
10 ГОДИНИ БГФМА
На 27 септември Българската Фасилити Мениджмънт Асоциация (БГФМА) отбеляза своята десе-
та годишнина на специално организирано събитие, на което присъстваха Управителният съвет 
на Асоциацията, членовете й, партньорски организации, медии, колеги и приятели. Поздравителни 
адреси и поздравления до БГФМА изпратиха от Българска стопанска камара, Национално сдружение 
Недвижими имоти,  Асоциация на индустриалния капитал в България, Международната федерация 
за недвижими имоти – FIABCI и Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България. 

По време на официалната част, Иван Велков, председател на УС на БГФМА, поздрави гостите с 
годишнината на Асоциацията и връчи награди за изключителен принос в развитието на БГФМА 
и ФМ индустрията в България на всички председатели, ръководили Асоциацията през тези 10 
години от създаването й до ден днешен. С почетни грамоти бяха отличени и представителите 
на медиите, с които БГФМА е работила успешно през годините. Сред наградените за журналис-
тически принос в развитието на ФМ индустрията бяха: Investor Media Group (investor.bg, Bulgaria 
ON AIR и Bloomberg TV Bulgaria), Икономедиа (в. Капитал и в. Дневник), ГРАДЪТ Медиа Груп, Агенция 
Монитор, ТВ Европа, списание ENTERPRISE и списание Фасилитис.

БЮЛЕТИН
юли-септември 2018г.

СЪБИТИЯ

http://www.bgfma.bg/content/uploads/2018/09/Pozd.adres_.BIA_.pdf
http://www.bgfma.bg/content/uploads/2018/09/Pozdr.adres_.NSNI_.pdf
http://www.bgfma.bg/content/uploads/2018/09/Pozdr.adres_.NSNI_.pdf
http://www.bgfma.bg/content/uploads/2018/09/Pozdr.adres_.AIKB_.pdf
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Събитието бе подкрепено от компанията Essity и нейната глобална марка Tork, която тази година празнува 
50 години. Tork е ангажиран партньор за клиенти в повече от 90 държави. Марката предлага професионални 
хигиенни продукти и услуги на клиенти като ресторанти, здравни заведения, офиси, училища и индустрии. 
Продуктите включват дозатори, хартиени кърпи, тоалетна хартия, сапун, салфетки, промишлени и кух-
ненски почистващи кърпи. Благодарение на експертния опит в областта на хигиената, функционалния 
дизайн и устойчивото развитие, Tork се превърна в лидер на пазара. 

Торк благодари за любезната покана на БГФМА защото споделяме съвместни цели с нашите клиенти, а 
именно – като компания за хигиена и здраве, ние работим с милиони хора, ползвайки нашите продукти, за 
да подобрим тяхното благосъстояние.

За 50 години Tork промени професионалната хигиена, като през 1968 г. започнахме с А-ТОРК – първите 
кърпи за еднократна употреба, заместващи парцалите, и стигнахме до най-иновативния продукт за 2017 
г. – Tork PeakServe Continuous Hand Towel System, системата за ръчни кърпи с най-висок капацитет на 
пазара. Тork е оценен  през 2007 г. за 1 милярд евро търговска марка и една от 3-те най-големи световни 
марки в професионалната хигиена. 

Tork се стреми да бъде глобален лидер на професионалната хигиена през следващите 50 години. Всеки ден 
компанията работи върху множество иновации, за да помогне на клиентите да се справят с предизвика-
телствата на днешния ден, преди те да се превърнат в проблеми на утрешния ден – спестявайки време 
и пари и същевременно увеличавайки удовлетвореността на клиентите.

За повече информация, моля, посетете: www.torkglobal.com.

http://www.torkglobal.com/
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СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА 
ЗЕЛЕНОТО СТРОИТЕЛСТВО 
На 26 и 27 септември отбелязахме Световната седмица на зеленото строителство. Тази година горе-
щата тема на фокус в мрежата от Съвети за устойчиво развитие в Eвропа и по света e зеленият дом. 
Гости в панелите бяха представители на международни финансови институции, общински и държавни 
структури, както и лидери в зеленото проектиране и жилищно строителство в България.

БГФМА взе активно участие и партнира в:

• Заседание на експертната група по проект на БСК „Ново дунавско управление за постигане на съот-
ветствие между висшето образование и пазара на труда“; 

• Работна среща с Асоциация на собствениците на бизнес сгради (АСБС);

• Съдействие по проект „Smarter together”, съвместно с градовете: Виена, Мюнхен и Лион;

• Участие в кръгла маса по случай 15 години FIABCI – България.

• Работа по подготовката на предстоящи събития и конференции.

СЪБИТИЯ
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ИНТЕРВЮ НА ИВАН ВЕЛКОВ ЗА СПИСАНИЕ VAGABOND

БЪЛГАРСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ ОТПРАЗНУВА 10 ГОДИНИ, ГРАДЪТ МЕДИА ГРУП

АГЕНЦИЯ „МОНИТОР” С ОТЛИЧИЕ ОТ ФАСИЛИТИ-МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯТА, АГЕНЦИЯ „МОНИТОР”

INVESTOR.BG С НАГРАДА ЗА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА, 

INVESTOR.BG

БЪЛГАРСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ ОТПРАЗНУВА 10 ГОДИНИ, PUBLICS.BG

БЪЛГАРСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ НАГРАДИ С ГРАМОТА СП. ENTERPRISE ПО ПОВОД 

10-ТА СИ ГОДИШНИНА, СПИСАНИЕ ENTERPRISE 

БГФМА В МЕДИИТЕ

https://www.vagabond.bg/advertorials/link/item/4256-bgfma-expertise-and-dedication-in-facility-management.html
https://gradat.bg/news/2018/10/01/3319333_bulgarskata_fasiliti_menidjmunt_asociaciia_otpraznuva/
https://www.monitor.bg/bg/a/view/agencija-monitor-s-otlichie-ot-fasiliti-menidjmynt-asociacijata-145453
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/investorbg-s-nagrada-za-jurnalisticheski-prinos-v-razvitieto-na-fasiliti-menidjmynta--269032/
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/investorbg-s-nagrada-za-jurnalisticheski-prinos-v-razvitieto-na-fasiliti-menidjmynta--269032/
https://www.publics.bg/bg/news/19534/
https://enterprise.bg/blog-news/faciliy/
https://enterprise.bg/blog-news/faciliy/
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СВЕТОВЕН ФМ ДЕН, 16 МАЙ 2018

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО БГФМА РАБОТИ

Проект DEFMA
ПРОМЕА беше домакин на 4-та международна среща на партньорите по проекта DEFMA, която се със-
тоя на 4 юли в Атина, Гърция.

Партньорите обобщиха извършеното до момента, както и споделиха идеите си за предстоящите дейности.

Последната среща по проекта ще се състои в края на м. януари 2019 г. в Енискилън, Северна Ирландия.

Освен участието си в 4-та международна среща на партньорите по проекта DEFMA, екипът от БГФМА, 
работещ по проекта, извърши следните дейности:

• Регулярно обновяване на сайта www.defma-project.eu

и социалната страница;  

• Превод  на български на субтитри на видео, предста-
вящо Отворен Онлайн Курс на български език; 

• Преглед и одобрение на 3-ти Доклад за Качество;

• Изготвяне на 4-та дигитална презентация за прогре-
са по проекта от неговото начало до 30 септември 
2018 г. Разпространение до партньорите по проекта. 
Превод на български език.

Проект: „Национално проучване за ползване на ФМ

услуги“. Ръководител: Арх. Валери Левиев
• Координиране на резулати от проучването в част „ФМ компании”. Съдействие за изготвяне на доклад 

от маркетинговата агенция. 

• Подготовка за презентиране на резултатите от проекта пред медиите. 

• Провеждане на разговори със собственици на сгради  с цел провокиране на интерес и попълване на 
проучването.

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

9 октомври, Представяне на резултати от проучване за използване на

ФМ услуги пред медиите, Виенски салон;

17 октомври, Заседание на УС на БГФМА, Интерпред СТЦ София;

14 ноември, Заседание на УС на БГФМА, Интерпред СТЦ София;

5 декември, Заседание на УС на БГФМА, Интерпред СТЦ София;

12 декември, Коледно парти на БГФМА.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ, 
С УЧАСТИЕ НА БГФМА

10-11 октомври, The Future of Project Management – Project Leadership, Competences and 
Culture, International Business School;

16 октомври, Първа международна конференция за индустриални имоти,
Интер Експо Център ;

23 октомври, Urban Development Forum Sofia 2018, Sofia Event Center;

25 октомври, Конференция "Зелени градове за устойчива Европа“;

8 ноември, BalRec, Sofia Event Center;

15-16 ноември, Форум "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, НДК, зала 6.

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


