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ОБЩО ГОДИШНО

СЪБРАНИЕ

На проведеното на 10 март 2017 г. общо събрание, Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) избра нови органи на управление и
нов председател на Управителния си съвет. В Управителния съвет на асоциацията с двe годишен мандат бяха избрани: Иван Велков – председател, както и
Лора Влахова, Бисера Пейчева, Красимир Икономов, Емил Мечикян, Кирил Илиев, Валери Левиев, Божидар
Захариев, Димитър Георгиев, Деян Кавръков и Никола Игнатов, като последните двама бяха избрани и
за заместник-председатели на Асоциацията.
Новият Контролен съвет на БГФМА, състоящ се по устав от трима членове на асоциацията, които
също са с мандата на Управителния съвет са: Йордан Станков, Добромир Симидчиев и Никола Брайков.
Досегашният председател на УС на БГФМА – Горан Миланов, пожела успех на своя наследник на поста
Иван Велков. Той от своя страна заяви, че новият УС ще продължи и задълбочи работата си по всички
основни приоритети на БГФМА, сред които: популяризиране и усъвършенстване на успехите и статута
на ФМ бранша, разширяване на членската база на БГФМА, обученията по „Европейски стандарти във
фасилити мениджмънта EN 15221” и въвеждането им като еталон и критерий за всички заинтересовани
страни, както и подготовката за домакинството на Европейската Фасилити Мениджмънт Конференция
(EFMC) през 2018 г.
„За мен е чест да съм част от тази изключителна общност на мотивирани и амбициозни професионалисти и да представлявам една много професионална и прогресираща браншова организация в България,
имаща и прилагаща устойчиво европейски цели и световни стандарти с много такт и нарастващи
умения”, допълни Иван Велков.
Информацията за новия управителен съвет на БГФМА беше отразена в редица медии, сред които: Капитал Кариери, телевизия Европа, Градът.bg, EconomyNews.bg, Фасилитис, списание Enterprise, 1 към 1
в строителството и други.
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГФМА
ИВАН ВЕЛКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА
Иван Велков е икономист, завършил и специализирал в Столичния университет
по икономика в Пекин, Китай.
Има дългогодишен мениджърски опит, натрупан в международни консултантски
компании в Далечния Изток и Югоизточна Европа, в индустрии, свързани със
специализирани услуги с недвижими имоти. Работил е като консултант и маркетинг мениджър в CB/DTZ, в Китай и Хонг Конг, стратегически НR и управител в
Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа
и България, регионален мениджър в Райфайзенбанк (България) и управител на
“Райфайзен имоти.” Хоноруван преподавател в УНСС, катедра “Мениджмънт на
недвижимата собственост” и търговски медиатор, вписан в регистъра на Министерството на правосъдието.
От години е член на управителните органи на професионални и браншови организаци и на организации в обществена полза. Бивш Председател на УС на Национално сдружение Недвижими имоти, а понастоящем е член на Контролния Съвет
на сдружението. Председател на Фондация “Интерактивна България”. През 2015
г. бе избран и за заместник-председател на Стиличния общински съвет.

ДЕЯН КАВРЪКОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
БГФМА
Деян Кавръков FRICS, CIPS е изпълнителен директор на Мундус Сървисиз АД и
заместник-председател на УС на Българската фасилити мениджмънт асоциация,
БГФМА. Той притежава над 20 годишен професионален опит в областта на асет,
пропърти и фасилити мениджмънта, като управител на български и международни компании за имоти: АДИС, Екуест, Блухаус Кепитъл, ТСМ. Деян Кавръков
е Почетен член на Кралския институт на лицензираните оценители (FRICS),
Великобритания; Сертифициран тренер по фасилити мениджмънт, WIFI, Австрия;
Сертифициран международен специалист по имоти, (CIPS), САЩ; завършил бизнес
администрация в Бокони Университет, Милано, Италия и публична администрация
в Университета на Южна Каролина, Колумбия, САЩ.

НИКОЛА ИГНАТОВ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
БГФМА
Никола Игнатов е част от Ceres Management Services, което е управленското
дружество на Revetas Capital.
Ceres управлява търговски, административни и логистични центрове в Полша,
Чехия, Словакия, Словения, Румъния и България.
С повече от 25 години опит в сферата на управлението на имоти Никола има
следните квалификации:
CPM – Институт за Управление на Недвижими имоти (IREM)
2 | www.bgfma.bg

БЮЛЕТИН

януари-март 2017 г.

MRICS – Кралски Институт на Лицензираните Оценители (RICS)
LEED Accredited Professional (Operations and Maintenance);
M.A. Международни Икономически отношения

ЛОРА ВЛАХОВА, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Лора Влахова е икономист по образование. Завършила е Университет за национално и световно стопанство София, специалност „Търговия”.
От 2006 година заема позицията – Пълномощник на изпълнителния директор
на „Интерпред – Световен Търговски Център София” АД. Сградата е собственост на Едоардо Миролио – най-големият италиански инвеститор в сферата на
текстила в България.
Преди тази позиция е работила във финасовия отдел на Ай Би Ем България:
Ноември 2002 – февруари 2006 – специалист „Връзки с доставчици”,
Януари 1999 – Ноември 2002 – счетоводител Банка „Биохим”, Икономически Институт към БАН.

БИСЕРА ПЕЙЧЕВА, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Бисера Пейчева е икономист, завършила магистратура в Икономически университет – Варна, специалности „Маркетинг” и „Управление на продажбите”.
От 12 години работи в сферата на Фасилити мениджмънта, като развива изцяло
дейността в „Планекс Инвест” ООД – инвестиционно-консултантска компания,
специализирана в изграждането и управлението на жилищни, ваканционни и бизнес сгради. През 2011 г. създава и налага собствената марка на дружеството
– PLHome&office, насочена към консултиране, управление и поддръжка на сгради и
недвижима собственост. До края на 2015 г., ръководи и организира поддръжката
на сградите по цялото Черноморие, а от 2016 г. поема управлението на офиса на
компанията в гр. София.
Участва с публикации в специализирани издания и каталози в сферата на Фасилити
мениджмънта. Работи целенасочено върху анализа на клиентските очаквания и
удовлетвореност от Фасилити мениджмънт услугите. Реализира успешно сътрудничество с Икономически университет – Варна.

КРАСИМИР ИКОНОМОВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Красимир Икономов е електро инженер. Завършил е катедра „Автоматизация”
на ВХТИ София специалност „Автоматизация на металургичното и химическо
производство”.
Работил е 24 години в „Металургичен комбинат Кремиковци”.
От 2005 до 2008 г. заема длъжността Изпълнителен директор на фирма „Интер
Пайп” АД – производител на стоманени безшевни и шевни тръби.
От 2008 г. до момента е управител на „ФМ Европа” ООД. В Управителния съвет
на БГФМА е за втори мандат.
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ЕМИЛ МЕЧИКЯН, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Емил Мечикян е архитект, завършил УАСГ – София, 1997 г. Впоследствие специализира „Стопанско управление” към Стопанския факултет на ТУ –София. Притежава
допълнителни квалификации по „Управление на поддръжката”, „Стратегическо
управление”, „Фасилити мениджмънт”, „Слънчева енергия и фотоволтаични електроцентрали”, „Оценка на недвижими имоти”.
До 2010 г. заема ръководни позиции в различни български и международни компании и участва в големи международни проекти в Североизточна Африка, Близкия
изток и България. От 2010 г. създава собствена компания, работеща в областта
на развитието и управлението на инвестиции в недвижима собственост. Обща
стойност на управляваните проекти за периода 2000-2016 г. е над 80 милиона евро.
От 2000 г., води лекции и курсове в УАСГ, УНСС и др. От 2002 г. развива активна
обществена дейност, като членува в управителните органи на професионални и
благотворителни организации, в т. ч. представлява браншови организации в УС
Съюза на Работодателите, УС на БСК, заседанията на „Комисията по регионална
политика, благоустройство и местно самоуправление” в Народното събрание.
Член на БГФМА от 2010 г. Член на КС на БГФМА 2015 – 2017 г.

КИРИЛ ИЛИЕВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Кирил Илиев е бакалавър по икономика от „Стопански факултет” на Софийски
университет „Св. Климент Охридски” и магистър по финанси от „Университета
за национално и световно стопанство” (УНСС).
В сферата на фасилити мениджмънта е над 10 години. В момента е управител
на „Гео фасилитис”, част от групата „Геотехмин”. Бил е управител на българския
офис на най-старата компания за фасилити мениджмънт във Великобритания (KEY
Facilities Management), както и регионален мениджър по проект с четвъртата (към
2012 г.) по големина фармацевтична компания в света (MSD), където е отговарял
за регион от 9 държави от Балканския полуостров и ОНД. Като пропърти мениджър в NAI Atrium е управлявал имотите в България на третия (към 2010 г.) по
големина фонд за недвижими имоти за ЦИЕ – CA Immo. През годините е участвал
в преструктурирането на „Е.Он България” по част фасилити мениджмънт, участвал в създаването на списание „Фасилитис” и негов първи отговорен редактор,
участвал в организацията на множество семинари по фасилити мениджмънт
съвместно с Американския университет в Благоевград (клон София), както и
съорганизатор на утвърдилата се вече международна конференция „Фасилити
мениджмънт: Реализация в България”.

ВАЛЕРИ ЛЕВИЕВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Арх. Валери Левиев, CIPS, изпълнителен директор на Елта Консулт има над 20 години опит в сферата на недвижимите имоти . Той е Сертифициран Международен
Специалист По Недвижими Имоти - CIPS от Националната асоциация на реалторите (NAR ), САЩ от 1997 г. и притежава български Лиценз на оценител от 1997
г., както и е Лицензиран оценител от КНОБ – камара на Независимите Оценители
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в България. Валери е Президент за 2000-2001 г. и два пъти Вицепрезидент на
CEREAN-Central European Real Estate Associations Network. Бивш Председател на
НСНИ-Национално Сдружение недвижими Имоти и настоящ член на Националния
съвет. Член на ръководството на КПО- Камарата на професионалните оценители, както и на УС на БГФМА. В периода 2004 -2009 г. Елта Консулт е асоцииран
партньор на CB Richard Ellis за България. Работи по докладите за оценяванията
на инвестиционни фондове и институции. Те включват ECE Project management,
Bogaris , LEM International, Umicore, Baumax, Oman Investment fund, Министерски
съвет, Cleves, Национален дворец на културата (НДК), Слънчев ден АД, Iberdrola
Inmobilaria, Urbas Guadahermosa SA и др.

БОЖИДАР ЗАХАРИЕВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Божидар Захариев притежава дългогодишен опит в областта на недвижимите
имоти и фасилити мениджмънта, като професионалният му път минава през AG
Capital, Тишман България и Райфайзен. В момента изпълнява длъжността „Административен директор” на Райфайзенбанк България. Притежава Бакалавърски
степени със специалности История и Политически науки от колежа Итака в
щата Ню Йорк, САЩ и през 2017 г. се очаква да завърши EMBA програмата към
University of Sheffield-City College.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Димитър Георгиев е Прокурист и Мениджър „Бизнес развитие” на Фърст Фасилити
България ЕООД. Професионалният му опит в областта на фасилити мениджмънта
е свързан със знакови проекти на компанията като Бизнес Център ЕКСПО 2000,
БНП Париба, Марково Тепе Мол, Камбаните Грийн Офисис, Литекс Тауър, Камбаните
Бизнес Център, Офис Парк Пловдив, Граве Бизнес Център, Централна Автогара
София и други. Пряко работи с наематели от ранга на Майкрософт България,
Райфайзенбанк България, Ериксон Телекомюникейшънс България, Лореал България,
Сайтел, Merck Sharp & Dohme, БМВ България, Адеко и много други.
Магистър по „Стопанско управление” и магистър по „Газоснабдяване” със специализации в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергоизточници с дългогодишна експертиза в сферата на енергетиката, строителството
и енергийните проекти.
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НОВИ ЧЛЕНОВЕ

НА БГФМА

На последните две заседания на УС на БГФМА в редиците на организацията бяха приети следните нови
членове:

• Мундус Сървисиз АД – най-големият холдинг за фасилити мениджмънт услуги в България;
• Камелия Панайотова, Директор Фасилити Мениджмънт за Европа в Съдърланд Глобал Сървисиз;
• Наталия Найденова, Управител на Денова Консулт ЕООД.
• Добромир Симидчиев и Никола Брайков бяха приети за членове на БГФМА на Заседание на
УС, състояло се на 9.02.2017 г.
Добромир Симидчиев е Изпълнителен директор на „Хидролиа” АД.
Никола Брайков е Фасилити Мениджър в „Глориент Инвестмент БГ” ООД.
Повече за новоприсъединилите се колеги може да видите в директория „Членове”.
Поздравяваме ги с добре дошли и им пожелаваме активна дейност в Асоциацията.

УЧАСТИЕ НА БГФМА

В ГОДИШНО ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА БИС/ТК 34.
На заседанието бяха разгледани и приети годишния Европейска норма EN 15221 е предвидена за издаване
финансов отчет, отчет за извършена дейност на до края на 2017 г., като стандарти EN 15221-1 и EN
ТК 34, както и план за работа за 2017 г.
15221-2 ще бъдат достъпни на български език до дни.

УЧАСТИЕ НА БГФМА

В ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КОАЛИЦИЯ „ДОСТОЕН ДОМ”
На събранието БГФМА взе участие в гласуване на
Отчет за дейността на Коалицията за изминалата
2016 г., Избор на координатор за следващия 3-годишен период, както и в определяне на приоритетите
в работата на Коалицията за 2017 г.

Тя ще бъде изготвена по поръчка на Министерството
на Регионалното развитие и благоустройството и
има за цел улесни достъпа до жилище в днешната
икономическа реалност. Това бе оповестено от г-жа
Гергана Благиева, директор „Жилищна политика”
Започна и работата по новата Национална жилищна в МРРБ, на проведеното Годишно Общо Събрание
стратегия. Програма „Първи дом” за млади семейства на Коалиция „Достоен дом”, в което взе участие и
предвижда новата Национална жилищна стратегия. БГФМА.
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УЧАСТИЕ НА БГФМА
В ПЕТОТО ИЗДАНИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА
ИНТЕЛИГЕНТНИ ГРАДОВЕ SEE SMART CITIES
От 7 до 9 март 2017 г. се проведе петото издание на конференцията
и изложението за интелигентни градове SEE Smart Cities.
С Кръгла маса, организирана от Иновация Норвегия, стартира първата
част на конференцията. Енигмата на електронното здравеопазване
е акцентът на сесията, в която експерти от Норвегия и България
представиха политики и добри практики. Елементи на електронното
здравеопазване, норвежкият опит в прилагането на успешни инициативи в тази област и решения за цифровизиране на здравеопазването
бяха сред темите на инициативата на Иновация Норвегия – София.
В следобедната сесия взе участие Иван Велков от Българската фасилити мениджмънт асоциация, който представи темата „София като
интелигентен град, възможности и предизвикателства”.

ОБУЧЕНИЕ ПО
„ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ ВЪВ
ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА EN 15221”
На 31 януари се проведе първото за 2017 г. обучение по EN 15221.
Програмата на обучение „Европейски стандарти във фасилити мениджмънта EN 15221” обхваща:

EN 15221 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

Професионалното обучение се проведе от нашите доказани лектори, с богат академичен и професионален опит: Деян Кавръков, FRICS Професионален профил и Арх. Валери Левиев, CIPS Професионален профил.
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ПРОЕКТИ, ПО КОИТО

БГФМА РАБОТИ

ПРОЕКТ WIFI AFM
Координация с участниците от БГФМА в обучението
във виртуални класни стаи. Подготовка и организация
на международна заключителна среща на партньорите в София, която ще се проведе в края на месец
юни 2017 г.

ПРОЕКТ DEFMA
През този период бяха разпространени анкетни карти по проекта DEFMA до членовете на БГФМА и
заинтересовани страни с цел да се проучат изискванията за умения на фасилити мениджърите.
Разработени бяха информационните материали по проекта – брошура, постер, презентация. Стартира
и уеб сайтът на проекта www.defma-project.eu.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА
м. май, Обучение по EN 15221;
17 май, Световен ФМ ден;
17-18 май, среща на партньорите по проекта DEFMA, Централ Парк Хотел София;
18 май, Заседание на УС на БГФМА, Интрепред СТЦ София;
14 юни, III Фасилити Мениджмънт Форум, Бургас;
15 юни, Заседание на УС на БГФМА, Интрепред СТЦ София;
27 юни, заключителна международна конференция по проекта WIFI AFM, Централ Парк
Хотел София.
За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева
Изпълнителен директор БГФМА
бул. Драган Цанков 36 А; Интрепред СТЦ София, ет. 3., офис 302
dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041
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