
Г-н Кавръков, разкажете малко 
повече за проекта WIFI Academy for 
Facility Management.

ВИФИ Академия за фасилити менидж-
мънт е 3 годишен проект, финансиран 
съвместно от ЕС, чрез Програма „Ера-
зъм+“, който се реализира от ВИФИ 
България, заедно с Българската фасилити 
мениджмънт асоциация (БГФМА), като 
ключов партньор.  Проектът е с между-
народен характер и включва екипи от 
България, Австрия, Унгария и Сърбия в 
рамките на „Стратегически партньор-
ства“  и е насочен към сътрудничество 
за иновации и обмен на добри практики.

Основната ни задача е създаването 
и поддържането на интернет базирана 
иновативна, многоезична платформа за 
онлайн, дистанционно обучение и само-
обучение по Фасилити мениджмънт. 
Освен тренинг, тази платформа ще 
предлага свободен достъп до ресурсен 
център онлайн, предлагащ анализи на во-
дещи практики във фасилити мениджмън-
та; професионални статии, проучвания, 
изследвания; статистка. 

Каква е целта на този проект?

Ще се постарая да бъда кратък. Целите 
са: 

На първо място, осигуряване на достъп-
но, гъвкаво и резултатно професионално 
обучение по Фасилити мениджмънт (ФМ). 
На второ, популяризиране, разпростране-

ние и въвеждане в нашата управленската 
практика на Европейските стандарти 
във фасилити мениджмънта, CEN 15221 
1-7. Проектът превежда на български език 
и ще предостави безплатен, онлайн дос-
тъп до ФМ стандартите, които по обем 
са около 350 страници. Третият приори-
тет е трансфер и адаптация на европей-
ски постижения и ноу хау в обучението 
по фасилити мениджмънт и споделяне на 
водещи пазарни практики. 

Това са целите от върха на пирамида-
та. Производните задачи включват, също 
така и подпомагане професионалното 
развитие и кариерно израстване на рабо-
тещите в този сектор на икономиката, 
както и на членовете на БГФМА и други 
сродни НПО; изграждане на силни между 
секторни умения и връзки; повишаване на 
конкурентноспособното на ангажирани-
те с фасилити услуги и дейности.

Ще помогнат ли преведените 
стандарти за фасилити 
мениджмънт EN 15221 1-7 на 
широката общественост да разбира 
по-добре същността на фасилити 
мениджмънта?

Относно същността на фасилити 
мениджмънта – преведените стандар-
тите ще бъдат много полезни, както на 
професионалната общност от няколко 
сектора на икономиката (имоти, услуги, 
инфраструктура, образование, публичен 

ВИФИ Академия за ФМ 
подпомага развитието 
на професията 
фасилити мениджър
Деян Кавръков FRICS, CIPS

Г
Деян Кавръков FRICS, CIPS притежава 20 годишен професионален опит в облас-

тта на асет, пропърти и фасилити мениджмънта. Той е Почетен член на Кралския 
институт на консултантите по имоти във Великобритания (FRICS); Сертифициран 
тренер по фасилити мениджмънт, WIFI, Австрия; Сертифициран международен 
специалист по имоти, (CIPS), САЩ; Член на УС на Българската фасилити мениджмънт 
асоциация.
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сектор), така и на бизнес общественост-
та като цяло. Те не са предназначени за 
широката общественост.

Трябва да подчертая, че европейските 
стандарти са комбинация от фундамен-
тална теория на ФМ и добри професио-
нални практики. Така че стандартите мо-
гат да служат като учебник за попълване 
на знанията на всеки обучаващ се или 
практикуващ. Същевременно, предста-
вляват ръководство и насоки за ползване-
то и прилагането на водещи управленски 
практики в ФМ бранша. 

Трябва да отбележим, че сходни упра-
вленски професии като асет менидж-
мънт и пропърти мениджмънт нямат 
разработени стандарти от CEN, които 
да са одобрени от 28-те държави на ЕС. 
Тъй като фасилити, асет и пропърти 
мениджмънта използват идентични 
методи, техники, процедури, ИТ решения, 
преведените стандарти могат да са 
изключително полезни за всеки, който се 
интересува (или практикува) от управле-

WIFI е обучителна организа-
ция, част от Австрийската 
стопанска камара и най-голе-
мият обучителен институт 
не само в Австрия, но и в Ев-
ропа - WIFI International Network.

WIFI предлага над 30 000 
обучителни теми във всички 
възможни направления и про-
фесионални нива.

WIFI разполага с мрежа от 
над 12 000 сертифицирани 
тренери и коучъри с дългого-
дишен практически опит.

За повече информация посетете сайта ни или ни потърсете директно на посочените контакти на ВИФИ България!

ул. Цветна градина 38, 1421 София, T +359 2 421 90 47, office@wifi-bg.bg, www.wifi-bg.bg

ОТЗИВИ ЗА НАС
„Отлично ФМ обучение. Научих много от комплексно представените теми, 
които бяха добре структурирани, с ясна насока и фокус. ВИФИ са създали 
един ФМ тренинг, който предлага много добър баланс между теоретични 
концепции и практически умения.“ 

Г-н Божидар Захариев, Фасилити Мениджър на Райфайзен Банк България 

ТРЕНЕР
Деян Кавръков FRICS, CIPS притежава 
20 годишен професионален опит в об-
ластта на асет, пропърти и фасилити 
мениджмънта. Той е заемал управлен-
ски длъжности в български и междуна-

родни компании за имоти като АДИС, Екуест, Блухаус. Във 
момента, като мениджър на ТСМ, Деян Кавръков предос-
тавя консултантски, коучинг и тренинг услуги в България 
и чужбина, както за частния, така и за публичния сектор. 
Той е Почетен член на Кралския институт на консултан-
тите по имоти във Великобритания (FRICS); Сертифици-
ран тренер по фасилити мениджмънт, WIFI, Австрия; Сер-
тифициран международен специалист по имоти, (CIPS), 
САЩ, както и носител на редица други професионални 
акредитации и титли.

Вече 3 години успешно предлагаме на пазара професио-
нално обучение в сферата на Фасилити мениджмънта. 

Тренингът е развит като програма за повишаване на 
квалификацията на практикуващи мениджъри, техни 
заместници или служители, които желаят кариерно 
израстване.

Ключово предимство на обучението е Сертифика-
цията, кaто всеки успешно завършил програмата 
участник получава международен WIFI сертифи-
кат, признат и разпознаваем в Европа.

ОБУЧЕНИЕ ПО  
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ

ГОРАН МИЛАНОВ,  
председател на УС на БГФМА: 

ВИФИ Академия за фасилити мениджмънт е проект, финансиран 
по програмата Еразъм +, който ще подпомогне развитието и стан-
дартизирането на професията фасилити мениджър в България, чрез 
превод, адаптиране и легализиране на 15221 1:7.

Участието на Българска фасилити мениджмънт асоциация в него в 
ключово, защото членовете на асоциацията участват както като 
експерти, така и ще бъдат бъдещи потребители на платформата 
за обучение. Транспонирането на Европейския стандарт EN 15221 
1:7 по фасилити мениджмънт и неговото широко разпространение 
в професионалните среди в страната ще доведе до допълнителни 
ползи за всички фасилити мениджмънт компании и ще предостави 
единна нормативна база, дефинираща основните принципи и проце-
си в съвременния ФМ.

Убеден съм, че този проект ще подпомогне българските ФМ 
компании и ще помогне за повишаване на тяхната конкурентоспо-
собност както в БГ, така и в чужбина.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на ЕС. 
ВИФИ – БЪЛГАРИЯ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието 
на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се 
приеме като официална позиция на Европейския съюз или ЦРЧР.

ние на имоти, активи, материална база, 
съоръжения, инфраструктури – както 
частни, така и публични.

Какви са ползите от проекта 
за членовете на БГФМА и на 
асоциацията като цяло?

След 1 година, членовете на БГФМА 
ще разполагат с устойчива, достъпна и 
модерна форма на професионално обуче-
ние, както и актуални източници на ФМ 
информация на български и английски език. 
ВИФИ Академия за ФМ създава възмож-
ности за професионалното развитие и 
кариерно израстване на членовете на 
БГФМА; подпомага развитието и популя-
ризирането на ФМ професията.

Проектът бе създаден и разработен 
в България. В резултат, управлението и 
координацията се реализира от ВИФИ 
България с ключов партньор БГФМА (с 
подкрепата на съответните професио-
нални асоциации на Австрия, Унгария и 
Сърбия). Обучението е оценено като ино-
вативно и изключително перспективно 
от ЕС, с възможности за прилагане във 
всяка държава, член на съюза. В този ред 
на мисли, работата по реализацията на 
проекта повишава авторитета и колек-
тивното влияние на БГФМА; затвърж-
дава репутацията на нашата асоциация 
като регионален лидер в Югоизточна 
Европа и една от водещите сред развива-
щите се пазари.

Какви са ползите  
от проекта за останалите 
заинтересовани страни?

Когато целите се постигат и задачи-
те изпълняват, планираните резултати 
се превръщат в ползи. Така че всичко, 
което изброихме досега са потенциални 
ползи за заинтересованите страни: ЕС, 
ФМ професионалната общност; имотен 
и образователен сектор; конкурентос-
пособност на сектор услуги, публичен 
сектор.

ВИФИ Академия за фасилити менидж-
мънт е инструмент за постигане на 
определени цели. Какви ползи могат да 
бъдат извлечени зависи от желанието, 
уменията и волята да се ползва този 
инструмент. 

Интервюто ВЗЕ: ПЕТЪР ТАШЕВ

Eвропейските 
стандарти са 
комбинация от 
фундаментална 
теория на ФМ и 
добри професио-
нални практики
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