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НОВИ ЧЛЕНОВЕ

НА БГФМА
На заседанията на УС на БГФМА, проведени в периода октомври-декември 2018 г., в редиците на Асоциацията бяха приети Никола Маринов и Христо Мамаров. Повече информация за тях може да намерите
в директория „Членове·.
Приветстваме ги с добре дошли и им пожелаваме ползотворна работа в Асоциацията.

БИЗНЕС ЗАКУСКА С МЕДИИ

СЪБИТИЯ

На специално организирана бизнес закуска през месец октомври, Управителният съвет на Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) представи пред медиите резултатите от
маркетингово проучване за ползването на ФМ услуги в България.
Изследването е проведено в партньорство с маркетинг
агенция Блу Пойнт сред ФМ компании в периода майюли 2018 г. чрез онлайн анкета и е част от проекта
„Национално проучване за ползване на ФМ услуги“.
Арх. Валери Левиев, член на УС на БГФМА и
ръководител на работната група по проекта,
изнесе интересни данни пред представителите
на медиите, а именно, че фирмите, взели участие в
проучването, осигуряват фасилити услуги на различен
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тип сгради, но в най-голяма степен сключените договори са с жилищни, индустриални и офис
сгради. Интересно е да се отбележи, че обслужваните офис сгради, макар и не най-многобройни
като клиенти представляват най-голяма площ (средно близо 176 000 кв.м.), която бива обслужвана от фасилити мениджмънт компаниите, докато жилищните са около 15,2% спрямо офисните.
Последните са в по-голямата си част концентрирани в София.
Това от своя страна говори за предоставяне на една високо професионална услуга, обвързана с
постоянно качество и контрол, изискващо качествен персонал, намирането на който се явява
една от проблемните зони в бранша.
Трябва да отбележим също добрата запознатост на изследваните лица с дейностите и услугите,
предоставяни от БГФМА, споделено от преобладаваща част от запитаните – 86,7%.

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БГФМА
СЪВМЕСТНО С АСБС

СЪБИТИЯ

На 13 ноември 2018 г. се проведе заседание на УС на БГФМА съвместно с Асоциация на собствениците на бизнес сгради в България (АСБС).
Домакин на събитието беше Божидар Захариев, Генерален мениджър на Cleves и член на УС на
БГФМА.
Заседанието бе открито с интересна презентация на Божидар Захариев за услугите, предоставяни
от Cleves в България. В уютната атмосфера на заседателната зала на ресторант „Щастливеца”
в Сан Стефано Плаза, членовете на двете асоциации обсъдиха и плановете си за идната 2019 г.
Теми като: подобрения в ЗУЕС и ЗУТ, нови и интересни образователни инициативи, съвместно с
катедра „Недвижими имоти“ в УНСС, както и с магистърската програма по фасилити мениджмънт в СУ ‘Климент Охридски“, участия и сътрудничество в редица предстоящи мероприятия и
инициативи, са само част от залегналите намерения.
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Присъствалите членове от двете организации си обещаха още по-тясно партньорство и постигане на взаимно заложените цели през 2019 г.

КОЛЕДЕН КОКТЕЙЛ НА БГФМА

СЪБИТИЯ

На 12 декември 2018 г. се проведе традиционният Коледен коктейл на БГФМА. Събитието събра
членове и приятели на Асоциацията, фасилити мениджмънт специалисти, представители на неправителствени организации, симпатизанти, медии.
Иван Велков поздрави гостите с добре дошли и направи кратък обзор на изтеклата успешно за
БГФМА 2018 г. Той представи специалните музикални гости, квартет Classic Art и предстоящите
им концерти. Част от корпоративната социална отговорност, която БГФМА развива, включва
подкрепа за струнния квартет, а гостите на Коледния коктейл се насладиха на живо на техните
изпълнения.
Снимки от събитието може да разгледате тук.
Благодарим на домакините от Книгата/The Book за гостоприемството, както и на всички колеги
и партньори, които ни уважиха и присъстваха на събитието!
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БГФМА ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ И ПАРТНИРА В:

СЪБИТИЯ

• Работна среща на експертната група по проект на БСК „Ново дунавско управление за постигане
на съответствие между висшето образование и пазара на труда“.
• Национална конференция „Предизвикателства пред развитието на човешкия капитал в индустрията“, организирана от БСК.
• Първа международна конференция за индустриални имоти, София 2018.
• Конференция „Зелени градове за устойчива Европа“.
• Urban Development Forum, Sofia 2018.
• B2B Media Conference, Smart City 2018 & Световен ГИС ден 2018.
• Кръгла маса „Sustainability and the City: Urban Development and Economy Greening„ with the special
participation of Bas Eickhout, Member of the European Parliament #FESBG #Sustainability.
• Среща на браншовите организации с Радосвет Радев, Председател на БСК.
• XV отчетно-изборно Общо събрание на БСК, в което Иван Велков бе избран за член на новия
Управителен съвет на Камарата.
• „Моят град, моят дом, моят бизнес“, Международен уъркшоп за насърчаване развитието на
устойчив жилищен сектор- инициатива на НСНИ, МРРБ, Икономическата комисия на ООН за Европа.
• Среща на работна група по предложения за промени в ЗУЕС.
• Утвърждаване на секторни компетентностни модели по проект „My Competence”, съвместно с
БСК. Тестване и валидиране на две нови длъжности: Оператор на система за сградна автоматизация и Координатор, връзка с наемателите.
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БГФМА В МЕДИИТЕ
• 48% ОТ УПРАВИТЕЛИТЕ ИЗБЯГВАТ ПРОФИЛАКТИКАТА НА ТЕХНИКА, MONITOR.BG
• С УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТЪТ ДОБАВЯ СТОЙНОСТ КЪМ СГРАДАТА,
BLOOMBERG TV
• ЦЕНАТА Е ВОДЕЩИЯТ ФАКТОР ПРИ ИЗБОРА НА МЕНИДЖЪРИ НА СГРАДИ, CAPITAL.BG
• СГРАДНИ ИНСТАЛАЦИИ, ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ СА НАЙ-ТЪРСЕНИТЕ ФМ УСЛУГИ, GRADAT.BG
• КАК СЕ ИЗПОЛЗВАТ ФМ УСЛУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ, ECONOMYNEWS.BG
• ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РАМКА ЗАТРУДНЯВА ОТНОШЕНИЯТА С КЛИЕНТИТЕ ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
КОМПАНИИТЕ, INVESTOR.BG
• ФАСИЛИТИ УСЛУГИТЕ СТАВАТ ВСЕ ПО-ТЪРСЕНИ У НАС, ENTERPRISE.BG
• БГФМА ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪТН УСЛУГИТЕ У НАС, FACILITIES.BG
• БГФМА ПРЕДСТАВИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕ, 1KAM1.COM
• КОНСУЛТИРАНЕ С ФМ СПЕЦИАЛИСТИ ОПТИМИЗИРА РАЗХОДИТЕ ПРИ ЕКСПОАТАЦИЯ НА СГРАДАТА,
CITYBUILD.BG
• БЪДЕЩЕТО НА УСТОЙЧИВИТЕ ГРАДОВЕ, TVEUROPA
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ОБУЧЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ И
ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ВЪВ ФАСИЛИТИ
МЕНИДЖМЪНТА ISO 41011-3 И EN 15221

БЮЛЕТИН
ОБУЧЕНИЯ

На 29 ноември 2018 г. БГФМА проведе за първи път в България обучение по новите Международни
стандарти във фасилити мениджмънта ISO 41011-3 и Европейска норма EN 15221. Лектори бяха
Горан Миланов и арх. Валери Левиев.
Целта на професионалното обучение е то да способства за стандартизация на услугата фасилити
мениджмънт и уеднаквяване на работните процеси за всички фасилити мениджмънт специалисти
в страната.
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ПРОЕКТИ, ПО КОИТО БГФМА РАБОТИ

Проект DEFMA
• Разпространение до членовете на 4-та дигитална презентация за прогреса по проекта
с пилотно тестване на онлайн курс със свободен достъп ДЕФМА.
• Разпространение до членовете на анкета за оценка и валидиране на онлайн със свободен
достъп ДЕФМА.
• Подготовка за финална среща на партньорите в Енискилън, Ирландия.

Проект:
„Национално проучване за ползване на ФМ услуги“
Ръководител: Арх. Валери Левиев
• Провеждане на разговори със собственици на сгради с цел провокиране на интерес и
попълване на проучването.
• Провеждане на бизнес закуска с медиите за представяне на резултатите от проучването.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА
16 януари, Заседание на УС на БГФМА;
13 февруари, Заседание на УС на БГФМА;
19 февруари, Заключителна конференция по проекта "ДЕФМА",
Конферентна зала, БСК;
м. март, Общо събрание на БГФМА;

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
С УЧАСТИЕ НА БГФМА
17 януари, Форум ОУП, Визия за София, София Тех Парк;
26 февруари, Building Innovation Forum Series, Industrial, Sofia Event Center;
28 февруари, конференция Knowledge City, Капитал Форт;
26 март, Smart Cities and Mobility Forum, Sofia Event Center.
25 януари 2019 г., петък, камерна зала „България“
Предстоящ концерт на
В програмата:
В. А. Моцарт - Струнен квартет No.1 "Пруски ", К575
В. А. Моцарт - Дивертименти
Специален гост: Евица Радевска - валдхорна (Сърбия)
Билети може да закупите тук.
За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева
Изпълнителен директор БГФМА
dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041
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