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1. ზოგადი კონცეფცია  1. General Concept 
   

1.1. მოკლე ფაქტები  1.1. Quick Facts 

 

 
 

 საპროექტო ობიექტი: მცირე ზომის სასტუმრო 

 პროექტის ღირებულება: $84000 (საცურაო აუზის გარეშე) 

 ნომრები: 6 ან 7 

 დამატებითი ელემენტები: ლობი, ინდივიდუალური 

სამზარეულოები, საცურაო აუზი (დამატებითი ხარჯებით), 

ავტოსადგომი, ბაღები, ღია კაფე 

 მდებარეობა: ქალაქი ჯვარი, სამეგრელო, საქართველო 

 მდებარეობის უპირატესობები: 

 სიახლოვე ენგურის კაშხალთან და მასზე დაგეგმილ 

ატრაქციონებთან 

 სვანეთის ტურისტული რეგიონის დასაწყისი 

 მაღალი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურების 

სამშენებლო არეალთან სიახლოვე 

 დაგეგმილი რეგიონალური განვითარება-რეაბილიტაცია 
 ადგილზე რეალური კონკურენტების არარსებობა 

 შენობის არსებული მდგომარეობა: შენობის არსებული მზიდი 

კონსტრუქცია მყარი და დაუზიანებელია, რაც რემონტის 

საშუალებას იძლევა 
 ეზოს არსებული მდგომარეობა: საჭიროებს სარემონტო სამუშაოებს 

 სამუშაოების პერიოდი: 5 თვე (ნებართვების ჩათვლით) 

 საჭირო ნებართვები: მინიმალური (რადგან შენობა უკვე 

აშენებულია) 
 არსებული საკუთრების სტატუსი: მესაკუთრე — ბისნა. 

საკუთრების შეძენის საჭიროება არ არსებობს. 

  Project facility: small-capacity hotel 
 Project price: $84000 (not including 

swimming pool) 
 Rooms: 6 or 7 
 Additional facilities: lobby, individual 

kitchens, swimming pool (with additional 
costs), parking, gardens, outdoor café 

 Location: Jvari town, Samagrelo, Georgia. 
 Advantages of the location: 

 Nearby Enguri Dam and planned 
Enguri Dam Attractions; 

 Foothills of Svaneti touristic region; 
 Nearby planned high capacity HPP 

construction area; 
 Planned regional renovation; 
 No actual competitors nearby yet. 

 Current condition of the building: Existing 
load-bearing structure and roof of the 
building are solid and undamaged, allowing 
the building to be renovated. 

 Current condition of the yard: To be 
renovated 

 Period of works: 5 month (including 
permits) 

 Permits needed: negligible (as the building 
is already constructed) 

 Current ownership status: Binsa is an 
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 ინვესტორის მიერ დაფინანსება: 100% 

 ინვესტორის სარგებელი: შეთანხმების შესაბამისად 

 ინვესტორის დაცვა: 
 იპოთეკა მიწის ნაკვეთსა და შენობაზე 

 ეტაპობრივი ჩარიცხვები 

 პროექტის განმახორციელებელი ორგანიზაცია: შპს ბისნა 
 ობიექტის მართვა-ექსპლუატაციის განამხორციელებელი 

ორგანიზაცია: შპს ბისნა 
 

owner. No need for real estate purchase 
 Investor’s investing share: 100% 
 Investor interest: according to an 

agreement 
 Investor’s security: 

 Mortgage on the land and building 
 Gradual money transfers 

 Project executive entity: Bisna LLC 
 Maintenance and management of the 

property by: Bisna LLC 
 

1.2. შესავალი  1.2. Introduction 

 

წინამდებარე ინფრასტრუქტურული ბიზნეს პროექტი 

ითვალისწინებს სამეგრელოში, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ქალაქ ჯვარში 6 ან 7 ნომრიანი კომფორტული სასტუმროს მოწყობას 

უკვე აშენებული შენობის ბაზაზე. 
 

პირველ რიგში აღსანიშნავია თავად წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში 

მოსალოდნელი უმნიშვნელოვანესი პროექტების განხორციელება, რის 

ალბათობასაც ზრდის ქვეყანაში და აღნიშნულ მუნიციპალიტეტში 

არსებული პოლიტიკური რეალობა. ახლადარჩეული ადგილობრივი 

ხელისუფლებისა და სხვადასხვა პოლიტიკური და ბიზნეს ჯგუფების 

მიერ უკვე გამოითქვა წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში მასშტაბური 

ბიზნეს და ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების და 
ამ მხრივ ინვესტირების მზაობა. გარდა აღნიშნულისა, ჯვარში 

სასტუმროს მშენებლობის იდეა მნიშვნელოვანწილად 

განპირობებულია წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის 

ინფრასტრუქტურული და ტურისტული განვითარების არსებული 

პოტენციალითა და სასტუმროს სიახლოვით სხვადასხვა 
მნიშვნელოვან ობიექტებთან: 

 ენგურჰესის კაშხალი 

 ზემო სვანეთის მშენებარე ჰიდროენერგეტიკული 

ინფრასტრუქტურა 
 ზემო სვანეთის ტურისტული ზონა 

 

ცალკე აღნიშვნის ღირსია ენგურჰესის კაშხალი და მისი ტურისტული 

პოტენციალი. 
 

ენგურის ჰიდროელექტროსადგური საქართველოს ყველაზე მძლავრი 

ჰესი და ქვეყნის ენერგომომარაგების ერთ-ერთი უმთავრესი 

ობიექტია. ენგურჰესის ენერგოტურბინები წყალს მდინარე ენგურის 

დაგუბების შედეგად შექმნილი ჯვრის წყალსაცავიდან იღებს. ჯვრის 

წყალსაცავის წყლის მასის შესაკავებლად აგებულია ენგურჰესის 

ბეტონის თაღოვანი კაშხალი. სიმაღლით (271 მ) იგი ერთ-ერთი 

ყველაზე მაღალი თაღოვანი კაშხალია მსოფლიოში, ხოლო 2010 

წლამდე ასეთი ტიპის კაშხლებს შორის მსოფლიოში უმაღლეს 

ნაგებობას წარმოადგენდა. სასტუმროს სახელწოდება სწორედ 

მეტრებში კაშხლის სიმაღლიდან გამომდინარეობს. 

  
This infrastructural business project envisages 
the arrangement of a comfortable 6— or 7-room 
hotel in the town of Jvari, Tsalenjikha 
Municipality, Georgia, on the basis of already 
built building. 
 
First of all, it should be mentioned, that the 
implementation of several important projects is 
expected in Tsalenjikha municipality. The 
abovementioned is very likely, due to the 
existing political reality in the country and in the 
municipality. The newly elected local 
government and various political and business 
groups have already expressed readiness to 
implement large-scale business and 
infrastructure projects in Tsalenjikha 
Municipality, as well as to invest in this regard. 
In addition, the idea of arranging a hotel in Jvari 
is largely based on the existing potential of 
infrastructural and touristic development in 
Tsalenjikha Municipality as well as the proximity 
of the hotel site to the various important 
facilities: 

 Enguri Dam 
 Hydropower infrastructure that is under 

construction in Upper Svaneti 
 Upper Svaneti tourist zone 

 
The Enguri Dam and its tourist potential is 
especially important factor. 
 
Enguri Hydroelectric Power Plant is the most 
powerful HPP in Georgia and one of the main 
facilities of the country's energy supply. Enguri 
hydropower turbines gain water from the Jvari 
Reservoir, created by damming the Enguri 
River. Enguri Concrete Arch Dam was built to 
hold the water mass of the Jvari Reservoir. 271 
meters high, it is one of the tallest arch dams in 
the world, having been the tallest one until 
2010. The name of the hotel is derived from the 
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ენგურჰესის კაშხალზე და მის ირგვლივ ტურისტული 

ინფრასტრუქტურის მოწყობა იგეგმება. ინფრასტრუქტურა მოიცავს 

შემეცნებით და აღმოჩენათა ცენტრს, სამუზეუმო-საინფორმაციო 

სივრცეს, საბაგირო გზას, ღია საკონცერტო სივრცეს, სანაოსნო 

ინფრასტრუქტურას, 271 მეტრის სიმაღლის ლიფტს, გადასახედებს 

მდინარე ენგურის ხეობაზე და კომპონენტებს ექსტრემის 

მოყვარულებისთვის.
1
 

 

ზემოაღნიშნული საქართველოში ინდუსტრიულ ძეგლზე მოწყობილი 

პირველი გასართობი და ტურისტული ინფრასტრუქტურა იქნება, 
რომელიც მრავალ უცხოელ თუ ადგილობრივ ტურისტს მოიზიდავს. 
 

ბუნებრივია, ასეთი ტიპის ტურისტულ ინფრასტრუქტურა 
გამოიწვევს შემოგარენში სასტუმროებისა და კვების ობიექტების 

საჭიროებას. დღევანდელი მდგომარეობით, ენგურჰესის გარშემო 

ფაქტობრივად არ არის კომფორტული სასტუმროები და რესტორნები. 

შესაბამისად, არ არსებობს დაბინავებისა და ღამისთევისთვის 

მოსახერხებელი ადგილები. 
 

ენგურჰესთან უახლოესი მსხვილი დასახლებული პუნქტი ქალაქი 

ჯვარია. წინამდებარე პროექტი ითვალისწინებს სწორედ აღნიშნულ 

ქალაქში კომფორტული, 6 ან 7 ნომრიანი სასტუმროს მშენებლობას, 

რაც, ქალაქ ჯვარში და მიმდებარე ტერიტორიაზე პირველი 

ვარსკვლავიანი სასტუმრო იქნება, მაღალი სტანდარტის 

მომსახურებით და კომფორტული გარემოთი. 
 

გარდა ენგურჰესის კაშხლის პროექტისა, კომფორტული სასტუმროს 

საჭიროებას განაპირობებს რეგიონში (კონკრეტულად წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტში და ზემო სვანეთის ქვემო ნაწილში) დაგეგმილი 

სხვა მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტები, კერძოდ მდინარე 

ენგურზე და ნენსკრაზე დაგეგმილი მძლავრი 

ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობები. თუკი ზემო სვანეთის 

ზემო ნაწილში (ლატალი — მესტია — უშგულის მონაკვეთი) 

სასტუმროები და ტურისტული ინფრასტრუქტურა შედარებით 

განვითარებულია, ზემო სვანეთის ქვემო ნაწილში (ხაიში — ეცერის 

მონაკკვეთები) ასეთი ინფრასტრუქტურა შედარებით მწირია. 
 

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ქალაქ ჯვარში კომფორტული და 
კეთილმოწყoბილი სასტუმრო დაბინავებისა და რეკრეაციის ობიექტი 

იქნება როგორც სამეგრელოს ჩრდილოეთ ნაწილის (წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტი, მათ შორის — ენგურჰესის კაშხალი) ასევე ზემო 

სვანეთის (მესტიის მუნიციპალიტეტი) სტუმრებისათვის. 
 

აქვე აღსანიშნავია, რომ საჭიროა პროექტის სწრაფად განხორციელება, 
რათა სასტუმრო პირველი შეხვდეს ზემოაღნიშნულ რეგიონში 

height of the Dam in meters. 
 
Tourist infrastructure is planned to be built on 
and around the Enguri Dam. The planned 
infrastructure includes a Scientific and 
Discovery Center, an exhibition and information 
space, a ropeway, an open concert space, 
some navigation infrastructure, a 271-meter-
high elevator, panorama points with views on 
the Enguri River valley and some attractions for 
lovers of extreme feelings.

1 

 
The abovementioned will be the first 
entertainment and tourist infrastructure 
arranged on an industrial monument in Georgia, 
which will attract many foreign or local tourists. 
 
Obviously, this type of tourist infrastructure will 
lead to the need for hotels and food facilities in 
the surroundings. As of today, there are virtually 
no comfortable hotels and restaurants nearby 
Enguri Dam. Consequently, there are no 
convenient places for accommodation and 
overnight. 
 
The town of Jvari is the nearest major 
settlement in the area of Enguri Dam. The 
present project envisages the construction of a 
comfortable, 6— or 7-room hotel in the town, 
which will be the first star hotel in Jvari and the 
surrounding area, with a high standard of 
comfortable services. 
 
In addition to the Enguri HPP project, the need 
for a comfortable hotel is due to the ongoing 
major infrastructure projects planned in the 
region (specifically in Tsalejikha Municipality 
and in the lower part of Upper Svaneti), in 
particular the construction of powerful 
hydropower plants on the Enguri and Nenskra 
rivers. While in the upper part of Upper Svaneti 
(Latali — Mestia — Ushguli section) hotels and 
tourist infrastructure is relatively well developed, 
in the lower part of Upper Svaneti (Khaishi — 
Etseri sections) such infrastructure is poor. 
 
Based on the above, a comfortable and well-
equipped hotel in Jvari will be the 
accommodation and recreation destination for 
the guests of both the northern part of 
Samegrelo (Tsalenjikha Municipality, including 
Enguri Dam) and Upper Svaneti (Mestia 

                                                           
1 საინფორმაციო ბმულები: 1, 2 
  Links for more information: 1, 2 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
http://koko.ee/en/projects/type/all-types/project/251-enguri-attractions
https://www.youtube.com/watch?v=eBRzS-vLoyo
http://koko.ee/en/projects/type/all-types/project/251-enguri-attractions
https://www.youtube.com/watch?v=eBRzS-vLoyo
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წარმოქმნილ მოთხოვნას და ამ მხრივ დაასწროს თავის პოტენციურ 

კონკურენტებს. 
 

Municipality). 
 
It should also be noted that the project needs to 
be implemented rapidly in order for the hotel to 
be the first to meet the demand in the 
abovementioned region and in this respect to 
overtake its potential competitors. 
 

1.3. ადგილმდებარეობა  1.3. Location 

 

მიწის ნაკვეთი მდებარეობს სამეგრელოში, წალენჯიხის 

მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარში, კონკრეტულად კი მის ზემო 

ნაწილში (ჯვარზენი), ზუგდიდი-მესტიის გზიდან 1,5 კმ-ში. 

ენგურჰესის კაშხლამდე სასტუმროდან 8,5 კმ-ა. 

  
The site is located in Samegrelo, in the town of 
Jvari, Tsalenjikha Municipality, particularly in the 
upper part of the town (Jvarzeni), 1.5 km from 
the Zugdidi-Mestia road and 8.5 km from the 
hotel to the Enguri Dam. 

 

 
რუკა 1. სასტუმროს 

ადგილმდებარეობა საქართველოში 
Map 1. Hotel location in Georgia 

 
რუკა 2. სასტუმროს და სხვა მნიშვნელოვანი ადგილების 

(არეალების) განლაგება (რუკის წყარო: www.mygeorgia.ge) 

Map 2. Location of the hotel and various major 
points (areas) (map source: www.mygeorgia.ge) 

 

ქალაქი ჯვარი ენგურჰესის კაშხალთან მდებარე უახლოესი 

დასახლებული პუნქტია (ქალაქის დაარსება სწორედ ენგურის 

ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას უკავშირდება). 
შესაბამისად, ეჰგურჰესის კაშხლის ტურისტული პროექტის 

განხორციელების შემდეგ, 271 კაშხალთან ერთ-ერთი უახლოესი 

სასტუმრო იქნება. 

 The town of Jvari is the nearest settlement near 
the Enguri Dam (the founding of the city was the 
result of the construction of the Enguri HPP). 
Accordingly, after the implementation of the 
Ehgurhes HPP tourist infrastructural project, 271 
will be one of the closest hotels to the dam. 

 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
http://www.mygeorgia.ge/


 

სასტუმრო 271 ● ინფრასტრუქტურული ბიზნეს-პროექტი 
Hotel 271 ● Infrastructural Business Project 

 

 

 

© შპს „ბისნა“ ● Bisna LLC, 2022  |   +995 577625484  |   contact@bisna.ge  |   bisna.ge  |   /BisnaTravel 

საიდენტიფიკაციო კოდი / Identification number: 400204006 

 
6/23 

 
რუკა 3. ქალაქი ჯვარი და სასტუმროს მდებარეობა 

Map 3. Town of Jvari and the location of the hotel 

 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
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2. კონცეპტუალური პროექტი (HLD)  2. High Level Design (HLD) 
   

2.1. სასტუმროს ტერიტორია. ეზოს მოწყობა  2.1. Hotel Territory. Yard Facilities 

 

მიწის ნაკვეთის ფართია 1852 მ2
. ნაკვეთი წარმოადგენს ნანა 

სუბელიანის საკუთრებას, რომლისგანაც ნაკვეთზე სასტუმროს 

მოწყობის თაობაზე უსასყიდლო თანხმობა მოპოვებულია (იხილეთ 

3.1 ნაწილი). ნაკვეთის საკუთრების თაობაზე ინფორმაციის 

გადამოწმება შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ბაზაში,
2
 საკადასტრო 

კოდით: 47.14.35.242 
 

მიწის ნაკვეთზე, შენობის წინა მხარეს, ამჟამად ძირითადად 

სხვადასხვა ხეხილია განთავსებული, ხოლო უკანა მხარეს — თხილის 

ნარგავები. ნაკვეთი შემოღობილია მეტალის ვიწრო ბადით. 

  
The land area is 1852 m

2
. The land plot is the 

property of Nana Subeliani, from whom a free 
consent has been obtained for the arrangement 
of a hotel on the plot (see section 3.1). 
Information about the ownership of the plot can 
be checked in the Public Registry database,

2
 

with cadastral code: 47.14.35.242 
 
On the plot, on the front side of the building, 
currently there are mainly various fruit trees, and 
on the back side — hazelnut plantations. The 
plot is fenced with a narrow metal grid. 

 

 
ფოტო 1 

Photo 1 
 

 
ფოტო 2. მიწის ნაკვეთის საზღვრები 

Photo 2. Boundaries of the land plot 
 

                                                           
2 უძრავი ქონებაზე უფლებების ოფიციალური ბაზა საქართველოში 
  The official database of immovable property in Georgia 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/5/service/176
https://www.my.gov.ge/ka-ge/services/5/service/176
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ფოტო 3. მიწის ნაკვეთის საზღვრები 

Photo 3. Boundaries of the land plot 
 

 
ფოტო 4 

Photo 4 
 

 
ფოტო 5 
Photo 5 
 

 
ფოტო 6 
Photo 6 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
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ფოტო 7 

Photo 7 
 

 
ფოტო 8. არსებული თხილის ბაღი 

Photo 8. Existing hazelnut garden 
 

 
ფოტო 9 

Photo 9 

 
ფოტო 10 

Photo 10 

 

იხილეთ ნაკვეთის საჰაერო ვიდეო აქ. 
 

ნაკვეთის ზომისა და კონფიგურაციის გათვალისწინებით, სასტუმროს 

ტერიტორიაზე შესაძლებელია მოეწყოს: 
 

 შენობის წინა მხარეს: 

 ავტოსადგომი 10 ავტომანქანაზე 

 ღია კაფე 

 შენობის გვერდით: 

 ბაღი 

 შენობის უკანა მხარეს: 

 ღია საცურაო აუზი (დამატებითი ხარჯებით) 

 Find the aerial video of the land plot here. 
 
Considering the size and configuration of the 
plot, the following can be arranged on the 
territory of the hotel: 
 

 On the front of the building: 
 Parking for 10 cars 
 Outdoor cafe 

 Next to the building: 
 Garden 

 Behind the building: 
 Outdoor swimming pool (with 

additional costs) 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
https://www.youtube.com/watch?v=kwycLN9_F84
https://www.youtube.com/watch?v=kwycLN9_F84
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 თხილის ბაღი 
 

ეზო შემოიღობება ლითონის ფერადი ღობით. 

 Hazelnut garden 
 
The yard shall be fenced with a colored metal 
fence. 

 

 

 
 

 

ნახაზი 1. ეზოს მოწყობის სქემა 
Drawing 1. Yard Design Scheme 

 
1 
ავტოსადგომი 
Parking 
 
2 

გარე კაფე 
Outdoor Café 
 
3 

მცირე ზომის ბაღი 
Small Garden 

4 
თხილის ბაღი 
Hazelnut Garden 
 
5 

მცირე ზომის აუზი (დამატებითი ხარჯებით) 
Small Pool (with additional costs) 
 
6 

სამეურნეო ტერიტორია 
Logistical Area 

7 
წყლის ავზის ანძა 
Water Reservoir Mast 

 

2.2. სასტუმროს შენობა  2.2. Hotel Building 

 

მიწის ნაკვეთზე განთავსებულია კაპიტალური ორსართულიანი 

შენობა-ნაგებობა ზომით 11/11,4 მ. შენობა-ნაგებობის თავდაპირველი 

დანიშნულება საცხოვრებელი იყო, თუმცა დროთა განმავლობაში 

მისი გარემონტება და დასრულება მესაკუთრემ ფინანსური სახსრების 

უქონლობის გამო ვერ მოახერხა. შენობის მზიდი კონსტრუქცია და 
გადახურვა მყარი და დაუზიანებელია, რაც შენობის გარემონტების 

  
A firm two-storey building with a size of 11/11.4 
meters is located on the land plot. The original 
purpose of the building was residential, but over 
time the owner was unable to renovate and 
complete it due to lack of funds. The load-
bearing structure and roof of the building are 
solid and undamaged, allowing the building to be 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
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საშუალებას იძლევა. 
 

შენობას აქვს რკინა-ბეტონის მზიდი კონსტრუქცია, თუნუქის 

გადახურვა და მსხვილი, მაღალი ხარისხის აგურის გარე კედლები. 

გარე შელესვა ნაწილობრივ დაზიანებულია და აღდგენას საჭიროებს. 

შიდა ტიხრების განლაგება საშუალებას იძლევა, შენობაში მოეწყოს 6-

7 ნომერი და სხვა საჭირო ფართები (დაწვრილებითი ინფორმაცია და 
ნახაზები იხილეთ ქვევით). 
 

შენობის არსებული მდგომარეობის ამსახველი ფოტომასალა: 

renovated. 
 
The building has a load-bearing reinforced 
concrete structure, a tin roof and large, high-
quality brick exterior walls. The external 
enclosure is partially damaged and needs to be 
repaired. The layout of the interior walls allows 
6-7 rooms and other necessary spaces to be 
arranged in the building (see below for details 
and drawings). 
 
Photographs of the current condition of the 
building: 

 

 
ფოტო 11 

Photo 11 

 
ფოტო 12 

Photo 12 

 
ფოტო 13 

Photo 13 

 
ფოტო 14 

Photo 14 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel
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ფოტო 15 

Photo 15 

 
ფოტო 16 

Photo 16 

 

შენობის სართულების არსებული შიდა გადატიხვრა საშუალებას 

იძლევა, შენობის შიგნით მოეწყოს: 
 

პირველ სართულზე: 
 სასტუმროს მისაღები (ლობი) 

 სამზარეულო 

 დამხმარე სამეურნეო ფართი 

 სამი ნომერი3
 

 

მეორე სართულზე: 
 ოთხი ნომერი 

 კორიდორი 

 აივანი 
 

თითოეულ ნომერს (გარდა N2 და N3 ნომრებისა) ექნება 
დამოუკიდებელი სააბაზანო-ტუალეტი და სამზარეულო.

4
 

 The existing internal walls of the building floors 
allows the following to be arranged inside the 
building: 
 
On the first floor: 

 Hotel reception (lobby) 
 Kitchen 
 Auxiliary warehouse space 
 Three rooms

3
 

 
On the second floor: 

 Four rooms 
 Hallway 
 Balcony 

 
Each room (except rooms N2 and N3) will have 
an independent bathroom and kitchen.

4
 

 

                                                           
3 ნომრების რაოდენობის ცვლილება დასაშვებია. 
  Number of rooms can be modefied. 
---------------------------- 
4 შესაძლებელია 2 და 3 ნომრების გაერთიანება ერთიან ნომრად, რომელსაც სამზარეულოც ექნება. 
  Rooms 2 and 3 can be merged into one room with own kitchen. 
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ნახაზი 2. შენობის არსებული და საპროექტო ნახაზი5
 

Drawing 2. Current and Designed Building Plan
5 

                                                           
5 მოცემულია საორიენტაციო ნახაზი, რომლის ცვლილებაც დასაშვებია ინვესტორსა და ბისნას შორის შეთანხმების შედეგად. 
  The drawing is indicative and can be modified by the agreements between an investor and Bisna. 
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2.3. კომუნიკაციები  2.3. Supplies 

 

მიწის ნაკვეთამდე მიყვანილია: 
 ასფალტიანი გზა 
 წყალი 

 წყალარინების ქსელი 

 ელექტროენერგია 
 გაზი 

 ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტი 
 

აღნიშნული კომუნიკაციების თავად ნაკვეთში შეყვანას და შიდა 
ქსელის მოწყობას ბისნა უზრუნველყოფს. ბისნა განახორციელებს 

ურთიერთობას ზემოაღნიშნული სერვისების მომწოდებელ 

კომპანიებთან და მოაგვარებს აღნიშნული პროცესის დოკუმენტურ 

ნაწილს. 

  
The following supplies are brought to the land 
plot: 

 Paved road 
 Water 
 Sewage network 
 Electricity 
 Gas 
 Fiber optic internet 

 
Bisna shall provide the introduction of the 
mentioned communications in the plot and the 
arrangement of the internal network. Bisna will 
liaise with the companies providing the above 
services and resolve the documentary part of 
the process. 
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3. სამართლებრივი ნაწილი  3. Legal Part 
   

3.1. საკუთრება და ქონების რეგისტრაცია  3.1. Ownership and Property Registration 

 

მიწის ნაკვეთი წარმოადგენს ნანა სუბელიანის საკუთრებას. 

ნაკვეთის საკუთრების თაობაზე ინფორმაციის გადამოწმება 
შესაძლებელია საჯარო რეესტრის ბაზაში, საკადასტრო კოდით: 
47.14.35.242 
 

ნანა სუბელიანისგან ნაკვეთზე სასტუმროს მოწყობის თაობაზე 

უსასყიდლო თანხმობაზე ზეპირსიტყვიერად მოპოვებულია. 
ბიზნეს-პროექტზე შეთანხმებისა და დაფინანსების მოპოვების 

შემთხვევაში, მასთან სათანადო წერილობით შეთნხმებას ბისნა 
უზრუნველყოფს. ბისნა გარანტიას იძლევა, რომ ნებისმიერი 

სამართლებრივი ურთიერთობა ბისნასა და პოტენციურ 

ინვესტორს შორის დაიწყება და ნებისმიერი სამართლებრივი 

დოკუმენტი გაფორმდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც 

მესაკუთრესთან გაფორმდება ზემოაღნიშნული წერილობითი 

შეთანხმება. 
 

საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, გვაქვს ორი 

შესაძლებლობა (არჩევანის გაკეთება პოტენციურ ინვესტორს 

შეუძლია): 
1. ნაკვეთის ბისნას საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემა; 
2. ნაკვეთის ნანა სუბელიანის საკუთრებაში დატოვება, ბისნას 

სასარგებლოდ ნაკვეთის აღნაგობის უფლებით დატვირთვით6
. 

 

იმის მიუხედავად,  თუ რომელი სამართლებრივი გზა იქნება 
არჩეული, სათანადო დოკუმენტების მომზადებას და საჯარო 

რეესტრში რეგისტრაციას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს 

ბისნა. 
 

  
The land is owned by Nana Subeliani. Information 
on the ownership of the plot can be checked in the 
Public Registry database, with cadastral code: 
47.14.35.242 
 
The consent from Nana Subeliani to arrange a 
hotel on the plot has been obtained orally. In case 
of obtaining an agreement and financing for a 
business project, Bisna will provide a proper written 
agreement with her. Bisna guarantees that any 
legal relationship between Bisna and the potential 
investor will start and any legal document will be 
signed only after the abovementined written 
agreement is signed with the owner. 
 
According to Georgian law, we have two options (a 
potential investor can make a choice): 
1. Free transfer of ownership of the plot to Bisna; 
2. Leaving the plot in the ownership of Nana 
Subeliani and gaining the right of build in favor of 
Bisna (the right of “aghnagoba”, according to the 
Civil Code of Georgia)

6
. 

 
Regardless of which legal way is chosen, Bisna 
provides the preparation of the relevant documents 
and registration in the public register at its own 
expense. 

3.2. ნებართვები  3.2. Permits 

 

მშენებლობის დასაწყებად, საქართველოს კანონმდებლობის 

შესაბამისად, საჭიროა მშენებლობის ნებართვის მოპოვება. 
წინამდებარე შემთხვევაში, ვინაიდან ძირითადი შენობა მზიდი 

კონსტრუქციით უკვე აშენებულია, შედარებით იოლი 

პროცედურების გავლა იქნება საჭირო. ადგილობრივი 

მუნიციპალიტეტისგან საჭირო იქნება შემდეგი ნებართვების 

მოპოვება: 
 

ნებართვა ღობის მონტაჟზე 
ვინაიდან ლითნის ღობე რკინა-ბეტონის საძირკველზე უნდა 
მოეწყოს, შესაბამისი ნებართვის აღება სავალდებულო იქნება, 

  
In order to start the construction, in accordance 
with the legislation of Georgia, it is necessary to 
obtain a construction permit. In the present case, 
since the main building is already constructed with 
its load-bearing structure, relatively easy 
procedures will be required. The following permits 
will be required from the local municipality: 
 
Permission for fence installation 
Since the metal fence must be installed on a 
reinforced concrete foundation, obtaining the 
relevant permit will be mandatory, however, instead 

                                                           
6 აღნაგობის ხელშეკრულება მოსარგებლეს აძლევს მიწის ნაკვეთზე შენობის აშენების უფლებას. 
  The “aghnagoba” contract gives the user the right to construct a building on the land plot. 

http://bisna.ge/en
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თუმცა, ნაცვლად სტანდარტული სამსაფეხურიანი მშენებლობის 

ნებართვისა, რომელიც საქართველოში მოქმედებს, ამ შემთხვევაში 

ნებართვის აღება გამარტივებულად, ფოტომონტაჟის წარდგენის 

გზით იქნება შესაძლებელი. 
 

ნებართვა ეზოში და შენობის ფასადზე ჩასატარებელ სამუშაოებზე 
აღნიშნული ნებართვების მოპოვებაც გამარტივებული გზით 

(ფოტომონტაჟები და ტექსტობრივი აღწერები) იქნება 
შესაძლებელი. თუმცა, თუკი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან 

კომუნიკაციის შედეგად აღნიშნული სამუშაოები პირველი კლასის 

ობიექტად ჩაითვლება, მათი განხორციელება მშენებლობის 

ნებართვის გარეშე, მხოლოდ მუნიციპალიტეტის შეტყობინების 

(ინფორმირების) გზით იქნება შესაძლებელი. 
 

სახლის შიგნით ჩასატარებელ სამუშოებს ნებართვა/ინფორმირება 
არ ჭირდება. 
 

ნებართვების მოსაპოვებლად ფოტომონტაჟის და სხვა მარტივი 

ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენას, აგრეთვე 

მუნიციპალიტეტთან ურთიერთობას, განცხადებებისა და 
შეტყობინებების წარდგენას და სხვა სათანადო პროცედურებს 

განახორციელებს ბისნა. 
 

of the standard three-step construction permit that 
is common in Georgia, in this case obtaining the 
permit will be easier by submitting a rendered 
imeges. 
 
Permission for works to be carried out in the 
yard and on the facade of the building 
Obtaining these permits will also be possible in a 
simplified way (rendered images and textual 
descriptions). However, if, as a result of 
communication with the local municipality, these 
works are considered to be first-class facilities, they 
can be carried out without a construction permit, 
rather only by notifying the local municipality. 
 
In-house works do not require a permit/information. 
 
Bisna will carry out rendered images and other 
simple technical documentation for obtaining 
permits, as well as communication with the 
municipality, submission of applications and 
notifications, and other appropriate procedures. 
 

3.3. ბიზნეს-სქემა  3.3. Business Model 

 

წინამდებარე ბიზნეს-პროექტით გათვალისწინებული საქმიანობის 

განხორციელება შესაძლებელია რამდენიმე ბიზნეს-სქემით. 

ნებისმიერ სქემაში მონაწილეობს ინვესტორი (დამფინანსებელი) 

და პროექტის განმახორციელებელი (ბისნა). არსებულ 

მოდელთაგან ბისნა ყველაზე უფრო მიზანშეწონილად მიიჩნევს 

ინვესტორის მიერ თანხის ეტაპობრივი ჩარიცხვის სქემას, რაც 

შემდეგში მდგომარეობს: 

 ინვესტორსა და პროექტის განმახორციელებს შორის 

გაფორმებულია დეტალური ხელშეკრულება, რომელიც 

არეგულირებს მხარეთა უფლება-მოვალეობებს და 
პროექტის განხორციელების თანმიმდევრობას; 

 ინვესტორის ინტერესები უზრუნველყოფილია თავად 

მიწის ნაკვეთითა და მასზე განთავსებული 

ინფრასტრუქტურით, რაც ინვესტორის სასარგებლოდ 

დატვირთულია იპოთეკით; 

 ინვესტორის მიერ პროექტის განმახორციელებლისთვის 

თანხის ჩარიცხვა ხდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით 

გათვალისწინებული პერიოდულობით. ყოველი მომდევნო 

ჩარიცხვა ხდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პროექტის 

განმახორციელებელი ინვესტორს წარუდგენს დეტალურ 

ანგარიშს და დაადასტურებს, რომ წინა ეტაპით 

გათვალისწინებული სამუშაოები სრულყოფილად 

განხორციელდა. მაგალითად, პირველი ეტაპის ჩარიცხვა 

  
The activities envisaged by this business project 
can be implemented through several business 
schemes. The investor (financier) and the project 
implementing entity (PIE, that is Bisna) are the key 
stakeholders in any scheme. From the existing 
models, Bisna considers gradual money transfer 
model to be the most appropriate and convenient, 
that is as follows: 

 A detailed agreement is signed between 
the investor and the PIE, which regulates 
the rights and obligations of the parties and 
the sequence of project implementation; 

 The interests of the investor are secured by 
the land itself and the infrastructure placed 
on it, which is encumbered with a mortgage 
in favor of the investor; 

 The investor transfers the money to the 
project implementer in stages, with the 
periodicity provided by the agreement. 
Each subsequent enrollment takes place 
only after the project implementer submits 
a detailed report to the investor and 
confirms that the work envisaged by the 
previous phase has been completed. For 
example, the enrollment of the first phase 
may involve only the preparation of a 
detailed design and cost estimate (Low-

http://bisna.ge/en
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შესაძლოა გულისხმობდეს მხოლოდ დეტალური 

პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის (Low-Level Design — 

LLD) შედგენას და ნებართვების მოპოვებას, მეორე — 

ნაკვეთზე კომუნიკაციების შეყვანას, ხოლო მესამე — 

უშუალდ მშენებლობის პირველ ეტაპს. თუმცა, ნებისმიერ 

ამ და მომდევნო ეტაპზე, ინვესტორის ინტერესები უძრავი 

ქონებით იქნება უზრუნველყოფილი. პროექტის 

მიმდინარეობის სავარაუდო თანმიმდევრობა იხილეთ 

ცხრილ 2-ში. 

 შესაბამისად, მშენებლობის განმავლობაში, ყოველ 

მომდევნო ჩარიცხვასთან ერთად იზრდება იმ 

ინფრასტრუქტურის ღირებულებაც, რითაც ინვესტორის 

მოთხოვნებია უზრუნველყოფილი. ამ გზით, ინვესტორი 

ყოველ ეტაპზე უფრო მაღალი ღირებულების ქონებით 

არის დაზღვეული, ვიდრე მან პროექტის 

განმახორციელებელს ჩაურიცხა. 
 მშენებლობის დასრულების შემდეგ, სასტუმროს 

ოპერირების პროცესში ინვესტორი და ბისნა მოგებას 

ინაწილებენ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული 

პროცენტული ოდენობით. ინვესტორის სასარგებლოდ 

მიწის ნაკვეთი კვლავ იპოთეკით არის დატვირთული, 

სანამ ინვესტორი არ ამოიღებს როგორც გაღებულ 

ინვესტიციას, ასევე დაგეგმილ მოგებას.  

 ინვესტორი უზრუნველყოფს პროექტს თანხებით, ხოლო 

პროექტის განმახორციელებელი ასრულებს ყველა 
სამუშაოს, რაც საჭიროა პროექტის განხორციელებისთვის: 

 დეტალური პროექტისა და ხარჯთაღრიცხვის 

შემუშავება  
 ნებართვების მოპოვება 
 კომუნიკაციების შეყვანა 
 მშენებლობა-რემონტი 

 ყველა სათანადო იურიდიული დოკუმენტის 

შედგენა 
 საქმიანობის ბუღალტრული აღრიცხვა 
 კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტთან და სხვა 

სახელმწიფო დაწესებულებებთან 

 კომუნიკაცია მშენებლებთან, მუშებთან, ყველა სხვა 
კერძო პირთან და ორგანიზაციასთან 

 სარეკლამო კამპანია და მარკეტინგი 

 ყველა სხვა საჭირო მოქმედებების განხორციელება 
 სასტუმროს ოპერირებას და მენეჯმენტს განახორციელებს 

ბისნა. 
 პროექტის განხორციელების ეტაპზე ბისნას გუნდის 

სახელფასო და ადმინისტრაციულ ხარჯებს გაიღებს თავად 

ბისნა. შესაძლოა საჭირო გახდეს ამ ნაწილში ინვესტორის 

მინიმალური მონაწილეობა (იხილეთ ცხრილი 1). 
 

მხარეთა უფლება-მოვალეობები დეტალურად იქნება გაწერილი 

Level Design — LLD) and obtaining 
permits, the second phase — the 
introduction of communications on the plot, 
and the third one — the first stage of 
construction. However, at any of these and 
subsequent stages, the interests of the 
investor will be secured by real estate. See 
Table 2 for an approximate sequence of 
project progress. 

 Consequently, during the construction, with 
each subsequent enrollment, the cost of 
the infrastructure that meets the investor's 
requirements, increases. In this way, the 
financial rights of the investor is secured 
with the property having higher value than 
it was transferred to the PIE. 

 Upon completion of construction, during 
the maintenance of the hotel, the investor 
and Bisna will share the profits with the 
ratio stipulated in the agreement. The land 
plot is still mortgaged In favor of the 
investor until the investor gets both the 
invested money and the planned profit. 

 The investor provides the project with 
funds, and the project implementer 
performs all the work required for the 
implementation of the project: 

 Developing a detailed project and 
cost estimate 

 Obtaining permits 
 Designing and deploying 

communications 
 Construction, repair and do-up 

works 
 Concluding of all relevant legal 

documents 
 Accounting 
 Communication with the 

municipality and other state 
institutions 

 Communication with builders, 
workers, all other individuals and 
organizations 

 Ad campaign and marketing 
 Take all other necessary actions 

 Bisna shall carry out operating, 
maintenance and management of the 
hotel. 

 At the stage of project implementation, 
Bisna will bear the salary and 
administrative expenses of Bisna team 
itself. Minimal co-financing by the investor 
in this part may be required (see Table 1). 
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მათ შორის გაფორმებულ საინვესტიციო ხელშეკრულებაში, 

რომელსაც აგრეთვე ბისნა მოამზადებს და შეათანხმებს 

ინვესტორთან. 
 

ბისნა მზად არის, პოტენციური ინვესტორისგან განიხილოს 

ალტერნატიული ბიზნეს-მოდელებიც, ასეთის შემოთავაზების 

შემთხვევაში. 

The rights and obligations of the parties will be 
provided in details in the investment agreement 
between them, which will also be prepared by 
Bisna and agreed with the investor. 
 
Bisna is ready to consider alternative business 
models from a potential investor, if such an offer is 
made. 
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4. ფინანსური გაანგარიშებები  4. Financial Calculations 
   

4.1. ხარჯთაღრიცხვა და განხორციელების გეგმა  4.1. Budget and Implementation Plan 

 

წინამდებარე ხარჯთაღრიცხვა წარმოადგენს კონცეპტუალური 

პროექტისთვის (High Level Design — HLD) დამახასიათებელ 

გაანგარიშებას. 
 

ხარჯთაღრიცხვა მიახლოებითია. იგი შედგენილია ბაზარზე 

არსებული ფასების საფუძველზე გაკეთებული მიახლოებითი 

კალკულაციის შედეგად. 
 

ბიზნეს-პროექტზე შეთანხმებისა და დაფინანსების მოპოვების 

შემთხვევაში, მშენებლობის დაწყებამდე აუცილებელია შემუშავდეს 

დეტალური პროექტი სათანადო არქიტექტურულ-საინჟინრო 

ნახაზებითა და დეტალური ხარჯთაღრიცხვით, რომელიც იქნება 
სახელმძღვანელო დოკუმენტი მშენებლობის განხორციელების 

პროცესში. 

  
This budget is a calculation typical for a High 
Level Design (HLD). 
 
The budget is approximate. It is compiled with 
an approximate calculation based on market 
prices. 
 
In case of obtaining an agreement and financing 
for a business project, it is necessary to develop 
a detailed project with appropriate architectural-
engineering drawings and a detailed 
calculations before construction begins. The 
abovementioned will be a guiding document in 
the construction process. 

 
ცხრილი 1      Table 1 

ხარჯთაღრიცხვა7
      Budget

7 

№ 
დასახელება 

Name 
აღწერა 

Description 

მიახლოებითი 

ფასი $ 
Approx. Prce 

$ 

1 

პროექტირება და 
ნებართვები 
 
Design and 
Permits 

● დეტალური საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის (ნახაზები, 

ფოტომონტაჟი, ხარჯთაღრიცხვა) შედგენა ● ნებართვა-შეთანხმებები 

კომუნალურ მომსახურებებზე (ელექტროენერგიის მრიცხველის მონტაჟი / 

წყლის მრიცხველის მონტაჟი / გაზის კომპანიისგან გაზგაყვანილობის 

პროექტის შედგენა, მილების გაყვანა, უსაფრთხოების სიტემისა და 
მრიცხველის მონტაჟი) 
 
● Preparing detailed design and budget documentation (drawings, renders, 
budget) ● Permits and agreement on supplies (Installing electricity 
consumption meter / Installing water consumption meter / Preparing a gas 
pipeline project, deploying pipes, installing gas security system and gas 
consumption meter by a gas company) 

1000 

2 

მასალები და 
კონსტრუქციები 
 
Materials and 
Structures 

● კომუნიკაციები (წყალი და კანალიზაცია / ელექტროგაყვანილობა / გათბობა / 
გაზგაყვანილობა) ● შენობის შიდა მოპირკეთება (ჭერი / ოთახების კედლები / 

იატაკის კარკასი / ლამინირებული იატაკი / ფილები სველი 

წერტილებისთვის) ● კარ-ფანჯარა (1 რკინის კარი, მეტალო პლასტმასის კარ-

ფანჯარა მთლიანი შენობისთვის, რკინის საღებავი) ● შენობის გარე 
მოპირკეთება (კედლები / სახურავი (თუნუქის საღებავი, საღებავის გახსნელი)) 

● ეზოს მოწყობა (ასფალტი და ბეტონი ღობეებისთვის, ბილიკებისთვის, 

მეტალის კონსტრუქციებისთვის და ავტოსადგომისთვის / მცენარეულობა / 
უძრავი მაგიდა-სკამები და გადახურვები სარეკრეაციო ზონებისთვის / 

37000 

                                                           
7 ხარჯთაღრიცხვა არ მოიცავს საცურაო აუზის ხარჯებს. საცურაო აუზის მოწყობა ბისნასა და ინვესტორს შორის მოლაპარაკებების საგანია. 
  The budget does not include the costs of swimming pool. Building the swimming pool is the subject of negotiations between Bisna and the investor. 
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საინფორმაციო და მანიშნებელი აბრები / გარე და შიდა ღობეები / საღებავი 

მეტალისა და ხის კონსტრუქციებისთვის) ● დამხმარე სამეურნეო ნაგებობები 

(დამხმარე სამურნეო ნაგებობა (იხ. ნახაზ 1-ზე N6 ზონა) / წყლის 

რეზერვუარი) 
 
● Communications (Water supply and sewerage / Electricity wiring / Heating / 
Gas supply) ● Inner building cladding (Ceiling / Room walls / Floor frame / 
Laminate flooring / Tiles for bathrooms and kitchens) ● Doors and windows (1 
metal door, metal-plastic doors and windows for the whole guilding, paint for 
metal) ● Outer building cladding (Walls / Roof (tin paint, paint dilution liquid)) ● 
Yard (Asphalt and concrete for fences, paths, metal structures and parking lots / 
Vegetation / Immovable tables and chairs / Information signs / Outer and inner 
fences / Paint for metal- and wooden tructures) ● Additional ancillary 
constructions (Ancillary building (see Drawing 1, Zone N6) / Water reservoir) 

3 
ხელფასები 
 
Salaries 

● მუშებისა და ხელოსნების ხელფასები ● მენეჯმენტის ხელფასი (ბისნას ერთი 

თანამშრომელი პროექტირებისა და სამუშაოების სრული მენეჯმენტისათვის) 
 
● Workers' salaries ● Management’s salary (Bisna's one employee for full 
management of designing and works) 

25000 

4 

მანქანა-
დანადგარები და 
ტრანსპორტირება 
 
Vehicles and 
Transportation 

● მასალების ტრანსპორტირება ● სამშენებლო ნარჩენების გატანა ● სათხრელი 

სამუშაოები 
 
● Transportation of materials ● Removal of construction waste ● 
Excavation works 

4500 

5 

ავეჯი და 
აქსესუარები 
 
Furniture and 
accessories 

● ავეჯი, სათავსოები, საოჯახო ტექნიკა, აქსესუარები, სხვადასხვა 
დეკორატიული ნივთები და განათება (სამზარეულოებისთვის, სააბაზანო-

საპირფარეშოებისთვის, ოთახებისთვის, მისაღებისთვის და ეზოსთვის) 
 
● Furniture, pantries, household appliances, miscellaneous decorative 
items and lighting (for kitchens, bathrooms, WCs, rooms, lobby and yard) 

15000 

6 
სხვა ხარჯები 
 
Other expenses 

● ნომრების ცალკე საკუთრების ობიექტებად რეგისტრაცია საჯარო რეესტრში ● 
წვრილმანი და გაუთვალისწინებელი ხარჯები 
 
● Registration of the rooms as separate property objects in the Public 
Register ● Minor and unforeseen expenses 

2000 

ჯამი: 
Sum: 

84500 

 

ჩარიცხვები უნდა განხორციელდეს ყოველი წინა ეტაპით 

გათვალლისწინებული სამუშაოების დასრულების შემდეგ. 
 

თითოეული ეტაპის ჩარიცხვის ოდენობა შეთანხმდება 
ხელშეკრულებით. 

 Each enrollment shall be made after the 
completion of the works envisaged with each 
previous stage. 
 
The amount of the transfer for each stage will 
be agreed by the agreement. 
 

 

 

 

 

 

http://bisna.ge/en
https://www.facebook.com/BisnaTravel


 

სასტუმრო 271 ● ინფრასტრუქტურული ბიზნეს-პროექტი 
Hotel 271 ● Infrastructural Business Project 

 

 

 

© შპს „ბისნა“ ● Bisna LLC, 2022  |   +995 577625484  |   contact@bisna.ge  |   bisna.ge  |   /BisnaTravel 

საიდენტიფიკაციო კოდი / Identification number: 400204006 

 
21/23 

 

ცხრილი 2     Table 2 

ჩარიცხვების და სამუშაოების განხორციელების გეგმა Implementation Plan for Transfers and Works 

ჩარიც-

ხვა 
Tran-
sfer 

 
№ 

დასახელება 
Name 

სამუშაოების პერიოდი (5 თვე, თითოეული დაყოფილი 2 

ნაწილად) 
Period of Works (5 months, each divided into 2 parts) 

1 2 3 4 5 

I II I II I II I II I II 

1 
პროექტირება-ნებართვები 

Designing and permits 
          

2 
კომუნიკაციების გაყვანა და შენობის გარე მოპირკეთება 

Communications and outer building cladding 
          

3 
კარ-ფანჯრის ჩასმა 
Doors and windows 

          

4 

შენობის შიდა მოპირკეთება — ნაწილი 1 (ბეტონის 

დასხმა, ხის იატაკის დაგება) 
Inner building cladding — part 1 (concrete and wooden 

floors) 

          

5 

შენობის შიდა მოპირკეთება — ნაწილი 2 (დარჩენილი 

შიდა სამუშაოები) 

Inner building cladding — part 2 (all remaining inner works) 

          

6 
ეზოს და დამატებითი სამეურნეო ნაგებობების მოწყობა 

Yard and additional ancillary constructions 
          

7 
სამზარეულოს და სააბაზანო-საპირფარეშოების მოწყობა, 

განათების მონტაჟი 

Kitchens, WCs, lighting 

          

8 
ავეჯი, ტექნიკა, აქსესუარები 

Furniture, equipment, accessories 
          

9 
რეგისტრაციები, ნარჩენების გატანა 

Registrations, waste removal 
          

 

4.2. მოგების გეგმა  4.2. Profit Plan 

 

ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ნაჩვენებია პირველი წლის 

საორიენტაციო მოგების გეგმა ყველაზე პესიმისტური პროგნოზით და 
ყველაზე დაბალი ფასებით. გაანგარიშება გაკეთებულია შემდეგი 

მონაცემების მიხედვით: 

 7 ნომერი 

 თითოეული ნომრის მაქსიმალური ფასი სეზონზე — 33 

დოლარი. შესაბამისად, პიკის სეზონზე თვეში მაქსიმალური 

დატვირთვის პირობებში მისაღები შემოსავალია 7000 

დოლარი. 

 გაანგარიშების სიმარტივისთვის, ყველა თვე მოაზრებულია 
30 დღიანად. 

 ხარჯები 1-ში მოიაზრება კომუნალური გადასახადები და 
ყოველდღიური სამეურნეო ხარჯები (დაზიანებული მასალა-
ინვენტარის გამოცვლა დ ა.შ.). 

 ხარჯები 2 (ხელფასები) გამოანგარიშებულია შემდეგი 

პერსონალისთვის: 

 მენეჯერი (რომელიც აგრეთვე იქნება სტუმრების 

  
The table below shows the benchmark profit 
plan for the first year, with the worst prognosis 
and lowest prices. The calculation is based on 
the following data: 

 7 rooms 
 Maximum price for each room per 

season — 33 USD. Accordingly, the 
maximum monthly income during the 
peak season is 7000 USD. 

 For ease of calculation, all months are 
taken to be 30 days. 

 “Costs 1” includes utility taxes and daily 
household expenses (replacement of 
damaged materials, etc.). 

 “Costs 2 — Salaries” are calculated for 
the following staff: 

 Manager (who will also be the 
guest receptionist) 

 Cook 
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მიმღები) 

 მზარეული 

 დამლაგებელი 

 ტექნიკური მუშაკი 

 შემოსავალში გათვალისწინებული არ არის კაფე-ბარის, 

აგრეთვე სხვა დამატებითი მომსახურებების შემოსავლები. 
 

სწორი მენეჯმენტისა და მარკეტინგის პირობებში, შესაძლებელია 
სტუმრების რაოდენობისა და შესაბამისად — შემოსავლის მატება. 

 Cleaner 
 Technical worker 

 Café and other additional services are 
not included in the income. 

 
With the due management and marketing, it is 
highly possible to increase the number of 
visitors and, consequently, — the revenue. 

 
ცხრილი 3    Table 3 
მოგების გეგმა (თანხები მითითებულია $-ში.) Profit Plan (Amounts given in $) 

თვე 
Month 

ფასი % 
Price % 

დატვირთვა 
Occupancy 

Rate 

შემოსავალი 
Income 

ხარჯები 1 
Costs 1 

ხარჯები 2 — 

ხელფასები 
Costs 2 — 
Salaries 

მოგება 
Profit 

1 70% 40% 1960 280 

15000 29380 

2 70% 40% 1960 280 
3 70% 40% 1960 280 
4 80% 50% 2800 350 
5 100% 60% 4200 420 
6 100% 100% 7000 700 
7 100% 100% 7000 700 
8 100% 100% 7000 700 
9 100% 100% 7000 700 

10 100% 60% 4200 420 
11 80% 50% 2800 350 
12 70% 40% 1960 280 

ჯამი: 
Sum:     49840 5460 
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5. დასკვნითი ნაწილი  5. Summary 
 

წინამდებარე პროექტში მოყვანილი ინფორმაცია, ნახაზები, გეგმები 

და გაანგარიშებები საორიენტაციოა. დაინტერესების შემთხვევაში, 

ნებისმიერ ინვესტორს შეუძლია ალტერნატიული წინადადების 

შემოთავაზება, რასაც ბისნა განიხილავს. 
 

პროექტით დაინტერესების შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით გვერდის 

ბოლოში მითითებული საკონტაქტო ინფორმაციის მეშვეობით 
 

ბისნა გისურვებთ წარმატებებს! 
 

  
The information, drawings, plans and 
calculations provided in this project are 
indicative and subject of negotiation. If 
interested, any investor can offer an alternative 
offer, that will be considered by Bisn. 
 
If you are interested in the project, contact us 
via the contact information at the bottom of the 
page. 
 
Bisna wishes you success! 
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