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О Б Я В А 
 
 

Във връзка с предложение на Кмета на Община Годеч и взето Решение на Общински 

съвет – Годеч по протокол №1 от 31.01.2023 г., по повод обявен прием на предложения за 

изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

жилищния сграден фонд - етап I“, по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на жилищния сграден фонд“ от Национален план за възстановяване и 

устойчивост, Община Годеч събира оферти за изпълнение на дейности, както следва: 

1. „Архитектурно заснемане на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“; 

 

2. „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт на 13 броя 

многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“; 

*след техническото обследване на сградите е необходимо да се изготви и представи за 

всяка от сградите Обобщена КСС по окрупнени показатели  

 

3. „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите 

енергийно спестяващи мерки (ЕСМ) в съответствие с нормативните и минимални 

изисквания за енергийна ефективност на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. 

Годеч“. 

 

Обектите, по отношение на които ще бъдат реализирани гореизброените дейности,  

се намират в град Годеч и са със следните технически показатели: 

 



Наименование на сграда / адрес РЗП  

БЛОК 1, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 1 
1449,74 

БЛОК 2, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 2 
1449,74 

БЛОК 3, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 3 
1444,40 

БЛОК 4, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 4 
1444,40 

БЛОК 5, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 5 
1204,39 

БЛОК 6, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 6 
784,48 

БЛОК 7, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 7 
1444,40 

БЛОК 8, ВХОД А И ВХОД Б, гр. Годеч, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 8 
1595,24 

БЛОК 9, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 9 
952,40 

БЛОК 9, ВХОД А И ВХОД Б, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл.9 вх. 
А и Б 

2194,76 
БЛОК ЗАВОД КОМ, 3 входа, гр. Годеч, ул. "Игнат Емануилов" 

2492,80 
БЛОК ЗАВОД МАГНИТ - 2 ВХОДА, гр. Годеч, ул. 
"Ал.Стамболийски" № 9 

2693,02 
БЛОК МИНА СТАНИНЦИ- 2 входа, гр. Годеч, ул. 
"Ал.Стамболийски" № 7 

1876,58 
 
Договорите по всяка от гореупоменатите дейности, ще се сключват по реда чл.20, ал.4, т.3 

от ЗОП. 

 
Във връзка с гореизложеното и в случай, че Вие сте заинтересовани от настоящата 

обява, моля да представите оферта, която да съдържа: 

   -   ценово предложение в лева без ДДС и с включен ДДС; 

-     срок за изпълнение на дейността; 

 -    срок на валидност на офертата; 

 

Изготвената от Вас оферта да се изпрати на електронната поща на Община Годеч 

-  office@godech.bg или да се входира в деловодството на Община Годеч с адрес град Годеч, 

пл. „Свобода“ №1  до  17:00 ч. на 07.02.2023 г. включително. 

 

Лице за контакт – инж. Ангел Ангелов, тел. 0899911259 


