
Управление на вили и 
къщи за гости

с Флат Мениджър



Какво прави 
Флат Мениджър?
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Ние предлагаме цялостно управление за вили 
и къщи за гости, намиращи се в София, 
Пловдив, Пампорово, Банско и по 
Черноморието. 

За всички останали локации в цяла България 
предлагаме дистанционно управление, което 
ще ви осигури по-малко грижи, а 
същевременно повече резервации и по-
висока доходност.
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Оставете на нас маркетинга, обработката на 
резервации и поддръжката на онлайн 
профилите и се фокусирайте върху най-
важното - вашето гостоприемство!

За всички вили и къщи за гости, които се намират 
извън нашите основни локации дистанционното 
управление е възможност да се освободите от 
част от задълженията си като се доверите на екип 
с дългогодишен опит в управлението на имоти. 

Ние ще поемем всички онлайн дейности, 
свързани с рекламата на вашия имот и 
комуникацията с гостите ви, което ще ви осигури 
повече резервации и по-високи приходи, докато 
същевременно имате повече време да осигурите 
перфектното състояние на имота и възможно най-
добрия престой за гостите си. 

Дистанционно управление

Ние поемаме цялостното управление на имоти, 
които се отдават под наем за кратки периоди 
на туристи и пътуващи по бизнес. 

Ако имотът ви се намира на някоя от нашите 
основни локации, то цялостното управление е по-
добрата опция за вас. Ние ще се грижим за 
всичко, свързано с имота - от резервация, 
комуникация с гости и управление на профилите 
до поддръжка на имота, почиствания и 
посрещане на гостите. 

Тук може да намерите повече информация 
относно цялостното управление на вашата вила 
или къща за гости. 

Цялостно управление

https://www.flatmanager.bg/strm


Един пакет услуги за вас и вашите наематели
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Рекламираме имота 
в най-добрите 
световни платформи 
за резервации - 
Airbnb и Booking.com

Включване на имота 
в нашата платформа 
FlatAway, както и в 
платформата Homes 
& Villas by Marriott 
International (при 
одобрение от Marriott 
Inc.)

Синхронизация на 
календарите и 
динамично 
ценообразуване с 
помощта на 
алгоритми и 
специализиран 
софтуер

Данъчна 
оптимизация и пълно 
административно 
обслужване със 
счетоводство (при 
необходимост)

Приемаме и 
обработваме 
резервации от 
всички канали и ви 
предоставяме достъп 
до тях в реално 
време

Телефонен консиерж 
на английски и 
български език, 24 
часа в денонощието, 
всеки ден от 
годината

Комуникация с 
гостите онлайн, по 
телефон и лично



Кои имоти са подходящи

Самостоятелни къщи, 
които могат да се наемат 
цялостно, а не на отделни 
стаи. 

Наличието на кухня или 
кухненски бокс е 
задължително. 

Добро предимство би 
било в имота ви да има 
басейн, сауна, детски кът 
или други подобни 
удобства. 

Вид

Успешните имоти са 
приветливи, с 
функционален и 
естетически издържан 
интериор. 

Не е необходимо 
обзавеждането да е скъпо 
и луксозно, но трябва да е 
качествено и да не е 
амортизирано. 

Може да разгледате 
примерни вили и къщи за 
гости  тук. 

Интериор

Имотът трябва да е бил 
ремонтиран в близките 5 
години или освежаван в 
близките 2 години. 

Всички инсталации и 
уреди трябва да са 
напълно изправни. 

Имотът трябва да е 
почистен основно и 
оборудван според 
препоръките в този 
документ. 

Състояние
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http://www.flataway.bg


Как трябва да бъде 
оборудван имотът?

Имотите трябва да бъдат оборудвани с 
всичко, от което гостът би имал нужда както 
за по-кратки престои, така и за по-
продължителни. 

Приготвили сме списък от неща, които са 
задължителни за всеки един имот, така че 
вашите гости да се чувстват като у дома си. 
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Задължително базово оборудване
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В имота

безжичен интернет (мин. 50mb/s)

уреди за отопление

ютия и дъска за гладене

пожарогасител

аптечка

детектори за дим и въглероден двуокис 
(ако имотът е газифициран)

по една завивка на легло 

сешоар

четка за тоалетна

кафе машина 

кана за подгряване на вода (чайник)

плитки чинии, дълбоки чинии и 
комплекти прибори (х2 на гост според 
капацитета)

чаши за вода, вино и кафе/ чай (х2 на 
гост според капацитета)

ножове и дъска за рязане, лъжици за 
сервиране, белачка, ножица, тирбушон



уреди за охлаждане
(климатик/вентилатор)

пералня и сушилня/ простор

телевизор с кабелна телевизия

прахосмукачка и моп/ парцал с кофа

Препоръчително допълнително оборудване
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В имота

фурна и котлони

микровълнова фурна

тостер

голям кош за боклук с капак

тигани и тенджери, 
по 2 размера и една тава

чай и кафе и подправки: 
сол, пипер, оцет, олио, захар

В кухнята



по две възглавници на легло, една по-
твърда и една по-мека(4 за спалня)

протектори за матраците

щори и завеси или пердета с 
възможност за пълно 
затъмняване на помещението

дървени закачалки за дрехи - 
минимум 8 броя

В спалните помещения

Препоръчително допълнително оборудване
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метално кошче за боклук с капак 

държач за четки за зъби

държач за тоалетна хартия

В банята



Условия
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Комисионата ни за дистанционно 
управление на вили и къщи за гости е в 
размер от 12% с ДДС. 

Тя се таксува само на резервациите, които 
сме осигурили и обслужили ние. 

Не взимаме комисиона за резервации от 
ваши редовни или директни клиенти.  



Ние имаме грижата да събираме плащанията от 
всички платформи. Всеки месец до 10-то число 
изпращаме подробен отчет с резервациите от 
предходния месец и на 15-то число ви превеждаме 
печалбата, приспадайки всички разходи.
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Често задавани въпроси

Кога получавам парите си? 

В нашия портал за клиенти можете да следите в 
реално време кога имотът е нает и на какви условия.

Как мога да следя заетостта и 
доходността на имота си?

Всеки имот се разглежда от екипите 
на Marriott и подлежи на одобрение 
от тях. 

Всички препоръчителни неща от 
списъка с оборудване трябва да са 
налични, състоянието на имота - 
перфектно, а интериорът - от среден 
до висок клас. 

Комисионата на платформата е 
търговска тайна. 

Какви са условията за Homes & 
Villas by Marriott International?



Не, дължите комисиона само за резервациите, 
които са направени в каналите, обслужвани от 
нас. 
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Често задавани въпроси

Дължа ли комисиона на резервациите, 
които не се обслужват от вас? 

Оглед на имота! Пишете ни на 
office@flatmanager.bg или се обадете на 
0875333000. 

Каква е следващата стъпка?

Вие се грижите за дейностите, които 
се извършват на място - почистване, 
посрещане на гостите и други 
допълнителни услуги. 

Вашето гостоприемство ще 
подсигури това гостът да се чувства 
добре и престоят му да бъде 
безупречен! 

Какви са моите задължения?

mailto:office@flatmanager.bg


Осигурете си 
по-висок доход, 
спокойствие и 
ценно време!

office@flatmanager.bg

mailto:office@flatmanager.bg

