ПРЕДСТАВЯНЕ

„Кийстоун
мениджмънт“ ЕООД

Управление на недвижими
имоти и проекти

„Кийстоун мениджмънт“ ЕООД

„Кийстоун
Мениджмънт“
ЕООД
е
консултантска компания, специализирана
в управлението на недвижими имоти и
проекти. Нашият екип е изграден от опитни
професионалисти – архитекти, инженери и
икономисти, доказали своите качества в
проектирането,
реализацията
и
управлението
на
редица
сгради
и
комплекси. Наши клиенти са както
международни инвестиционни компании,
дружества със специална инвестиционна
цел и пенсионни фондове, така и
индивидуални инвеститори.

Нашите услуги
Управление на проекти
Реализацията на един проект в сферата на
недвижимите имоти преминава през различни
фази. Всяка една от тези фази има своя
специфика и ние най-добре знаем какво е
необходимо на Инвеститора, за да премине
успешно през всички етапи, за да реализира един
успешен проект. В тази връзка предлагаме на
нашите клиенти следните услуги през различните
фази
на
строителството:
проектиране,
съгласувателни и разрешителни процедури,
организация на търгове и договаряне, планиране и
контрол на дейността, контрол по време на
строителството, завършване на строителството,
разрешение за ползване.

Нашите услуги
Управление на имоти
Основен принцип – да сведем до минимум
разходите по експлоатацията на една сграда и да
постигнем максимума на оперативните приходи.
Нашият опит показва, че реално управлението на
една сграда трябва да започне поне 6 месеца
преди откриването й. Целта е всички необходими
системи да са на място и да работят, а ключовите
елементи
на
инфраструктурата
да
бъдат
проследени от процеса на строителство до
старта на пълноценната експлоатация. В този
период
се
изясняват
всички
необходими
компоненти за оптималното управление на имота,
тук е и момента да се селектира подходящият
административен персонал и доставчици на
външни услуги.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

Бизнес център на ул. "Антим I" 14
Офис сграда
2 650 кв.м
В експлоатация от 2007 г.
"Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ
Сградата е ситуирана в парцел от 507 кв.м, намиращ се в
карето, между булевардите "Тодор Александров" и
"Александър Стамболийски" и улиците "Антим I" и
"Софроний Врачански", в оформящия се бизнес център
на столицата. Бизнес-центърът е разположен върху девет
надземни нива с обща площ от 1 700 кв.м и два сутерена
от по 475 кв.м. Проектът осигурява 35 паркоместа в двора и
подземния паркинг, който се обслужва от подемна
платформа.
Нашият екип : проучване и подбор на подходящ парцел за
реализация на проекта, управление на проекта във всички
фази – градоустройство, проектиране, тръжни процедури,
строителство, въвеждане в експлоатация, управление на
сградата и отношения с наематели.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

"The Lighthouse", Св. Влас
Туристически комплекс
11 150 кв.м
В експлоатация от 2008 г.
"Иммоийст България 1" ЕООД и
"Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ
Комплексът е разположен в парцел от 7 243 кв.м, на 200 м
от морето в гр. Св. Влас и се състои от пет отделни сгради,
четири апартаментни и една, в която е съсредоточено
обслужването – ресторант, винарна, фитнес и СПА, открит
бар. Местата за паркиране и сервизните помещения са
под земята. Морският фар е в центъра на композицията и
дава името на комплекса. Открит басейн, терасовидни
градини, детска площадка и декоративни алеи допълват
образа
на
ваканционното
селище.
Нашият екип : проучване и подбор на подходящ терен за
реализация на проекта, урегулиране на имота, конкурс за
избор на проектант, управление на проекта във всички
фази – градоустройство, проектиране, тръжни процедури,
строителство, въвеждане в експлоатация, проект за
обзавеждане, управление и представяне пред клиенти.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

Сграда на ул. "Черковна" , София
Жилищна сграда
2 070 кв.м
В експлоатация от 2009 г.
"Клийвс" ЕООД
Сградата е ситуирана в центъра на София – на ъгъла на
улиците "Черковна" и "Русалка". Състои се от 15 луксозни
апартамента, 3 магазина на партерно ниво и два
подземни етажа с паркоместа и складове. Тъй като
сградата е построена в парцел от едва 260 кв.м, дори
изпълнението на две подземни нива не е в състояние да
осигури необходимите паркоместа. Проблемът е решен с
монтирането
на
хидравлични
системи,
които
оползотворяват
максимално
пространството,
като
разполагат паркираните автомобили един над друг.
Нашият екип: проучване и подбор на подходящ парцел за
реализация на проекта, управление на проекта във всички
фази – проектиране, тръжни процедури, строителство,
въвеждане в експлоатация, преговори с клиенти.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

Бизнес парк Пловдив
Бизнес парк
110 000 кв.м
Разрешение за строеж
"Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ
Обектът е ситуиран в парцел от 48 682 кв.м на основен
булевард в гр. Пловдив, свързващ най-големия жилищен
квартал – Тракия с центъра на града. Проектът предвижда
поетапна реализация на модерен бизнес парк с обща
застроена площ от над 100 000 кв.м. Първият етап включва
Офис-сграда клас А от 15 000 кв.м РЗП с подземни гаражи
и магазини на партера. На финала комплексът ще
разполага с повече от 75 000 кв.м офис-площи, 10 000 кв.м
търговска площ и хотел с 15 000 кв.м РЗП.
Нашият екип: подготовка за участие в търг за земята,
конкурс за избор на проектант и надзор, управление на
проекта във фаза проектиране, външни връзки и тръжни
процедури.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

Прайм Бизнес Център
Офис сграда, клас А+
29 050 кв.м
Разрешение за строеж
"Прайм Пропърти БГ" АДСИЦ
Проектът е разположен в центъра на София, на ъгъла на
две основни пътни артерии – бул. "Иван Иванов" и улица
"Пиротска" върху парцел с площ от 2 400 квадратни метра.
Проектираната сграда представлява бизнес комплекс с
надземна разгъната площ от 19 000 кв.м и още 9 500 кв.м
под земята. Административните и търговските площи се
разполагат на 15 етажа, като броят на отделните офиси
може да достигне 95, конферентен блок, 4 магазина,
ресторант и лоби бар. Общият брой на местата за
паркиране е 250, разположени на четири подземни нива.
Нашият екип: подготовка за участие в търг за земята,
конкурс за избор на проектант и надзор, управление на
проекта във фаза градоустройство, проектиране, външни
връзки и тръжни процедури.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

"Coral Residence", с. Лозенец
Туристически комплекс
48 000 кв.м
Разрешение а строеж
"Корал Резидънс" ЕАД и "Прайм
Пропърти БГ" АДСИЦ
Комплексът се разполага близо до село Лозенец, на 60 км
южно от Бургас. Парцелът от 40 400 кв.м е на първа линия
до огромен плаж, а част от сградите са върху скален нос,
който се врязва в живописен залив. Проектът предвижда
хотел с 4 звезди, девет сгради с над 300 ваканционни
апартамента и една сграда със заведения за хранене и
магазини. Ваканционното селище ще разполага с 4
плувни басейна, един от които закрит, тенис кортове,
огромна СПА и Уелнес зона, конферентен блок, боулинг,
нощни
барове,
ресторанти
и
магазини.
Нашият екип: конкурс за избор на проектант и надзор,
управление на проекта във фаза градоустройство,
проектиране, външни връзки и тръжни процедури.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

"Mountain view", гр. Разлог
Туристически комплекс
7 440 кв.м
В строеж
УПФ "Доверие"
Комплексът се разполага близо до гр. Разлог. Парцелът
от 4 500 кв.м е в непосредствена близост до голф игрището. Проектът предвижда сграда от 4 секции с 95
ваканционни апартамента, която ще разполага с
покрит плувен басейн, СПА и Уелнес зона, скигардероб, лоби бар и заведение за хранене.
Нашият екип: консултации по техническото изпълнение
и бюджета, инвеститорски контрол, проект за
обзавеждане.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

Ваканционен комплекс "Несебър"
Туристически комплекс
9 800 кв.м
В строеж
УПФ "Доверие"
Комплексът се разполага на подхода към гр. Несебър,
в близост до северния плаж. Проектът предвижда
сграда от 3 секции с 130 хотелски стаи и ваканционни
апартаменти, която ще разполага с открит плувен
басейн, СПА и Уелнес зона, магазини, лекарски
кабинети, лоби бар, кафе, супермаркет и ресторант.
Нашият екип: консултации по техническото изпълнение
и бюджета, проект за обзавеждане.

Проекти
Проект:
Тип:
РЗП:
Статус
Собственик:

Доверие Бизнес Център, София
Офис сграда, клас А
12 400 кв.м
В експлоатация от 2010 г.
ПОК "Доверие" АД
Бизнес центърът е разположен в престижния столичен
квартал Изток, с лице към ул. "Тинтява" и бул. "Драган
Цанков". Сградата представлява бизнес комплекс със
седем надземни и две подземни нива. На партера са
разположени
входно
фоайе,
банков
салон,
конферентен
блок,
магазини
и
ресторант.
Паркоместата и складовете заемат двете подземни
нива.
Нашият екип: управление и поддръжка на сградата,
отношения с наемателите.

Галерия

За нас
«Кийстоун

мениджмънт» ЕООД е
създадено от екипа на Обслужващата
компания на първото българско Акционерно
дружество със специална инвестиционна
цел – "Прайм Пропърти БГ". В продължение на
повече от 3 години движехме инвестициите
на фонда в три основни направления –
проучване на имоти, развитие на проекти и
управление на реализираните сгради.
Сред нашите клиенти са също така и
международни компании, инвестиращи в
български имоти, пенсионни фондове и
индивидуални инвеститори.
Ангажиментите ни започват от селекцията на
подходящи имоти за инвестиция, анализа на
параметрите за застрояване и паричните
потоци, преминават през организация на
процесите на проектиране и строителство
до успешното завършване и доходоносната
експлоатация на обектите. Нашият екип е
изграден от доказани специалисти във всяка
фаза от реализацията на една инвестиция в
недвижим имот.

Контакти

+359 2 444 27 05
ул. „Н.Хайтов“ № 23, офис 8
София
1172
България
office@keystone.bg

