
Фасилити мениджмънтът като 
основен елемент за 

взаимодействие и развитие



“Интегрирането на процеси в рамките на 
дадена организация с оглед предоставянето 
и развиването на онези услуги, които имат 
за цел да подпомагат и подобряват 
ефективността на основните бизнес процеси 

на организацията.”



• управление  на сградите 
• гаранционно обслужване и аварийни услуги 
• експлоатация на съоръжения  
• поддръжка, ремонти и реновации 
• енергиен мениджмънт 
• администрация и документация 
• битови услуги и отпадъци 

• управление на външни площи
• почистване на сградите 

• охрана 
• обработка на данни 

• управление на паркинги 
• комуникационни услуги 

• кетъринг 
• логистични услуги

• управление на сградите 
• управление на проекти 
• поддържане  връзка с клиенти  
• управление на пространството 
• управление на подизпълнители
• бюджетиране и управление на бюджети 



✓ Ефективно от

външните и вътрешни доставчици/клиенти.

✓ Управление на по поддръжка и

стопанисване на СФ.

✓ Ефективно

✓ на

материалните активи.

✓ на качеството на

изпълнението.

✓ Интегрирано

чрез прилагане на успешни мерки и

практики.
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Поддръжка и 
подмяна на машини 

и инсталации

Почистване на 
машини  и 

оборудване

Управление на 
отпадъците

Консултиране и 
управление на 

бюджети 

Логистични 
услуги

Почистване

Поддръжка на 
външни площи

Охрана и 
допълнителни 

услуги



Поддръжката на сградите е разход, който често излиза

твърде скъпо на компаниите, които ги обитават, както и на

държавата, чийто сграден фонд е огромен, но остарял.

Причината за това е в липсата на достатъчно практика и опит

в сферата на фасилити услугите.



Пълноценното функциониране и жизнения
комфорт при обитаване на сградата са това, от
което живущите в нея имат нужда и са
условието и предпоставката за успешното й
просъществуване във времето.

. Умелото планиране на разходите за целия
жизнен цикъл на съоръжението може да доведе
до спестяването на много средства и
реализирането на една по-висока стойност на

собствеността – истински уют у дома!





Енергията, която се консумира от 
сградите, е значителен източник 
на парникови газови емисии в 
световен мащаб, а конкретно в 
Европа, сградите се оказват по-
голям енергиен консуматор от 
транспорта и дори индустриалния 
сектор. 



Централизирани 
системи за 

управление и 
мониторинг

Енергийно 
ефективни сградни 

инсталации

Високо 
ефективни 

отоплителни и 
охладителни

системи

Енергиен 
мениджмънт и 

ВЕИ



Термопомпите са ефективен начин за отопление, 
охлаждане и производство на гореща вода в жилищни, 
обществени и производствени сгради, за затопляне на 
водни басейни, както и в някои технологични процеси за 
оползотворяване на отпадъчната топлина. 

С 1 kWh изразходвана ел. енергия термопомпите 
добиват от 3 до 5 и повече kWh топлина. До 80% 
от тази енергия те извличат от околната среда 
(въздуха, водата, земята). Такава енергия в 
природата е налична в количества несъизмеримо 
по-големи от нуждите на човечеството.







Примери и взаимодействие в ежедневието



Соларни решения за ежедневието




