
тел.: 0700 47 444; +359 42 600 945; 
+359 2 980 70 16; +359 2 980 70 17;                                                 
www.ritam4tb.com /  contact@ritam-bg.com 
6000 Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 93, ет.9 
1000 София, ул. Иван Денкоглу № 34, ет. 2 
 

 

№
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА

(описание)

ЦЕНА

с ДДС

СРОК за

 ИЗПЪЛНЕНИЕ

1 Преустановяване преноса на ел. енергия
Съгласно 

ЕРП тарифа

Съгласно график 

на ЕРП

2 Възстановяване преноса на ел. енергия
Съгласно 

ЕРП тарифа

Съгласно график 

на ЕРП

3 Експресно възстановяване преноса на ел. енергия
Съгласно 

ЕРП тарифа

Съгласно график 

на ЕРП

4 Преустановяване и възстановяване преноса на ел. енергия
Съгласно 

ЕРП тарифа

Съгласно график 

на ЕРП

5 Експресно преустановяване и възстановяване преноса на ел. енергия
Съгласно 

ЕРП тарифа

Съгласно график 

на ЕРП

6
Удостоверение за наличие или липса на договорни отношения

 с РИТЪМ - 4 - ТБ ООД на клиент за конкретен обект
8.00 лв.      1 работен ден

7 Прехвърляне на партида при желание на клиента 12.00 лв.    5 работни дни

8

Справка за потреблението за 12 / 24 / 36 месеца 

- Услугата предоставя информация за потреблението на активна електрическа 

енергия по отчетни периоди за обект към посочена клиентска партида и 

обхваща период от 12, 24 или 36 последователни месеца за данни не по-стари от 

седем години.

15.00 лв.    5 работни дни

9

Извлечение за фактури и плащания за период до 36 месеца

 - Услугата предоставя подробен отчет на направените плащания и издадените 

фактури за електрическа енергия и услуги към посочена клиентска партида,за данни 

не по- стари от седем години

20.00 лв.    5 работни дни

10
Детайлна справка за електроенергия към фактура в MS Excel формат 

- цената е за месечен период и за еднократно издаване
20.00 лв.    5 работни дни

11 Издаване на справка по индивидуално запитване при възможност за изпълнение 180.00 лв. 7 календарни дни

ЦЕНОРАЗПИС НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ,

предлагани от РИТЪМ - 4 - ТБ ООД

в сила от 20.06.2022 г.
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