
 
 

Ние  от  „Правим го!”  предоставяме  широк спектър от услуги за дома, офиса и градината! 

 www.pravimgo.bg 

О  Ф  Е  Р  Т  А 
Клиент – Етажна собственост 
Тип обект – Жилищна сграда 
Адрес – гр. София, адрес 
Услуга – Администрирани и поддръжка  
 

 

 Ние от „Правим го!” имаме богат професионален опит във всички услуги касаещи управлението и 

поддръжката на сгради от всякакъв тип – услуги с техническа насоченост като ремонт и поддръжка на 

електро, ВиК и отоплителни инсталации. Изпълнявали сме различни вътрешни ремонти, като последният 

по-сериозен обект е главен вход на МОЛ София. Редовно извършваме разнообразни СМР дейности в 

индивидуални имоти и общи части, екстериорни СМР, металообработващи и дърводелски услуги.  

 

 Ние от „Правим го!” сме специализирали в изграждането и поддръжката на зелени площи. 

Разполагаме с необходимия машинен парк, познания и експертиза за да имате дворно зелено 

пространство, което да е предпочитано място в сезона, а през зимата да гарантираме снегопочистването.  

 

 Ние от „Правим го!” придобихме богат опит и в професионалното почистване, като през 

годините натрупахме сериозна експертиза в индустриалното и след ремонтно почистване, като 

участвахме като основен изпълнител или подизпълнител  при почистването на голям брой цели сгради, 

болници, някои от последните метро станции, офис площи и други. За нас няма тайни в почистването! 

 

 Ние от „Правим го!” развиваме активно административно обслужване за сгради, а в екипа ни 

има експерти с над десет годишен опит в услугата „Професионален домоуправител“. 

 

Комбинацията от предлагания широк спектър от услуги касаещи сграден фонд и постоянният ни 

стремеж за проактивност, коректност, бърза реакция и лично отношение е аргумент да ни изберете за 

Ваш доверен партньор, като ни доверите управлението и поддръжката на Вашия общ дом! 

  

 

Обадете се на 0879 66 88 12 

Пишете ни на office@pravimgo.bg 

Разгледайте още на www.pravimgo.bg 

Последвайте ни www.facebook.com/pravimgo/ 
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домоуправител 
Административно 

обслужване и управление 
 

 Общи събрания – председателство, протоколиране, организиране и консултиране. 

Контрол на провеждането на събранията, изчисляване на кворуми и препоръки за вземане на 

максимално легитимни решения. Проследяване на изпълнението на взетите решения.   

 Консултации  по ЗУЕС, ЗУТ, ЗС и всякакви въпроси отнасящи се до етажната собственост и 

собствениците. Съдействие при възникнали междусъседски спорове и тяхното решаване. 

Доверено адвокатско дружество специализирано в дела касаещи етажна собственост. 

 Административно представителство – регистрации, комуникация с държавни и 

общински органи, комуникация с дружества доставчици на комунални услуги и други услуги. 

Водене кореспонденции и регистри.  

 Управление на финанси – разплащане на всички сметки за общи части – комунални 

разходи и други периодични и еднократни разходи. Бюджетиране и предоставяне на различни 

варианти за ценообразуване и разпределяни на разходите на отделните собственици, с цел 

реализиране на одобрения бюджет. Събиране на всички вземания на етажната собственост. 

Предоставяне на алтернативни варианти за разплащане, касови и безкасови – банков път, 

ePay.bg, EasyPay, физически посещения, като нашите касиери са снабдени с ПОС терминал. 

Досъдебно събиране на проблемни вземания, включително по съдебен път и чрез ЧСИ. Водене 

на ежемесечна отчетност, изготвяне на финансови анализи и предоставяне на препоръки. 

 Специализиран софтуер  - работим със специализиран софтуер за управление на етажна 

собственост. Отчитане в реално време. Клиентски достъп – виртуален портал с индивидуален 

достъп за всеки клиент с информация относно финансовото състояние на етажната собственост, 

справки с задължения, протоколи от Общи събрания и други. 

 Офис обслужване в работно време и планови ангажименти извън работно време с цел 

високо качество на поддръжка и организация на подобрения. Изготвяне на оферти по задания.  

 

 

 

От 200,00 лв.*/месец  
за цялата етажна собственост 

 

https://www.pravimgo.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB/
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Техническа поддръжка                 

на общи части 
 

Техническата експертиза и екип на „Правим го!”  разполага с необходимата компетентност, 

ресурс, машинен парк и  готовност да обезпечи безпроблемното функциониране на 

инсталациите във Вашата сграда, да реагира аварийно с цел защита на инвестицията Ви. Обхвата 

на услугата включва поддръжка на следните инсталации: 

 

 Електроинсталация в общите части 
 

 Водопроводни и канализационни инсталации касаещи общите части 
 

 Поддръжка на затварящи механизми в общите части 
 

 Посещения по график с цел превенция 
 

 Безплатна аварийна реакция в работно време 
 

 Фиксирана цена за аварийно посещение в извън работно време - 80 лева 

               

Важно!  

 В цената е включен трудът на техниците на „Правим го!”, транспорта до обекта Ви и 

необходимите инструменти и машини, нужни за съответния ремонт; 

 Услугата касае изградените вече инсталации и труда за подмяната на консумативи; 

 Преправяне или цялостна подмяна, инвестиционни подобрения и други капиталови ремонти са 

цел на допълнително споразумение. 

 

 

 

От 96,00 лв.*/месец  
за цялата етажна собственост 
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Почистване                                 

на общите части  
 

Екипът на „Правим го!” предлага абонаментно поддържащо почистване за Вашата етажна 

собственост с периодичност – един/два пъти седмично и включени всички мероприятия по 

почистване при спазване на следния план: 

 Веднъж седмично: 

Сухо почистване на подови настилки в общите части  

Влажно почистване на подови настилки в общите части 

Почистване на асансьорни кабини 

Обиране на паяжини 

Почистване на входни врати - партер 

Екстериорно почистване – оборка пред входа 

 Веднъж на сезон: 

Почистване на парапети – цялостно 

Почистване на преградни врати  

 Един път в годината  

Машинно почистване на подови настилки - фоайета 

Почистване на прозорци  

Екстериорно почистване – основна оборка 

 

Важно!  

 В цената са включени всички необходими машини, пособия, препарати и консумативи 

необходими за почистването; 

 За изпълнение на услугата е необходимо да се предостави помещение /зона/ за складиране 

на пособия и консумативи, както и достъп до чиста вода. 

 

                            

От 160,00 лв.*/месец за 1 посещение/седмично 
От 300,00 лв.*/месец за 2 посещения/седмично 
за цялата етажна собственост 

https://www.pravimgo.bg/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%81%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/
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Поддръжка                                                                                                                  

на зелени площи 

 

Екипът на „Правим го!” предлага пълна гама от услуги касаещи зелени площи. Ние поддържаме 

изградени вече зелени площи, тревен килим, грижа за растенията. Имаме опит в изграждане на 

нови зелени площи. Можете да ни доверите допълване и подобрения на съществуващите 

площи. Предлагаме изграждане и поддръжка на автоматизирани поливни системи.  

Мероприятия, които ще извършваме за Вас: 

Услугата включва 

Пролетни офанзивни поддържащи действия за всички зелени площи в обекта  

Пролетно прекопаване и доп. окопаване на почвата 

Косене на всички тревни площи на обекта при всяко посещение 

Плевене и редовно премахване на нежеланите бурени 

Основни, оформящи и направляващи резитби 

Фитосанитарен контрол и подхранване с препарати и торове 

Събиране на зелен отпадък и почистване на градините, извозване 

Офанзивни действия в края на сезона - зазимяване 

Поддръжка и настройки на поливна система 

 

 

Важно!  

 В цената са включени всички машини, инструменти, пособия, препарати и торове, и други 

необходими за изпълнение на услугата, както и извозване на растителен отпадък; 

 Цената не включва допълнителни изграждания, доставка и засаждане на нова растителност; 

 

 

 

 

От 160,00 лв.*/месец за 2 посещение/месечно 
От 300,00 лв.*/месец за 4 посещения/месечно 
за цялата етажна собственост 
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да е безопасно 

Снегопочистване 
 

Екипът на „Правим го!” Ви предлага услуги свързани със зимно почистване. Създали сме 

организация,  която  да  се  справи  максимално  бързо  с  услугата снегопочистване  и поемаме  

отговорността  да  следим  обстановката,  за  да  бъдем максимално  полезни  за  Вас.  Имаме  

възможност  да  осигурим  и  машинно  и  ръчно снегопочистване,  както  и  необходимите  

материали  за  качественото  изпълнение.  За бързото премахване на заледени участъци, 

използваме магнезиев хлорид, който е щадящ за бетоновите настилки, а стръмните наклони, 

които затрудняват предвижването на автомобилите ще бъдат опесъчени. Наши служители ще се 

грижат за безопасното експлоатиране на всички пешеходни входове на сградата и автомобилни 

подходи. 

 

 

 

 

Важно!  

 В цената са включени следене на метеорологични прогнози, труд, транспортни разходи и 

всички машини и инструменти необходими за изпълнение на услугата; 

 Цената е за до 20 бр. посещения на сезон, като при екстремни зимни условия и изчерпване 

на посещенията всяко следващо се таксува допълнително при фиксирана цена от 150 лв.; 

 В цената не е включена химия за обезледяване (Магнезиев Хлорид) и цената за същото и 

доставката му е за сметка на Етажната собственост; 

 В цената не е включено извозване на сняг 

 

 

 

 

 

                По договаряне 
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Нашите предимства 
 

 Проактивност, лично отношение и ангажираност 

 Предоставяне на индивидуални решения съобразени със спецификата на конкретния     

           проблеми възможностите на клиента 

 Сериозен опит в поддръжката на различен тип сгради 

 Бърза и аварийна реакция от опитни специалисти 24/7 – реална! 

 Сериозен собствен ресурс и техническа база 

 Изградена мрежа от доверени подизпълнители 

 Прозрачност и отчетност на финансите на етажната собственост 

 Подход изцяло насочен към клиентската удовлетвореност 

 Фокус към детайлите и клиентско ориентиран подход 

 Широк спектър от предоставяни услуги касаещи поддръжката на Вашата сграда 

 Специализиран софтуер за обслужване на етажната собственост 

 Ние сме енергичен и опитен екип, на който може да разчитате винаги 

 Касиерски отдел на разположение в удобно за Вас време 

 Изграждане на дългосрочни партньорски отношения с нашите клиенти 

 

 

Важно!  

 При одобрение на нашата оферта и подписване на договор е твърде вероятно да получите 

комплимент от нас 

 *Минимални цени за отделните услуги под които не сключваме договор 

 Всички посочени цени са с включен ДДС 

 

 

 

София        С уважение, 

01.06.2022  г.         

 


