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КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2: СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА ИНОВАЦИИ И ОБМЕН 

НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПАРТНЬОРСТВА В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО, 
ОБУЧЕНИЕТО И МЛАДЕЖТА



Международни стандарти за 
Фасилити мениджмънт 
ISO 41011 и ISO 41012
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EN 51221 1 Термини и дефиниции

EN 15221 2 Споразумения

EN 15221 3 Управление на качеството

EN 15221 4 Таксономия/Класификация

EN 15221 5 Процеси

EN 15221 6 Управление на пространството

EN 15221 7 Бенчмаркинг

Европейски стандарт  CEN EN 15221

Фасилити мениджмънт



o ISO 41011 Термини

o ISO 41012 Указания за стратегическо 

ресурсно осигуряване и изготвяне 

на споразумения

Международни стандарти за 
Фасилити мениджмънт ISO 



Международен стандарт ISO 41011 

Фасилити мениджмънт – Речник и термини



Определение за Фасилити мениджмънт
IS0 41011 

Организационна функция, която интегрира хора, място и 

процес в рамките на изградената среда, с цел подобряване

на качеството на живот на хората и 

производителността на основния бизнес.



ФМ Фокус

Служители, потребители, клиенти, ползватели, посетители

TCM © Deyan Kavrakov



Международен ФМ стандарт
ISO 41012

Ръководство за стратегическо ресурсно
осигуряване и изготвяне на 

споразумения
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Международен ФМ стандарт ISO 41012

❖ Процес на стратегическо ресурсно осигуряване
и снабдяване

Коригиращи действия/подобрения 

при необходимост



Европейски ФМ стандарт 

EN 15221-2

Ръководство за изготвяне на 
споразумения за фасилити мениджмънт 

Международен ФМ стандарт ISO 41012

Международен ФМ стандарт

ISO 41012

Ръководство за стратегическо ресурсно
осигуряване и изготвяне на споразумения



Подготовка
Пре-
квалификация

Изготвяне на 
ФМ договора

Подписване

Тръжна
процедура/ 
преговори

Прилагане:
• мобилизация
• валидиране

Оперативна 
фаза:
• Стабилизация
• Оптимизация
• Подготовка за 

прекратяване

Прекратяване

Международен ФМ стандарт ISO 41012

Подготовка, разработване, прилагане и изпълнение на ФМ 
споразуменията



КПИ на финансовото изпълнение:

изпълнение на бюджета;

контрол на разходите;

икономическа добавена стойност;

остойностяване на база дейности;

разходи за качество (разходи за 

преработване/ ремонт/ коригиране на 

проблеми).

КПИ по отношение на процеса и 

оперативното изпълнение:

време за даден цикъл /време за изработка 

при ключовите процеси;

индекси на производителността;

точност на променливите по отношение на 

процеса;

времетраене на/разходи за преработка.

КПИ по отношение на удовлетвореността 

на клиентите / ползвателите / наемателите:

индекс на удовлетвореността на 

клиентите;

оплаквания;

индекс на загубените клиенти / наематели.

КПИ по отношение на благополучието, 

удовлетвореността и преживяванията на 

служителите:

отсъствие от работа;

заболявания, свързани със стрес;

текучество;

молби за преместване

Международен ФМ стандарт ISO 41012

Измерители на изпълнението и метрика
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RFSolution

RFPartner
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предложение
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Предизвикателства


