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НОВИ ЧЛЕНОВЕ

НА БГФМА

На заседание на УС на БГФМА, проведено през
месец юни 2018 година, в редиците на Асоциацията беше приета БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКА
КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ АД, представлявана
от г-жа Цвета Наньова. Повече информация за
компанията и дейността й може да намерите
в директория „Членове“.

ЕВРОПЕЙСКА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ
КОНФЕРЕНЦИЯ, EFMC 2018

СЪБИТИЯ

Българската фасилити мениджмънт асоциация бе домакин на проведената в
началото на месец юни в Sofia Event Center Европейска фасилити мениджмънт
конференция (EFMC 2018). София за първи път e домакин на най-важното събитие в европейския фасилити мениджмънт.
Иван Велков, Председател на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и зам.-председател на Столичния общински съвет, приветства
близо 300 представители на фасилити мениджмънт компании, собственици на
сгради и обслужващи компании от 40 държави. БГФМА е член на EuroFM, където
вицепрезидент е друг представител на българския ФМ бизнес – Горан Миланов.
С официално приветствие към гостите се обърна и Стамен Янев, изпълнителен директор на Българската агенция за инвестиции. Той представи предимствата на България като инвестиционна дестинация, особено в светлината
на съвременните предизвикателства пред фасилити мениджмънт бизнеса.
От името на Столична община, приветствие отправи зам.-кметът Дончо
Барбалов. Той поздрави EuroFM за избора на София да е домакин на EFMC 2018,
като това е признание за развитието на фасилити мениджмънта в България.
По неговите думи, това е нов бизнес в България, който има огромен потенциал. Същевременно, София се развива
с висок темп и голяма част от чуждестранните и националните инвестиции в България се осъществяват именно
в столицата.
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Президентът на УС на EuroFM Пекка Матвейефф, приветства участниците в събитието от името на борда на
организацията. Това е 26-та поред конференция в 30-годишната история на европейската асоциация. По този повод,
г-н Матвейефф поздрави БГФМА за нейната 10-годишнина. Той отбеляза, че ФМ бизнесът става все по-глобален и
съобщи, че EuroFM вече има 20 „посланици“ на 4 континента. „Все още ни питат какво точно е фасилити мениджмънт и затова трябва нашият бизнес да комуникира повече не само помежду си, но и с останалите компании и
институции“, заключи Матвейефф.
В продължение на 3 дни представители на ФМ общността от всички континенти имаха възможност да придобият
опит и знания от презентациите на видни в областта експерти, както и да обменят мисли и идеи помежду си.
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СВЕТОВЕН ДЕН НА ФАСИЛИТИ
МЕНИДЖМЪНТА
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Ден преди Световния ден на фасилити мениджмънта, Българската фасилити мениджмънт асоциация
(БГФМА) събра на специално събитие управителния съвет на Асоциацията, своите членове, партньорски
организации, медии и приятели.
Иван Велков, председател на УС на БГФМА, поздрави в аванс присъстващите с професионалния им празник. В изказването си той акцентира върху мотото, под което се провеждат тазгодишните събития по
целия свят, а именно как предоставяйки положителни преживявания, може да се подобрява качеството
на живот. „Фасилити мениджмънта в съвременния, динамичен и забързан свят, става все по-ключов и
необходим елемент в опазването, поддържането, изграждането и непрекъснатото надграждане на качеството на живот, на среда, която устойчиво и методично повишава синергично ползите и удоволствието от прогреса, технологиите и взаимотношенията ни.”, каза Иван Велков.
Европейските тенденции във Фасилити мениджмънта (ФМ) бяха в основата на изложението на Горан
Миланов, вице-президент на EuroFM. Той сподели актуална информация за EFMC 2018 – Европейската
фасилити мениджмънт конференция, на която домакин е София. „Събитието привлеча интереса както на
европейския, така и на световния ФМ бизнес. Интересен е фактът, че именно тук в България ще бъдат
представени и първите Посланици на добра воля на европейската и световна ФМ индустрия, които ще
работят активно за нейното развитие и популяризиране.”, каза Горан Миланов.
Специален гост на събитието бе арх. Весела Вълчева-МакГий, председател на УС на Българския съвет
за устойчиво развитие (BGBC), която разказа за разработването на “зелен“ наръчник за управление на
сгради, който е съвместен проект между БГФМА и Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC).
Част от нейното изказване бяха и теми като събитието с
IFC и Световна Банка за достъпен нов инструмент за
устойчиво строителство EDGE, както и въведеждането на GRESB в България за оценка на портфолиа на
недвижими имоти.
Благодарим на колегите и приятелите, които бяха
наши гости и уважиха специалното ни събитие.
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IV ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ ФОРУМ

СЪБИТИЯ

На 19 април 2018 г. в Стара Загора се проведе IV Фасилити
мениджмънт форум под надслов “Фасилити мениджмънт:
Подобряване качеството на живот”.
Водещи експерти от сектора разгледаха тенденциите във фасилити мениджмънт сектора и
успешните практики за развитие и потребителско
удовлетворение и представиха развитието на пазара,
тенденциите и иновациите.
Сред обсъжданите теми бяха какво представлява съвременният
фасилити мениджмънт и какви са тенденциите за подобряване
качеството на живот на хората, как сградите и градската среда
влияят на качеството на живот, какви са съвременните фасилити мениджмънт модели и как се вписва българският модел в тях.
Представени бяха и някои съвременни фасилити мениджмънт решения за ефективно управление и оптимизиране разходите за сградите, сред които и интегрирани софтуерни решения за управление на
процеси, иновации и добри практики.
Представени бяха и няколко интересни случая за ролята на фасилити мениджмънта – при избора на нова
централа, за проекта за реновиране на Мол Галерия в Стара Загора и в индустриалните и логистични
сгради на Загорка АД.
Официални партньори на форума бяха Мундус Сървисиз и ERP.bg

БГФМА ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ И ПАРТНИРА В:
• Бизнес закуска „Кръгова икономика-бъдещето на бизнеса“,
организирана от клуб Green Business Network Bulgaria.
• Две заседания на експертната група по проект на БСК
„Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труда“.
• Разработване на Политика и Вътрешни правила на
асоциацията във връзка със Закона за защита на личните данни.
• Building Innovation Forum/“Offices”, което се проведе на
17 април.
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СВЕТОВЕН ФМ ДЕН, 16 МАЙ 2018
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• Европоейски студентски дебати, състояли се
на 18 май.
• Smart Cities – изложението, което се състоя през
април в София и което е мястото за представяне
на интерактивни и достъпни информационни системи за транспорт, сгради, образование, здравни
услуги и други.
• Шумът на парите/“Имоти” – единствената специализирана финансова конференция в България,
която се проведе на 23 май 2018 г.
През периода представители на БГФМА участваха
в няколко конференции и съпътстващи официални и
медийни мероприятия, сред които Е-Infratech, WeBit,
Smart Cities and Smart People, провеждани в и с партньорство с екипи на Столична община, Инвестор БГ
и ТВ Европа.

EFMC’2018 СОФИЯ

БГФМА В МЕДИИТЕ

ИНТЕРВЮ НА ИВАН ВЕЛКОВ ЗА EFMINSIGHT
ЕВРОПЕЙСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ КОНФЕРЕНЦИЯ СЪБРА НАД 300 ЕКСПЕРТИ В СОФИЯ
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТЪТ НАБИРА СКОРОСТ. ЗАЩО Е ТОЛКОВА ВАЖЕН?

СВЕТОВЕН ФМ ДЕН, 16 МАЙ 2018 БГФМА В МЕДИИТЕ
СЛЕД 20 ДНИ СОФИЯ СТАВА ДОМАКИН НА СВЕТОВНА ФМ СРЕЩА, МОНИТОР.БГ
СОФИЯ Е СТОЛИЦАТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ФМ КОНФЕРЕНЦИЯ
СВЕТОВЕН ДЕН НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА, БСК
СВЕТОВЕН ДЕН НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА, 1КЪМ1
УТРЕ Е СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА, СП. ЕНТЪРПРАЙС
СВЕТОВЕН ФМ ДЕН, СП. ФАСИЛИТИС
УТРЕ Е СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА, CITY BUILD

БГФМА В МЕДИИТЕ
НЕ ЗНАЕМ КАК ДА ИЗПОЛЗВАМЕ
НАЛИЧНИТЕ СГРАДИ В СОФИЯ, участие на Иван Велков в предаване на Bloomberg TV Bulgaria.
www.bgfma.bg | 5
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ПРОЕКТИ, ПО КОИТО

БГФМА РАБОТИ
Проект DEFMA
Екипът от БГФМА, работещ по проекта DEFMA, извърши следните дейности:
• Регулярно обновяване на сайтаwww.defma-project.eu и социалната страница
• Превод на обучителните модули и описателните материали за Отворен Онлайн Курс на български език.
• Изготвяне на презентации за разпространението и валидирането на проекта по повод 4-та
транснационална среща на партньорите (3-5 юли, Атина).

Проект „Национално проучване за ползване на ФМ услуги”
Ръководител: Арх. Валери Левиев
• Изготвяне на покани с линк към проучването, насочени към 3-те таргет групи – ФМ компании,
наематели и собственици на сгради.
• Подписване на договор, интензивни срещи и разговори с наетата маркетинг агенция, Блу Пойнт.
• Привличане на студенти от катедра „Мениджмънт на недвижима собственост“ на УНСС
в помощ на проучването.
• Провеждане на разговори със собственици на сгради с цел провокиране на интерес и попълване на проучването.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА
19 юли, Заседание на УС на БГФМА, Интерпред СТЦ София;
18 септември, Заседание на УС на БГФМА, Интерпред СТЦ София;
20 септември, Форум "Енергиен мениджмънт", Интерпред СТЦ София.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
С УЧАСТИЕ НА БГФМА
11-12 юли, Electro Mobility Expo 2018 – Международно изложение за електромобилност,
София, Inter Expo Center;
12 юли, Академия Градът 2018 – Финалът: изложба на над 120 проекта на студенти,
млади архитекти и инженери. Журиране на живо и награждаване;
14-15 юли, Имоти ЕКСПО, Бургас;
27 юли, "Управление на строителните отпадъци и изисквания към рециклираните
строителни материали";
27 септември, Building innovation forum 2018 – ще предостави платформа на водещи
професионалисти в проектирането и реализацията на мащабни сградни проекти да
споделят важни тенденции и добри практики при актуални за индустрията теми;
25-30 септември, Международен технически панаир, Пловдив.

За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева
Изпълнителен директор БГФМА
бул. Драган Цанков 36 А; Интрепред СТЦ София, ет. 3., офис 327
dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041
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