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НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА БГФМА
В Световния ден на фасилити мениджмънта, 15 май, Аксион Груп тотал фасилити мениджмънт
и Образцов вход се присъединиха към професионалната ни общност. Повече информация за тях
може да намерите в директория „Членове”.
Приветстваме ги с добре дошли и им пожелаваме ползотворна работа в Асоциацията.

SMART & GREEN BUSINESS CAMP 2019

СЪБИТИЯ

На 20 и 21 юни в София БГФМА съвместно със списание Ентърпрайс се проведе първата международна конференция „Smart & Green Business Camp 2019”, която събра български и чуждестранни
експерти в областта на недвижимите имоти, пропърти и фасилити мениджмънта.
Водещи специалисти коментираха тенденциите на пазара и направиха интересни прогнози за
развитието на фасилити мениджмънт индустрията като основен елемент за взаймодействие и
иконимическо развитие , „зелените” градове, „умните” мрежи и новите технологии в сектора на
имотите.
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В събитието взеха участие български и международни лектори като: Иглика Йорданова от Colliers,
Елица Панайотова от „Зелена София”, Златина Събева от КАБ, арх. Константин Пеев от ЕКСА,
Таня Косева от АСБС, Горан Миланов, Chair EuroFM Ambassador, Левент Алатлъ, председател на
Турската ФМ асоциация, Алексей Гринченко, EuroFM Ambassador Russia, както и членове на УС на
БГФМА, сред които Иван Велков, Йордан Станков, Цвета Наньова и Анна Дунева.
В рамките на втория ден от конференцията беше направено посещение на офис и индустриални
сгради с иновативни и добри фасилити практики – офис и бизнес сграда Space Tower, обитавана
от Experian Bulgaria, на бул. „Цариградско шосе” 86.

СВЕТОВЕН ФМ ДЕН 2019

СЪБИТИЯ

Maйското редовно заседание на УС на БГФМА се проведе на Световния ФМ ден – 15.05.2019 г. На
него бяха обсъдени важни теми, свързани с дейността на асоциацията, а след това с коктейл
беше отбелязан и професионалният празник на ФМ бранша.
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БГФМА взе активно участие и партнира в:
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• Първа работна среща по изменения в ЗУЕС, под ръководството на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
• 10 - то издание на Шумът на парите
• ЕЕ & ВЕИ и Smart Cities
• III Национален жилищен форум, посветен на достъпа до жилище и обновяване на бедните квартали
• IAB Forum 2019: More data, more growth
• Share Sofia 2019 International Architecture and Engineering Forum Agenda
• Residential Forum 2019
• WebIt.Festival Europe 2019
• SDA Bocconi Real Estate Trends Open Class 27.06.2019, АУБ и АСБС
• „Най-зелените компании на България”, БГФМА бе отличена с престижна награда за Зелена инициатива в Конкурса на b2b Media „Най - зелените компании в България”.
• Конференция “Бизнесът и регионите”, списание Икономист и Българска стопанска камара
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БГФМА В МЕДИИТЕ
• ЗАЩО ХОРАТА НЕ ЗАСТРАХОВАТ ДОМОВЕТЕ СИ СРЕЩУ БЕДСТВИЯ, НОВА ТВ
• ИВАН ВЕЛКОВ ЗА ВИЗУАЛНАТА ХИГИЕНА В СОФИЯ, КАНАЛ 3
• ЦВЕТА НАНЬОВА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БГФМА ЗА ПРОМЕНИ В ЗУЕС, BLOOMBERG TV
• ИНТЕРНЕТЪТ НА НЕЩАТА ПРОМЕНЯ БИТА НИ, БНР, ХОРИЗОНТ
• БГФМА – МЕТОДИЧНАТА ЕВОЛЮЦИЯ НА БРАНША, NOBLESSE OBLIGE – СПИСАНИЕ НА БСК

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО БГФМА РАБОТИ

Проект „Развитие на професионалните компетенции
за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт“
Фасилити мениджмънтът обхваща всички дейности по поддръжката и управлението на
непроизводствените активи на всяка една компания. Той е този, който се грижи за осигуряването на комфортна среда на живущите или работещите в дадената сграда. В БГФМА
вярваме, че за да предоставяме качествени услуги на нашите клиенти, заинтересовани
страни и целеви групи, е необходимо непрекъснато да развиваме човешките ресурси
(служители и външни експерти), с които си сътрудничим за провежданите обучения и консултации. Ето защо, нашата цел е непрекъснато да обучаваме и развиваме персонала и
екипа от експерти, преподаватели и обучители на БГФМА и да използваме всички налични
възможности за това.
Независимо от дългогодишния ни опит в областта на обучението на възрастни, нашите
обучители и експерти изпитват определени образователни дефицити в сферата на фасилити мениджмънта и прилагането на нови подходи в своите дейности по преподаване и
обучение. За да коригираме тези установени слаби места, ние взехме решение за засилване
на нашата интернационализация и партньорска мрежа с водещи европейски доставчици в
сектор „Образование възрастни”, специализирани в областите на фасилити мениджмънт
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инструментите за обучение.
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:
• Заглавие на проекта: „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт”
• Проект: 2019-1-BG01-KA104-061856
• Финансираща програма: Еразъм+
• Сектор „Образование за възрастни”
• Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”
• Заглавие на проекта: „Professional competences development in demand of European facility
management”
• Обща продължителност на проекта: 12 месеца
• Начална дата на проекта: 01.06.2019
• Продължителност на дейностите за мобилност: между 5 и 8 дни
• Предвиден брой участници: между 5 и 9 – може да са от експертния или от ръководния
състав на организацията
• Вид на мобилността: Участие в структурирани курсове (посещение на партньорска организация, обучение, наблюдение на тематични дейности, дискусии, работа по групи и др.)
• Партньори: 1 тематично сродна организация от Централна или Западна Европа.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
9 юли, работна среща по проект “My Competence”, БСК;
10 юли, тематичен дискусионен форум “Блокчейн и Визия за София”, Club 360;
11 юли, тематичен дискусионен форум “Блокчейн и Зелена София”, Club 360;
11 юли, бизнес закуска за ФМ компании, Холидей Ин, Бизнес Парк София;
17 юли, среща на работна група на БГФМА по изменения в ЗУЕС;
18 септември, заседание на УС на БГФМА.
26 септември, Urban Development Forum, Sofia Event Center;
26 септември, Академия Градът 2019 – награждаване в конкурс “Градска среда
и инфраструктура”, Sofia Event Center.

За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева
Изпълнителен директор БГФМА
dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041
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