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Дигитална (р)еволюция: 
Фасилити мениджмънтът 
в България се развива с 
все по-бързи темпове 
към управленски модел

Ф а с и л и т и  м е н и д ж м ъ н т ът  о т ч е тл и в о  в л и з а  и 
в  м а р к е т и н г о в и т е  с т р а т е г и и  н а  к о м п а н и и т е , 
к о и т о  и с к а т  д а  п р и в л и ч а т  н о в и т е  п о к о л е н и я 
н а  п а з а р а  н а  т р уд а



15

МИГЛЕНА ИВАНОВА

Поддръжка и почистване. 
Поне доскоро представата 
в България за това що е 
то фасилити мениджмънт 

беше точно такава. Донякъде още е, 
защото много от собствениците на 
сгради държат и настояват за евтина 
услуга по поддръжка, евентуално и 
за близките прилежащи метри около 
сградите им.

Секторът обаче се променя с бърза 
скорост дори и у нас и все повече се 
приближава към това, което вече е 
в Западна и Северна Европа – диги-
тализиран, иновативен управлен-
ски модел, който не е изолиран до 
конкретна сграда или комплекс от 
сгради, а се прехвърля и върху по-
широката околна среда.

Фасилити мениджмънтът все повече 
се насочва към хората и решаването 
на техните проблеми и проблеми-
те на средата, а не проблемите на 
сградата. Фасилити мениджърите 
вече са част от управленския екип, 
защото работата им е да предлагат 
не просто евтини количествени ре-
шения на проблемите на сградите, а 
качествени решения, които отгова-
рят на потребностите и навиците на 
основните потребители на сградите 
и средата – хората.

(Р)еволюция и 
комплексност
Една от тези професии и индустрии, 
които са пряко свързани с много 
консервативни, дългосрочни, устой-
чиви дейности минава през една 
много сериозна трансформация, 
еволюира в дейност и професия, 
която включва в себе си все повече 
нови и професии и умения, доскоро 
смятани за прерогатив на друг тип 
мениджмънт и на друг тип упра-
вленски процеси, коментира пред 
сп. Enterprise Иван Велков, пред-
седател на управителния съвет на 
Българската фасилити мениджмънт 
асоциация.

Съвременният ФМ, включително и в 
Югоизточна Европа и България, ста-

ва все по-комплексна и интегрирана 
услуга не само за сградите и тяхната 
среда, а и за хората. „Съвременният 
фасилити мениджър трябва да е 
много повече част от управленски-
те процеси във всяка организация. 
Решенията, които той предоставя 
на ниво борд или собственик, все 
повече са свързани не с качестве-
но подобряване на бизнес плана, 
бюджета и отчета, а с представянето 
на актива, на сградата. За да се по-
добри стойността на една сграда и 
среда, има все повече възможности 
за включване на дейности, с които 
доскоро са се занимавали HR-ите, 
финансовите директори, в някаква 
степен хората, които се занимават с 
КСО на фирмата“, обяснява той.
Той посочи, че с всяко подобрение 
на един елемент от сградната систе-
ма пряко и косвено се влияе и върху 
други дейности и процеси,  а оттам и 
на цялостното развитие и на самата 
сграда, и на всичко, което се случва 
с нея, без оглед на предназначе-
нието и. Това е особено валидно за 

държавите от Западна и Северна 
Европа, където съвременният фа-
силити мениджмънт преподрежда 
цели стереотипни теми, свързани с 
отделните сгради и взаимовръзките 
им със средата.

Т.е. целта на фасилити мениджмън-
тът е да оптимизира не просто фи-
нансовия аспект от поддръжката на 
актива, а цялостното му управление 
и представяне.

Фасилити 
мениджмън-
тът като част от 
маркетингова-
та стратегия на 
компаниите
В Западна и Северна Европа ком-
паниите, които искат да привличат 

 Целта на фасилити менидж
мънта е да оптимизира не 
просто финансовия аспект от 
поддръжката на актива, а ця
лостното му управление и пред
ставяне  
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 Съвременните решения по
скоро не търсят количествен 
ръст, а качество, внимание и ин
терес към детайла и човешките 
измерения  

служители от новите поколения, които излизат 
на пазара на труда, вплитат фасилити менидж-
мънта и стратегиите за управление на техните 
активи в маркетинговите си кампании. За 
младите хора е все по-важно каква е средата, 

в която работят, което определя и лоялността 
им към работодателя.

Затова и цялостното представяне на компани-
ите, особено ако са с претенции за публичност 
и прозрачност, зависи от пълния спектър услу-
ги и активи, които те предлагат и притежават, 

посочва Иван Велков.
„Когато се залагат основите на бъдещите сгра-
ди, трябва да си даваме категорична и ясна 
представа, че се променят кардинално нави-
ците на ползвателите на тези сгради. Растат 

нови поколения, които живеят по 
нов начин. Те вече използват всички 
бонуси, макар и да са подвластни и 
на минусите, на дигитализацията и 
виртуализацията. Да си затваряме 
очите за това, особено в нашата дей-
ност, която по дефиниция подкрепя 
и поддържа, ще е пагубно. Ние сме 
призвани да търсим всички възмож-
ни решения, които да подобряват 
средата, а те включват неминуемо 
дигиталните технологии“, казва още 
той.

Дигитализация и 
виртуализация
„Умните“ системи за управление на сградите 
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 Балансът се пренася все по
вече към хората и технологиите, 
а не към средата и сградата  

В периода 2006 – 2012 г. бяха офи-
циално публикувани от Европейски 
комитет по стандартизация 
първите в света стандарти по фа-
силити мениджмънт EN 15221. На 
база натрупания европейски опит 
през 2011 г. бе сформиран техниче-
ски комитет към Международна 
организация по стандартизация 
ISO TC 267, чиято задача е да разра-
боти ISO стандарти за фасилити 
мениджмънт. Вече са публикувани 
първите ISO стандарти за фаси-
лити мениджмънт - ISO 41011:2017 
Facility Management - Vocabulary и 
ISO 41012:2017 Facility Management - 
Guidance on strategic sourcing and 
the development of agreements. В 
скоро време се очаква и ISO 41013 
Facility Management – Scope, key 
concept and benefits, коментира за 
сп. Enterprise Горан Миланов, зам.-
председател на EuroFM

В момента се работи и се очаква 
скорошно публикуване на стандар-
та ISO 41001 Facility management - 
Management systems - Requirements 
with guidance for use. Този стан-
дарт е аналогичен на ISO 9001, но е 
разработен за фасилити менидж-
мънт индустрията.
ISO 41001 е базиран на управленски 

модели и за разлика от останали-
те технически стандарти, които 
дават конкретни предписания, 
той е по-скоро ръководство за пра-
вилното структуриране, управ-
ление и контрол на цялостния 
фасилити мениджмънт бизнес.
Продължава работа и по евро-
пейските стандарти, като част 
от тях се обновяват и се очаква 
издаването на нов стандарт 
Functions, Roles, Responsibilities and 
Competencies of the Facility Manager, 
като следващата среща на работ-
ната група (CEN/TC 348) ще бъде в 
София по време на Европейската 
фасилити мениджмънт конфе-
ренция в началото на юни тази 
година.

Тези стандарти са един от ос-
новните инструменти в нашата 
индустрия и благодарение на тях 
ние можем ясно да дефинираме 
същността и обхвата на нашата 
дейност, както и възложителите 
и потребителите на този вид 
услуги да са по-добре запознати с 
въздействието и ефекта на фаси-
лити мениджмънта върху основния 
бизнес на организациите.

Новите стандарти по фасилити 
мениджмънт

и средата са вече факт и фасили-
ти мениджмънтът се ориентира 
към т.нар. big data (големи данни), 
посредством които се анализира 
всичко, което ни заобикаля. Това 
дава повече възможности за взима-
не на информирано решение на ба-
зата на статистика и информация.

„Всеки един от нас като индивид 
или ползвател създава, генери-
ра, ползва и може да транслира 
информация. Системите, които 
използват все повече източници на 
такава информация – чрез сензо-
ри, датчици и възможности да се 
отчита буквално всяка една крачка 
по пътя на растежа или на смъква-
нето и оптимизацията на процеси-
те, някъде е толкова задължителен 
елемент, че никой не си и предста-
вя обратния процес“, коментира 
Иван Велков.
В България обаче сме все още на 
етапа, в който се убеждаваме един 
друг, че може и трябва да мислим 
за след година – две – три, когато 
тази информация, отчитаща нагла-
си и потребление на ниво индивид, 
може да бъде използвана в сгра-
дата и в цели проектни решения, 
смята той.

И все пак според него човешкият 
фактор си остава най-важен. „Мо-
жем да изградим цял един виртуа-
лен град дори, но ако не заложим 
цели, които да подобряват качест-
вото на живота на хората, които 
трябва да ползват тези системи, 
колкото и приятни да изглеждат те 
на екрана, целия смисъл се губи. 
Затова и съвременните решения 
по-скоро не търсят количест-
вен ръст, а качество, внимание и 
интерес към детайла и човешките 
измерения“, подчертава той.

Така на практика фасилити ме-
ниджмънтът търси нови решения в 
съществуващите взаимоотношения 
между човек, сграда, инсталации 
и дигитални технологии. Балансът 
се пренася все повече към хората 
и технологиите, а не към средата и 
сградата, и това е цяло професио-
нално предизвикателство за цяла 
генерация от фасилити мениджъри. 
Виртуализацията става цял нов 
раздел в този бизнес.

Консолидация 
на фасилити 
бизнеса в 
България
През миналата година се реализи-
раха няколко сделки в сектора у 
нас, с които придобивания няколко 

компании разшириха портфолиото 
от услуги, които предлагат на кли-
ентите си.
В тази връзка Иван Велков очаква 
своеобразна консолидация да има, 
но не на ниво сливания и придоби-
вания, макар и да не ги изключва, 
а на ниво партньорства и мрежов 
подход, на фона на преобладаващия 
брой по-малки български компании 
на пазара. 


