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СВЕТОВЕН ДЕН
НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА
На специално събитие на 17 май бе отбелязан Световният ФМ ден – денят на Фасилити мениджмънта, на който 
Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) за първи път официално представи и новия Управителен 
съвет на Асоциацията. 

Иван Велков, председател на УС на БГФМА, поздрави присъстващите с 
професионалния им празник и сподели увереността си от тенденции-

те и фактите, подчертаващи все по-значимата роля на фасилити 
мениджмънт (ФМ) специалистите във все повече сфери на тази 

динамично растяща индустрия. “Съвременните технологии и 
модели на управление, които вече прилагаме професионално 

в корпоративния сектор, стават все по-достъпни и оттам 
все по-възможни във всички процеси на подобряване на средата – в 

офиса, вкъщи, в обществените сгради, в цялата градска среда. Умните 
градове имат нужда от все по-умни сгради и все по-интелигентни системи 

за управление на всички нива·, каза още г-н Велков.

 На последните си заседания УС на БГФМА прие в 
редиците на Асоциацията следните членове:

• ЕС ПИ ЕМ ООД

• Г-жа Иглика Йорданова, Изпълнителен директор на Colliers;

• Г-жа Евгения Диканска, Изпълнителен директор на Европропърти; 

• Г-жа Диана Тодорова, Управляващ съдружник в EURO Capital и Plan Vision;  

• Г-н Кирил Илиев, съосновател на БГФМА и един от изявените ФМ експерти в страната.
Повече за новоприсъединилите се колеги може да видите в директория „Членове ·.

НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

НА БГФМА

СЪБИТИЯ

http://www.bgfma.bg/members/
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Поздравяваме ги с добре дошли и им пожелаваме активна дейност в Асоциацията.

III ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ 
ФОРУМ 
Фасилити мениджмънтът увеличава добавената стойност на сградите, които се управляват профе-
сионално, а в подкрепа на управлението на сградите вече действат различни иновации, които водят и 
до намаляване на разходите. Около това мнение се обединиха участвалите над 70 професионалисти в III 
Фасилити мениджмънт форум, организиран от Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) 
и сп. ENTERPRISE на 14 юни 2017 г.

Конференцията откриха Надя Гогова, управляващ партньор на сп. ENTERPRISE, председателят на БГФ-
МА Иван Велков и изпълнителният директор на Логистичен индустриален парк Бургас Стамен Стамов.

Сред официалните гости на събитието бяха Ивелина Стратева, директор на дирекция „Икономика и 
стопански дейности· в Община Бургас, и представителят на КРИБ-Бургас Павлин Иванов.

„Радвам се, че този форум се провежда в Бургас, защото това е най-подходящото място. Ние сме на 
трето място в страната по брой на издадени разрешения за строеж, което показва, че икономиката 
на града ни се развива. Има и сериозни перспективи пред Индустриалния и логистичен парк в Бургас·, 
коментира Ивелина Стратева.

На събитието бяха представени възможностите, които индустриалната зона в Бургас предоставя на 
бизнеса. Експертите дискутираха и иновациите при дигитализирането на сградите, софтуерните ре-
шения във фасилити мениджмънта и готовността на бизнеса да посрещне промените в средата.

По време на форума членове на БГФМА и експерти в областта направиха преглед на тенденциите, като 
обърнаха внимание на пазара на услугите в сектора и каква е неговата посока на развитие. Дискутираха 
се очакваните иновации при дигитализирането на сградите, както и ролята на софтуерните решения 

Събитието бе повод да се обсъдят важни теми като новата глобална концепция 
за ФМ, залегнала в дългоочакваните и издадени през април ISO стандарти 

за ФМ – ISO FDIS 41011 и 41012. Подробности около ISO стандартите за 
ФМ даде в презентацията си Деян Кавръков, заместник-председател 

на УС на БГФМА. Той представи и новото определение за ФМ, залегнало 
в стандартите, а именно: организационна функция, която интегрира хора, 

място и процес в рамките на изградената среда, с цел подобряване на качест-
вото на живот на хората и производителността на основния бизнес.

Тенденциите във Фасилити мениджмънта (ФМ) бяха в основата на изказването на Горан 
Миланов, вице-президент на EuroFM. Той разказа за провелата се в края на април 25-та европейска ФМ конференция 
в Мадрид, за наградите EuroFM, които се връчват по време на събитието, както и за предстоящата конференция, 
чийто домакин ще е София през 2018 г.

Дискутирана бе и темата за съвременния корпоративен ФМ, която бе презентирана от Никола Игнатов, замест-
ник-председател на УС на БГФМА.

На събитието присъстваха и партньорите на БГФМА по проекта проекта “Дигитални умения, свързани с околната 
среда и приложими във фасилити мениджмънта“ (ДЕФМА), финансиран по програма Еразъм +. Представителите 
на SWC – Югозападен Колеж, Великобритания, които са водещ партньор в консорциума от 5 държави, разказаха 
за напредъка на проекта, който има за цел да модернизира и обогати съвременното професионално образование 
и обучение на фасилити мениджърите в Европа. Събитието събра членове на Асоциацията, партньори и медии.
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във фасилити мениджмънта и до колко компаниите 
са готови да посрещнат промените.
Сред темите с акцент на събитието бяха: 
- „Устойчиви бизнес стратегии; ефектът на ФМ 
върху корпоративните цели и работно място·;
- „Корпоративните стратегии за управление на 
недвижими имоти и добавената стойност на фа-
силити мениджмънта·;
- “Интернет на нещата във ФМ· и т.н.
Официални партньори на форума бяха Окин Бълга-
рия, Сентър Майн, Идеал Стандарт-Видима АД и 
Солико ЕООД.

На юбилейния форум 25 години НСНИ Иван Велков 
и Валери Левиев получиха почетни награди в знак 
на признателност за приноса им към сдружението 
като бивши негови председатели.

Иван Велков заяви от тържествената трибуна, че 
като председател на БГФМА вярва в ползотворната работа между двете организации и очаква сътруд-
ничеството да се задълбочи.

ЮБИЛЕЕН ФОРУМ
25 ГОДИНИ НСНИ

ОБУЧЕНИЕ 
ПО „ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ВЪВ 

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА

EN 15221·
На 29 май се проведе обучение по EN 15221, с лектори 
Горан Миланов и арх. Валери Левиев. Презентираха 
се и седемте стандарта от европейската норма. Бяха представени и реални примери от практиката на 
ФМ специалисти в Европа. Обучението завърши с интересна и полезна дискусия. Програмата на обучение 
„Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221· обхваща:

EN 15221 1         Термини и дефиниции

EN 15221 2         Споразумения

EN 15221 3         Управление на качеството

EN 15221 4         Таксономия/Класификация

EN 15221 5      Процеси

EN 15221 6         Управление на пространството

EN 15221 7      Бенчмаркинг
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РАБОТНИ СРЕЩИ С АСОЦИАЦИЯ

НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА БИЗНЕС СГРАДИ В БЪЛГАРИЯ

През месеците май и юни се проведоха две работни срещи между БГФМА и Асоциация на собстве-
ниците на бизнес сгради в България (АСБС). 

На срещите се начертаха общите приоритети на двете организации, а именно:

• Подобряване на качеството на работа между двете асоциации;

• Работа по нормативната уредба;

• Работа с общината и държавата;

• Маркетинг и медийни участия;

• Високо качество на работа и сгради;

• Легитимно представителство в свързаните органи на държавно и местно ниво (комисии);

• Прозрачност, включително при приемане на общински бюджети;

• Участие на представители на организациите в парламентарната Комисия за регионално развитие.да 
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ПРОЕКТИ, ПО КОИТО 

БГФМА РАБОТИ

ПРОЕКТ WIFI AFM

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО 
ПРОЕКТА WIFI AFM

Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) 
в партньорство с ВИФИ България беше организатор и 

домакин на информационно събитие, което се проведе на 27 юни т.г. в Сентрал Парк Хотел, София. В рамките на 
конференцията бяха представени резултатите от финансираната по програма Еразъм+ на ЕС пилотна онлайн 
платформа за дистанционно обучение „WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт·. 

Лектори на събитието бяха Ваня Миланова, проектен координатор във ВИФИ България, Тошо Киров, съосновател 
на БГФМА и тютор във „WIFI Академия за Фасилити Мениджмънт·, Херберт Щем-
пер, мениджър отдел „Ключови клиенти· на WIFI International, Зоран Джурджевич, 
управител на Kala Consulting Сърбия и Андраш Байай от WIFI Унгария.

Деян Кавръков, заместник-председател на БГФМА и сертифициран тренер на ВИФИ 
България, запозна гостите на конференцията с наскоро публикуваните международни 
стандарти ISO 41011 и ISO 41012.

Сред гостите бяха и международните ФМ експерти Йозеф Черни, председател на 
унгарската ФМ асоциация (HFMS), Роксана Бодо, вицепрезидент на румънската ФМ 
асоциация (ROFMA), Дейвид Мартинес, директор на CIFMERS, както и представи-
тели на партньорите по проекта от Австрия, Унгария и Сърбия.

 „Настоящата информация е изготвена с финансовата помощ на ЕС. “ВИФИ -България· 
ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието й, и при никакви обстоятелства 
не може да се приеме като официална позиция на ЕС или ЦРЧР.·

ПРОЕКТ DEFMA

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА DEFMA

На 17 и 18 май БГФМА бе домакин на втора международна среща по проекта ДЕФМА. 
На срещата бяха дискутирани теми и въпроси, свързани с извършените дейности 
за първите шест месеца работа по проекта, както и бе начертан план за следва-
щата половин година.

Проектът „Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във фасили-
ти мениджмънта· (Digital and environmental skills for facility management) DEFMA е по 
програма Erasmus+KA202- Стратегическо партньорство за професионално обучение и развитие.

Специфичните цели, които този амбициозен проект си поставя, са:

• Да се обогати ФМ сектора, посредством създаване на обучителен курс по въпроси, свързани с екологичните 
технологии;

• Да се въведат модерни методи на обучение и свободен достъп до обучителни ресурси, които да помогнат на 
обучаващите се сами да обогатят технологичните си умения, свързани с околната среда;

• Да се подпомогне взаимното признаване на постигнатите резултати от обучението и да се установи рамка 
за екологични квалификации на фасилити мениджмънт специалистите в Европа.

• Допълнителна информация за проекта може да намерите на: www.defma-project.eu

http://www.defma-project.eu/
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ, 
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА

20 юли, Заседание на УС на БГФМА;

12 септември, Заседание на УС на БГФМА;

27 септември, Обучение по новите международни стандарти за фасилити менидж-
мънт ISO 41011 & ISO 41012 и европейските стандарти EN 15221.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ, 
С УЧАСТИЕ НА БГФМА

25 септември, Международен Технически Панаир, Пловдив;

28 - 29 септември, Годишен Бизнес Форум, Пловдив;

28 септември, BUILDING INNOVATION FORUM 2017, Sofia Event Center;

30 септември, Технологична конференция HackConf, София Тех Парк.

За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева

Изпълнителен директор БГФМА
бул. Драган Цанков 36 А; Интрепред СТЦ София, ет. 3., офис 302

dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041

В РЕЗУЛТАТ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УСИЛИЯ НА БГФМА за превода и легализацията на европейски-
те стандарти за фасилити мениджмънт EN 15221, както и като плод от съвместната дейност на 
Асоциацията с Българския институт за стандартизация, на 14 юни бяха издадени на български език 
първите два стандарта EN 15221-1 и EN 15221-2. От БИС уверяват, че на 14 август т. г. ще бъдат 
издадени следващите два стандарта EN 15221-3 и EN 15221-4. Планът за издаване на роден език и на 
седемте стандарта от европейската норма до края на 2017 г. ще бъде изпълнен.


