
Как се подава смоотчет 

Примери как да отчитате най-често срещаните модели водомери: 

Ако водомерът изглежда по този начин 
 

  

 

 

 

Ако водомерът има само стрелкови показатели 

 

 

 

Подават се само цифрите преди запетаята 

или разделителния знак. Нулите в началото 

не се подават.  

Тук показанието е 0 м3. 

 

Ако няма разделителен знак се записват 

всички цифри от цифровата скала. 

Тук показанието е 87 м3. 

 

Вписват се само стойностите от черните 

стрелкови показатели. Стрелката когато е 

между две цифри се записва цифрата преди 

стрелка (по малката цифра). Тук показанието 

е 525 м3. Започва се ляво на дясно по посока 

на часовниковата стрелка. Въвеждат се 

последователно показанията на черните 

скали: 

Х1000 

Х100 

Х10 

Х1 

 



 

Водомерът е с импулсно отчитане, ако към него е свързана кабелна връзка с 
модул. Тогава данните се предават дистанционно.  
 

  
 
Не забравяйте да попитате дали фирмата, която ви е монтирала водомера има 

сключен договор/споразумение със „Софийска вода“. 
Запомнете! Самото поставяне на импулсен/дистанционен водомер не е достатъчно, 

ако нямате договор със „Софийска вода“ или друга фирма за извършването на 
дистанционен отчет и предаването на данните. 

 
 
Ако водомерът изглежда по този начин: 
 

 
 
Водомерът е с радио отчитане. Модулът за дистанционен отчет се намира под 
капачката на водомера. Отчитането става чрез устроиство в близост до сградата.  
 
 
 
Всички измервателни уреди, които се отчитат от разстояние е необходимо да 
бъдат извършени първоначални настройки/конфигуриране за да започнат да се 
отчитат.  

 

  Как мога да проверя какъв е графика на отчитане на водомерите? 

- Периода на отчет на водомера мога да видя в клиентския си профил > 
Самоотчет; 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://www.techem.net/uredi/distancionen-vodomer.html&psig=AOvVaw3Y53BanazBIIVSR16Kvzsw&ust=1633611079396000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjRxqFwoTCMjam9bptfMCFQAAAAAdAAAAABAD


 
 
-  В мобилното приложение. Мобилното приложение ще Ви изпрати и известие, 

когато започва периодът за самоотчет за Вашия адрес;   
 
 

 
 

-  В последната фактура на стр. 1 има посочен периода на предстоящия реален 
отчет от проверител. 
 

 
 
 
Реален отчет на водомерите се прави от проверители веднъж на три месеца. 
Самоотчет може да се подава всеки месец.  

 
Възможно е имотът да се таксува на база застроен обем или брой живущи. Таксуването 
на база е в случай, че водомерът е повреден, има изтекла метрологична годност или 
изобщо липсва индивидуален водомер.   
 
След отстраняване на нередности на измервателния уред или монтаж на нов и след 

уведомяване на „Софийска вода“, индивидуалното отчитане според потреблението се 
възстановява.   

 

  


