1 батерия/ 18.50 22.20 

16. Ел. присъединяване на бойлер и шкаф за баня  /към т.5 и т.8/ 27.50 33.00 

17. Изграждане на ВиК изводи /за бойлер, казанче, мивка, пералня и др./ 51.50 61.80 

18. Изграждане на водомерен възел и монтаж на водомер, собственост на клиента  64.00 76.80 

19. Отстраняване на теч след монтаж на водомер от „Софийска вода“ АД 30.50 36.60 

20. Отстраняване на теч след монтаж на водомер от други 47.50 57.00 

21. Цена за предварителен оглед 20.00 24.00 

22. Демонтаж на мивка, тоалетна чиния 27.50 33.00 

23. Демонтаж на моноблок, бойлер 40.00 48.00 

24. Демонтаж на биде 35.50 42.60 

25. Монтаж на редуцир вентил 28.00 33.60 

26. Преработка на водомерен възел за монтаж на възвратна клапа 105.00 126.00 

 

* Услугите включват цена за труд и се извършват с предоставени материали от клиента. 

* При аварийни ситуации цената на труда се увеличава със 100%. 

* Относно т. 14 – извършва се при възможност за монтаж на възвратна клапа, без да се налага преработване на 

водомерния възел. При невъзможност, се извършва услугата по т. 26. 

* Относно т. 19 - гаранционният срок на монтажа на водомер е 1 месец. След този срок отстраняването на теч е платена 

услуга. 

* Относно т. 26 - услугата не включва изкъртване на отвори, но включва материали за преработка на водомерен възел. 

* При заявяване на малка водопродна услуга, цената по т. 21 се приспада от общата сума на извършената услуга. 

 

 

 

Одобрено от:     

          

Васил Тренев 

 Изпълнителен Директор 

„Софийска вода“ АД 


