
ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С 

ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИЛОЖИМИ 

ВЪВ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА

Подготвено от: БГФМА



ПРОЕКТЪТ ДЕФМА

ЦЕЛ

Да разработи и предложи обучителни
ресурси и материали, които да адресират
необходимостта на фасилити мениджърите
от дигитални и „зелени“ умения, за да се
увеличи тяхната работна заетост и да могат
да се справят с новите изисквания за сгради
и съоръжения в ЕС.

КОНСОРЦИУМЪТ

1. SWC – Югозападен колеж, Великобритания

2. PROMEA – Гръцко общество за промотиране на проучвания и методологии 

за развитие, Гърция

3. SNS – Национална Школа за предоставяне на услуги на фасилити 

мениджмънт компании, Италия

4. BGFMA -Българска фасилити мениджмънт асоциация

5. VSRC -Обучителен център на строителната индстрия, Литва

РЕЗУЛТАТИ
❑ Материали за обучение и оценка

❑ Безплатен широкодостъпен онлайн курс 
(БОШК)

❑ Два семинара (Великобритания, Италия)

❑ Три конференции (България, Литва, 
Гърция)

БГФМА



МИСИЯ

Да представлява, защитава и подкрепя
професионалния фасилити мениджмънт в
България;
Да насърчава утвърждаването и прилагането на
високи професионални и етични стандарти във
фасилити мениджмънт;
Да изгради мрежа от фасилити мениджмънт
професионалисти, които споделят знания и
умения с оглед интегрираното управление на
имоти, процеси, хора и технологии.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Системно предоставяне на услуги, насочени към
професионалното развитие и кариерно израстване на
членовете на БГФМА;

Популяризиране и разясняване значението и ролята на
фасилити мениджмънта -като професия и като сектор на
икономиката;

Увеличаване броя на членовете на БГФМА и повишаване на
авторитета и колективното влияние на асоциацията;

Ефективно да представлява и защитава интересите на
членовете си пред изпълнителната и законодателната власт,
както и неправителствения сектор;

Изграждане на организационна култура, основана на
водещите ценности: иновативност, ангажираност,
инициативност и лична отговорност;

Утвърждаване на БГФМА като ФМ информационен и
ресурсен център в Югоизточна Европа.

БГФМА



ПОСТИЖЕНИЯ

БГФМА регистрира длъжността „Фасилити Мениджър“ в Националната класификация на професиите и
длъжностите в България.

БГФМА съвместно с Коалиция „Достоен дом“ взе активно участие по промените в програмата за енергийна
ефективност и подобряване на жилищните условия.

БГФМА е партньор на МРРБ в дискусиите по промени в действащото законодателство, в частност Закона за
управление на етажната собственост.

БГФМА играе водеща роля за превода, легализирането и популяризирането на европейските стандарти за
фасилити мениджмънт EN 15221, които са от съществено значение за професионалното развитие на нашите
членове, както и на ФМ сектора като цяло.

БГФМА е основен участник в редица съвместни проекти с RICS, FIABCI и БСК.

➢www.bgfma.bg

БГФМА

http://www.bgfma.bg/
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Безплатни обучителни ресурси по 
проекта ДЕФМА

МЕТОДОЛОГИЯ

❑Всички обучителни ресурси следват резултатите от анализа на професионални обучителни материали.
❑Примерите за добри практики и упражненията са представени, следвайки реални световни изисквания, напр.
събиране, анализ и обработка на данни и информация за околната среда и програмиране на контрол за „смарт“
сгради, за да се постигне пестене на енергия.
❑Всички материали ще бъдат оценени и валидирани от целевите групи по проекта, както и от външни експерти по
време на семинарите.
❑Изработване на обучителни ресурси и материали за oценяване въз основа на обучителните модули на ДЕФМА.

МАТЕРИАЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОЦЕНЯВАНЕ

Материалите за обучение и оценка включват:
•Бележки/слайдове презентация (31)
•Добри практики(6)
•Често задавани въпроси (45)
•Въпроси с няколко възможни отговора (66)
•Практически упражнения(42) 
Задължения на партньорите: SWC Изработване на обучителните ресурси, съобразяване с резултатите от процеса 
на валидиране.
SNS, BGFMA: Преглед и валидиране на обучителните ресурси.
SNS, BGFMA, PROMEA, VSRC: Превод на роден език.

БГФМА



Учебни модули в DEFMA

❑ Учебен курс 1: Въпроси, свързани с устойчивост и околна среда и тяхното влияние върху ФМ

❑ Учебен курс 2: Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт в сградите

❑ Учебен курс 3: Устойчиви сгради

❑ Учебен курс 4: Управление на сгради и интелигентни сградни решения

❑ Учебен курс 5: Поддръжка и ремонтна дейност с цел предотвратяване на загуби на енергия

❑ Учебен курс 6: Здравни и безопасни условия на труд.

https://www.openlearning.com/courses/defma-

mooc?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%2Fdefma-mooc%2FHomePage#

БГФМА

https://www.openlearning.com/courses/defma-mooc?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%2Fdefma-mooc%2FHomePage


Учебен курс 1

Устойчивостта придобива все по-голямо значение във всички сфери на човешкия 
живот

Увеличаване на броя на населението и подобряване на стандартите на живот водят 
до намаляване на природните ресурси

Все по-голяма необходимост от „посрещане на настоящите потребности, без да се 
прави компромис с уменията, от които новите поколения се нуждаят, за да могат да 
отговорят на собствените си потребности“, Гро Харлем Брундтланд, бивш министър-
председател на Норвегия

Налице са изисквания от страна на обществото във всички сфери на човешкия живот 
да бъде отчетен ограничения капацитет на Земята

Устойчиви практики:
• отчитане на потребностите на всеки
• опазване на околната среда
• внимателно използване на природните ресурси
• поддържане на високи и стабилни нива на икономически растеж и заетост

Устойчивост

БГФМА

Наименование Въпроси, свързани с устойчивост и околна среда и тяхното  
влияние върху ФМ

Описание На това ниво курсистите се запознават с основните факти и
принципи за устойчивост и мениджмънт на околната среда,
посредством които се подобрява ресурсната ефективност на
сградите, като се използват различни видове ФМ операции.
Включена е и информация за европейското законодателство и
националните законодателства на държавите участнички в
проекта в областта на околната среда.

Очакван резултат 
от обучението

От курсистите се очаква да разберат основни концепции по
отношение на принципите за устойчивост и опазване на околната
среда, за да са в състояние да разработят съгласувана и ефективна
политика за пестене на енергия. Наред с това, от тях се очаква да
са наясно със съдържанието на европейското и национално
законодателство в областта на околната среда, както и да знаят
кои са документите, отнасящи се към пестенето на енергия в
сградната индустрия.

Ниво по ЕКР 4 - 5

Продължителност 20 Условни учебни часа

Кредити по ECVET 1

Изисквания Общи

Оценяване 1 задача: казус (5 отворени въпроса и/ или тест с въпроси с 
многовариантен избор).

Учебен резултат 1 Описание на основните принципи за управление на околната 
среда и устойчивост по отношение на ФМ. 

Учебен резеултат 2 Обозначаване на най-малко 3 мерки за пестене на енергия в 
сгради. .

Учебен резултат 3 Разясняване на управлението и прилагането на енергийната 
ефективност на сградите за кратки и продължителни периоди 

Учебен резултат 4 Представяне на основни принципи на разработване на 
европейски и национални политики (закони ) за пестене на 
енергия в сградния сектор .

Учебен резултат 5 Консултиране на клиенти относно мерки за подобряване на 
ресурсната ефективност на сградите.



Учебен курс 2
Наименование Енергийна ефективност и енергиен мениджмънт в сградите

Описание Този курс запознава с процеси и технологии, използвани при
пестене на енергия и намаляване на въглеродните емисии в
сгради, както и ефекта от използване на практики за
енергопестене. Курсистите се запознават с практически и
икономически ефективни начини за енергиен мениджмънт,
както и с начини за разписване на енергийна политика и план за
енергиен мениджмънт.

Очакван резултат от 
обучението

От курсистите се очаква да разберат ролята на практиките за
енергопестене в сгради, като оценят широкия спектър от
съществуващи подходи и технологии, за да изберат най-
подходящата стратегия. Наред с това, от тях се очаква да
разберат и значението на разясняването на Правилника за
ползване на сградата на нейните обитатели.

Ниво по ЕКР 4-5

Продължителност 20 условни учебни часа

Кредити по ECVET 1

Изисквания Общи  + частите от Учебен курс 1

Оценяване 1 задача: казус (5 отворени въпроса и/ или тест с въпроси с 
многовариантен избор)

Учебен резултат 1 Описание на основни принципи за управление на околната 
среда и устойчивост по отношение на ФМ.

Учебен резеултат 2 Изясняване на разликата между безплатни и евтини мерки за 
пестене на енергия за сгради.

Учебен резултат 3 Оценка на въздействието на интегрираните мерки за 
енергопестене в сградите.

Учебен резултат 4 Изготвяне на план за енргиен мениджмънт.

Учебен резултат5 Консултиране на клиенти за използване на интелигентни
енергоспестяващи решения и разясняване на ползи от тях.

Предимствата на устойчивостта и управлението на околната среда се изразяват в:

• намаляване на въглеродните емисии;

• намаляване на оперативните разходи;

• постигане на маркетингово предимство спрямо конкурентите (мислене, 
насочено към опазване на околната среда);

• демонстриране на дължима грижа от страна на организацията;

• намаляване на дългосрочната зависимост от изкопаеми горива;

• повишаване на устойчивостта в дългосрочен план и намаляване на уязвимостта 
по отношение на комуналните разходи;

• подобряване на видимостта на дейността на отдела за фасилити мениджмънт.

Eнергийна ефективност и енергиен мениджмънт



Наименовани
е

Устойчиви сгради

Описание Този курс запознава с концепцията за устойчиви сгради, както и  
с основни факти и принципи за ефективно използване на 
енергия, вода и други ресурси; намаляване на отпадъците; 
повишаване на качеството на вътрeшната среда; оптимизация 
на операциите и поддръжката; системи за оценка и 
сертифициране на сградата.

Очакван 
резултат от 
обучението

Курсистите трябва да развият иновативно мислене при
проектиране и управление на сградите, както и да могат да
анализират и оценяват възможностите за устойчив дизайн на
сгради.

Ниво по ЕКР 4-5

Продължител
ност

20 условни учебни часа

Кредити по 
ECVET

1

Изисквания Общи  + частите от Учебен курс 1 и 2

Оценяване 1 задача: казус (5 отворени въпроса и/ или тест с въпроси с 
многовариантен избор)

Учебен 
резултат 1

Обяснение на концепцията за устойчиви сгради и 
съществуващата система за сертифициране на сгради..

Учебен
резеултат 2

Излагане на основни енергийни концепции за отопление и 

охлаждане.

Учебен 
резултат 3

Обяснение на процесите за управление и намаляване на 

отпадъците..

Учебен 
резултат 4

Описание на начините за повишаване на качеството на въздуха 
вътре в сградите.

Учебен 
резултат5

Съвети към клиентите за оптимизиране на операциите и 

поддръжката.

Учебен курс 3

Устойчиви сгради

❑ по-висока ефективност при използването на енергия, вода и 

други ресурси;

❑ намаляване на отпадъците, замърсяването и разрушаването 

на околната среда;

❑ опазване на здравето на обитателите на сградата и 

повишаване производителността на труда.



Учебен курс 4
Наименование Управление на сгради и интелигентни сградни решения

Описание Този курс се спира върху комплексната информация за сгради и 
технологични системи за поддръжка, и начините за опериране с 
тях с оглед  осигуряване най-доброто функциониране на сградата. 

Очакван резултат от 
обучението

Курсистите ще започнат да оценяват ролята на дигиталните 
технологии за пестене на енергия  като част от поддръжката  на 
сградите,  и ще бъдат запознати с въпросите, свързани със 
здравословни и безопасни условия на труд  с оглед прилагане на 

подходящи решения за пестене на енергия. 

Ниво по ЕКР 4 – 5

Продължителност 20 УУЧ

Кредити по ECVET 1

Изисквания
Основни + Нивата от Учебен курс 1, 2 и 3 

Оценяване
1 задача: казус (5 отворени въпроса и/или тест ) 

Учебен резултат 1 Описание на значението на системите за управление на сгради 

(BMS) във ФМ. 

Учебен резеултат 2 Формулиране на основни изисквания за прилагане на „умни“ 

технологии за измерване в и за сградите. 

Учебен резултат 3 Обяснение на целта на сградния дневник и как да бъде изграден 

той. 

Учебен резултат 4 Идентифициране на въпроси, свързани със здравословните и 
безопасни условия на труд,  които включват технологии и услуги 

за контрол на енергията. 

Учебен резултат 5 Съвети към клиентите при избор на „интелигентна “ система за 
измерване. 

Управление на сгради и интелигентни сградни 

решения

• Сградният мениджмънт е насочен към управление на средата 
в дадена сграда, така че да бъде постигнат баланс  между 
количеството консумирана енергия и целите, за които е 
потребена, с оглед оптимизиране и на двата аспекта. Този 
процес може да включва разпределяне и управление на 
степента на отопление, охлаждане, осветление и вентилация, 
за да се отговори на променящите се нива на активност в 
различни помещения по време на деня, седмицата или 
годината. По този начин може по-ефективно да се управлява 
мощността,  използвана от машините и процесите.  

• Ниският контрол на отоплението, вентилацията, охлаждането 
и осветлението води до прекомерна консумация на енергия в 
много сгради. По-добрият контрол в работните помещения 
допринася за осигуряването на трайно комфортна среда за 
обитателите на сградата.



Учебен курс 5
Наименование Поддръжка и ремонтна дейност с цел предотвратяване 

загубите на енергия
Описание Този курс запознава обучаващите се с технически въпроси,

свързани с инсталиране на енергоспестяващи технологии и
услуги в нови и съществуващи сгради, отчитайки грешките и
провеждайки необходимите ремонтни дейности.

Очакван резултат от 
обучението

Курсистите ще трябва да могат да прилагат подходящите
уреди за отчитане на загуби от отопление, водоснабдяване и
въздух в сградите с оглед коригирането на грешки и
осигуряването на базова поддръжка за повишаване на
енергийната ефективност. Курсистите ще придобият
технически умения за инкорпориране на „интелигентни“
измервателни технологии в автоматизирани домашни
инфраструктури.

Ниво по ЕКР 5

Продължителност 20 условни учебни часа

Кредити по ECVET 1

Изисквания Общи + резултатите от Учебен курс 1, 2, 3 и 4

Оценяване 1 задача: казус (5 отворени въпроса и/ или тест с въпроси с 
многовариантен избор) 

Учебен резултат 1 Описание на основните принципи и уреди за откриване на 
загуби от отопление, вода и въздух в сградите. 

Учебен резеултат 2 Обяснение на технически въпроси, свързани с ремонта и 
поддръжката на сградни системи с цел повишаване на 
енергийната ефективност. 

Учебен резултат 3 Идентифициране на проблеми по отношение на 
здравословните и безопасни условия на труд по време на 
дейности, свързани с поддръжка и ремонт. 

Учебен резултат 4 Обяснение на технически казуси, свързани с включване на 
„интелигентни“ измервателни технологии в автоматизирани 
домашни инфраструктури.

Учебен резултат5 Оценка на въздействието на „интелигентните“ измервателни 
уреди с останалата инфраструктура в сградата.

Поддръжка и ремонтна дейност с цел 
предотвратяване загубите на енергия

Инсталиране на енергоспестяващи технологии и услуги
в нови и вече съществуващи сгради. Установяване на
неизправности и ремонтни дейности.

Загуба на топлина и охлаждане, вода и въздух по трасето

Загуба на топлина и охлажадне
по трасето
• Стени
• Подове
• Прозорци/фасада
• Покрив
• Входни врати
• Неконтролирано движение
на въздуха
• Вентилация/ Системи от
отвеждащи въздухоотводи

Загуба на вода по трасето   
• Течове (тръби)
• Наводнения
• Отводнителна система
• Конденз
• Топлообменници
• Устройства за 
Кондициониране

Загуба на въздух по трасето
• Покриви площи
• Сервизни отвори
• Неуплътнени решетки/ междинни прегради
• Прозорци/фасади, врати и други уплътнения
• Неуплътнени  подови инсталации
• HVAC системи



Учебен курс 6
Наименование Здравословни и безопасни условия на труд

Описание Този курс запознава обучаващите се с основните аспекти за здравословни и
безопасни условия на труд, отнасящи се към ФМ дейности, фокусирани към
опазване на околната среда чрез ефективно управление на отпадъците, енергията
и водоснабдяването, както и управление на въглеродните емисии, създадени от
ФМ дейности.

Очакван резултат от обучението Курсистите трябва да разберат основните правила и изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при организиране и извършване на ФМ дейности, като
се осигури пълно удовлетворение на клиента, посредством използване на
иновативна технология и перфектна организация за устойчивост и съобразяване с
околната среда.

Ниво по ЕКР 4 – 5

Продължителност 20 условни учебни часа
Кредити по ECVET 1

Изисквания Общи  + частите от Учебен курс 1 и 2 , 3, 4& 5

Оценяване 1 задача: казус (5 отворени въпроса и/ или тест с въпроси с многовариантен избор)

Учебен резултат 1 Да се обяснят основните принципи за поддържане на оптимален температурен 
комфорт и качество на въздуха в сградите.

Учебен резеултат 2 Да се обяснят потенциалните рискови зони на работното място и да се вземат 
мерки за минимизиране на заплахите

Учебен резултат 3 Да се опишат мерките за безопасност по отношение на околната среда..

Учебен резултат 4 Съвети към клиентитепо въпроси, свързани с околната среда, заздравословните и 
безопасни условия на труд.



НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧИТЕЛИ
Наръчникът е създаден, за да помага на обучителите да моделират и стартират обучителна програма за

фасилити мениджъри.

Упътването предоставя насоки как да се изработи обучителен курс, който да използва материалите за

обучение и инструментите за оценка от проекта във всеки модул.

Наръчникът включва инструкции как да се развият допълнителни материали и ресурси в сътветствие с

резултатите от обучителния курс на ДЕФМА.

Наръчникът за обучители на ДЕФМА съдържа също и детайли за:

•Добри практики

•Практически упражнения

•Библиография

БГФМА



ДЕФМА Широкодостъпен онлайн курс

Видео 1 – Интерактивен тур на CREST passive pavilion   
Видео 2– Виртуален тур на Erne Campus building 

https://www.youtube.com/watch?v=PgZHKm3EeMo

http://www.swc.ac.uk/innovate/crest/home

http://www.swc.ac.uk/crest%20tour.html

БГФМА

https://www.youtube.com/watch?v=PgZHKm3EeMo
http://www.swc.ac.uk/innovate/crest/home
http://www.swc.ac.uk/crest%20tour.html


БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО

Българска фасилити мениджмънт асоциация
Деница Илиева, експерт по проект ДЕФМА

Тошо Киров, експерт по проекта ДЕФМА

www.bgfma.bg

http://www.bgfma.bg/

