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Фасилити Оптимум България е част AG Capital – най-голямата Балканска
бизнес група, инвестираща в недвижими имоти и всички съпътстващи
бизнес дейности.
Фасилити Оптимум България е интегриран доставчик на услуги за цялостна
поддръжка на сгради:

обща техническа поддръжка
поддръжка на климатични и отоплителни инсталации
поддръжка на системи за аварийно захранване – UPS и дизелгенератори
организация по поддръжка на ПИС, ПГС и ПАБ
поддръжка на критични съоръжения
дребни строителни поправки
реконструкции и реновации
почистване
фасилити консултации и други допълващи дейности

Обслужвани локации: над 2 000

Обслужвани площи: над 970 000 кв.м.

Персонал: над 1 100 служители



ФАСИЛИТИ ОПТИМУМ БЪЛГАРИЯ ИМА НАЦИОНАЛНО ПОКРИТИЕ



ЧАСТ ОТ КЛИЕНТИТЕ НИ С ГОЛЯМА ФИЛИАЛНА СТРУКТУРА



„ Подобряването на работното място е инструмент за
подобряване на протичането на вътрешно-фирмените
процеси и от там повишаване на производителността на
работниците“.

НАЧАЛО НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА ВЪНШНО-ФИРМЕН ПАЗАР ЗА 
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ



IFMA  ( International Facility Management Association):

„Управлението и координирането на хора, процеси, място и технологични въпроси и функции в 
рамките на корпорацията или организацията. Той интегрира принципите на бизнес 
администрация, архитектура и поведенчески и инженерните науки.“ 

RICS ( Royal Institution of Chartered Surveyors ):

„Фасилити мениджмънтът включва общото управление на всички услуги, които подкрепят 
основната дейност на една организация. Той е фокусиран върху взаимодействието между 
основния бизнес, допълващите дейности и съоръженията във всички сектори на индустрията, 
търговията и услугите“

GEFMA ( German Facility Management Association) от 1996г.:

„Фасилити мениджмънтът представлява наблюдението, анализа и оптимизацията на всички 
разходо-релевантни процеси свързани със сградата, с друг строителен обект или създаващи 
резултат или услуга във фирмата, който резултат или услуга не принадлежи към основната й 
дейност“

Дефиниция за фасилити мениджмънт, приета от Управителния съвет на БГФМА: 

"Интеграция на процеси в рамките на една организация за предоставяне и развитие на 
договорени услуги, които служат за подпомагане и подобряване на ефективността на 
основната дейност на организацията"

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ПОНЯТИЕТО „ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ“



СТЪПКИ ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА ФМ ПРОЦЕСИТЕ В КОМПАНИЯ С 
ГОЛЯМА ФИЛИАЛНА МРЕЖА:

1. Анализ на моментното състояние на спомагателните дейности 

2. Цел на оптимизацията

3. Възможни стъпки за постигането на целта

4. Реализация 

5. Анализ на постигнатото

6. Нова цел

7.   Стъпки и т.н 
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ОПТИМИЗИРАНЕ ПРИ ЕТАП НА ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЕКТ/ВИЗИЯ НА ОБЕКТИТЕ



ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФМ ПРОЦЕСИ В СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ – МОМЕНТНО СЪСТОЯНИЕ



ОПТИМИЗАЦИЯ НА ФМ ПРОЦЕСИ ПРИ РАБОТЕЩИ ОБЕКТИ – ЦЕЛ

1. Осъзнаване и решение -
подобряването на работното място ще
подобри протичането на вътрешно-
фирмените процеси и ще повиши
производителността на работниците.

2. Преминаване през стъпките за
анализ и решение

РЕЗУЛТАТИ: 

1. Еднакво качество на еднаква цена за всеки обект
2. Контролиран бюджет на компанията
3. Удължаване на живота на съоръженията и оборудването в обектите
4. Контролиран централизиран доставчик
5. Един договор за „n“ на брой услуги
6. Оптимизация от мащаба 



ЕДНАКВО КАЧЕСТВО, ВНИМАНИЕ И ЧЕСТОТА НА УСЛУГИТЕ ЗА ВСЕКИ ОТ ОБЕКТИТЕ
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Димитрина Иванова
Оперативен директор

Фасилити Оптимум България АД
E‐mail: divanova@foptimum.bg

Тел: ++359/ 2 810 33 78
www.foptimum.bg

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


