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ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ
На проведеното на 12 март 2019 г. годишно отчетно-изборно Общо събрание, Българската фасилити
мениджмънт асоциация (БГФМА) избра нов Управителен съвет с мандат 2019-2020 г., в състав: Иван
Велков, Анна Дунева, Бисера Пейчева, Божидар Захариев, Валери Левиев, Димитър Георгиев, Драгомир
Стефанов, Йордан Станков и Цвета Наньова. За Председател на организацията единодушно бе преизбран
Иван Велков, а за негов заместник – арх. Валери Левиев.
Контролният съвет на БГФМА, състоящ се по устав от трима членове на асоциацията, които също са
с мандата на Управителния съвет ще бъде в състав: Лилия Кръстева, Емил Атанасов и Тихомир Кралев.
Новият Управителен съвет единодушно преизбра за същия мандат и изпълнителния директор на Асоциацията – г-жа Деница Илиева.
„Благодаря за доверието, което колегите ми гласуваха. За мен е чест и привилегия да представлявам
една наистина професионална и прогресираща браншова организация с десетгодишна история. С помощта на моите колеги от Управителния съвет, ще продължим и надградим работата си по основните
приоритети на БГФМА, а именно популяризиране и усъвършенстване на успехите и статута на ФМ
бранша в България, споделяне на добри практики и примери, провеждане на обучения и семинари, съобразени с нарастващите умения и нужди на бранша, увеличаване на членската ни база, интензивен диалог
с институциите за подобряване на нормативната уредба”, каза Иван Велков.
Информацията за новия управителен съвет на БГФМА беше отразена от Българска стопанска камара,
Градът медиа груп, списание Ентърпрайс, 1 към 1 в строителството, вестник Строител, broker.bg.
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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 в международни консултантски компании
за специализирани услуги с недвижими имоти в Далечния Изток и Югоизточна
Европа. Работил е като консултант и маркетинг мениджър в CB(RE)/DTZ, в Китай и Хонгконг; регионален партньор, стратегически НR и генерален мениджър
на Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоизточна Европа и България; регионален мениджър в Райфайзенбанк (България) и управител
на Райфайзен имоти.
От години е член на управителните органи на професионални и браншови организаци и на такива в обществена полза. Бил е хоноруван преподавател в УНСС,
катедра Мениджмънт на недвижимата собственост; председател на НСНИ и на
Комисията по професионална етика, понастояшем - член на Националния съвет
на Сдружението.
Търговски медиатор, вписан в регистъра на Министерството на правосъдието,
член на УС на Център за разрешаване на спорове. Председател на Фондация
Интерактивна България, член на управителните съвети на Фондация Софийски
дискусионен форум, както и на ФИАБЦИ България и на Българска Стопанска камара. Заместник-председател на Столичния общински съвет.

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 в България.
Бил е президент 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 управлява Елта Консулт, като 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.
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БИСЕРА ПЕЙЧЕВА, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Бисера Пейчева е икономист, завършила магистратура в Икономически университет – Варна, специалности „Маркетинг” и „Управление на продажбите”.
От 15 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.

ЦВЕТА НАНЬОВА, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Цвета Наньова е икономист по образование. Завършила е Университет за национално и световно стопанство София, специалност „Международни икономически
отношения”. Изпълнителен директор е на „Българо-австрийска консултанстска
компания” АД – консултантска фирма, сред малкото в България, предоставящи
услуги за подобряване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни
сгради.
Цвета Наньова е консултант в областта на регионално развитие и социална
кохезия, жилищна политика и енергийна ефективност с дългогодишен международен опит в региона, по линия на Програмата на ООН за развитие, включително
към Комитета за жилищна и устройствена политика към Европейската икономическа комисия на ООН. Предоставяла е консултански услуги в Армения, Косово,
Молдова, Украйна и др.
На базата на доброто познаване на практиките на страните от Централна и
Източна Европа, работи активно за адаптиране на добри европейски практики и
прилагането им в български условия при обновяване на съществуващия жилищния
фонд в страната ни; полага активни усилия за професионализиране управлението
на жилищните сгради в режим на етажна собственост, въвеждане и прилагане
на принципи и стандарти на фасилити мениджмънта от корпоративния бранш
в жилищния сектор.
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АННА ДУНЕВА, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Анна Дунева завършва своето образование в сферата на финансовия мениджмънт и
притежава степен Бакалавър по Международни Финанси от University of Portsmouth
и Магистърска степен от City University of Seattle.
Започва своята кариера във финансовия сектор и през 2011 г. се присъединява
към екипа на УниКредит Булбанк, Управление сграден фонд и логистика. Там
поема завой в своята кариера, когато една година по-късно е промотирана да
поеме техническата поддръжка в страната.
От 2016 г. Анна се присъединява към Актавис, компания на Тева, като Ръководител на ФМ дейността в Югоизточна Европа, а от май 2017 г. поема нова роля
в компанията на Оперативен Директор ФМ за Европа. Част от реализираните
й проекти включват оптимизация на процеси и екипи, увеличаване на клиентска
удовлетвореност и принадлежност към компанията, изграждането на офиси в България и региона. В момента Анна участва в проект за внедряване на интегрирани
фасилити мениджмънт процеси във всички
производствени и непроизводствени сгради на компанията в Европа и САЩ.

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 Райфайзенбанк. В момента е изпълнителен директор
на Cleves. Притежава бакалавърска степен от Ithaca College и EMBA от University
of Sheffield-City College.

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Димитър Георгиев е Управител на Фърст Фасилити България ЕООД. За
втори пореден път е избран за член на Управителния съвет на БГФМА.
Професионалният му опит в областта на фасилити и пропърти мениджмънта
е свързан със знакови проекти на компанията като Бизнес Център ЕКСПО
2000, Камбаните Бизнес Център, Камбаните Грийн Офисис, Литекс Тауър,
Марково Тепе Мол, Офис Парк Пловдив, Полиграфия Офис Център, Централата
на БНП Париба, Централна Автогара София и 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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ДРАГОМИР СТЕФАНОВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Драгомир Стефанов е доктор по икономика, независим оценител с оценителска
правоспособност „Недвижими имоти” и сертифициран инвестиционен консултант
от КФН.
Завършил е последователно бакалавърска и магистърска степен по „Финанси”
в УНСС – София. През 2011 година защитава докторска дисертация на тема
„Управление на инвестиционния процес в туризма”
Работи като главен асистент в катедра „Недвижима собственост” на Бизнес
факултета при УНСС. Води курсове по „Финансиране на бизнеса”, „Финансиране и
инвестиции в недвижими имоти”, „Управленско консултиране в бизнеса с недвижими имоти”, „Управление на инвестиционно-строителни проекти” и други пред
студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение. Има множество
публикации в областта на инвестициите в недвижими имоти.
Драгомир Стефанов е председател на Съвета на директорите на „Авеста Трейд”
АД - инвестиционно-консултантска компания, специализирана в управлението на
търговски имоти. От 2006 година е инвестиционен консултант във „Варчев финанс”
ЕООД. Преди това е работил в агенция за търговия с недвижими имоти у нас.
Бил е съветник по икономическите въпроси на народен представител в периода
2014 – 2017 г.

ЙОРДАН СТАНКОВ, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА
Йордан Станков е строителен инженер, завършил Висше транспортно училище
„Тодор Каблешков” и защитил магистърска степен по Фасилити мениджмънт към
Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2018 г.
Йордан е управител на иновативна разрастваща се компания “DMT-2010”, която
трупа опит и успехи в сферата на интегрирания Фасилити мениджмънт, енергийния мениджмънт и цялостното управлението на инвестиционни проекти. През
последната година под негово ръководство, компанията започна да разработва
и планира редица международни проекти свързани с нови за пазара решения в
сферата на възобновяемите енергийни източници, умни системи, проджект
мениджмънт и пр. Участва в различни проекти, свързани с общински и държавни
институции и неправителствени организации.
Зад гърба си Йордан има доказан опит в корпоративния мениджмънт, фасилити
мениджмънта и управлението на управлението на инвестиционни проекти. За
това свидетелстват редица успешни реализирани проекти в годините му като
Ръководител „Управление на имоти” в ЧЕЗ Разпределение България ЕАД и проджект
мениджър на различни международни инвеститори. Участва в различни организации и мероприятия, където налага високи стандарти в управлението на проекти
и консултира редица компании и партньори.
От 2017 г. Йордан е член на контролния съвет на БГФМА, а от настоящата година вече и горд член на УС.
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НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА БГФМА
На заседанията на УС на БГФМА, проведени в периода януари-март 2019 г., в редиците на Асоциацията бяха приети Есити Профешънъл Хигиен и Три Ди Ес България ООД. Повече информация за
тях може да намерите в директория „Членове”.
Приветстваме ги с добре дошли и им пожелаваме ползотворна работа в Асоциацията.

ЗУЕС – СЪБИТИЯ И МЕДИЙНО УЧАСТИЕ:

СЪБИТИЯ

• Планът на София: Форум за изменението на Общия устройствен план
Colliers Investor’s breakfast „2019 Outlook: Are we at the peak”
• Бизнес закуска „Финансиране и застраховане в сектор недвижими имоти”, Имоти нет
• Форум “Knowledge City 2019 – градове на бъдещето”, Инвестор БГ
• Конференция на градовете Виена и София
• Представяне на нов проект на партньорите ни от BGBC: Green Constructor
• „Smart Cities and Mobiltiy Forum”, Капитал
• Кръгла маса: „За конкурентноспособна и просперираща българска икономика”, организирана от
БСК, БТПП и АИКБ
• Годишни награди „Имоти нет”
• Представяне на проект „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране,
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство в областта на енергийната ефективност”, изпълняван от БСК
• Office & Workspace Forum, Градът медия груп
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БГФМА В МЕДИИТЕ
• ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ, ИКОНОМИСТ
• МЕЖДУСЪСЕДСКИ БИТКИ: НЕ ПЛАЩАШ ТАКСА ЗА ВХОДА-ГЛОБА, „ПЛЮС-МИНУС“, НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
• ЛИЦЕНЗИРАНЕТО НА ДОМОУПРАВИТЕЛИТЕ ЛИ Е РЕШЕНИЕТО НА МЕЖДУСЪСЕДСКИТЕ ВОЙНИ?,
ИНТЕРВЮ НА ИВАН ВЕЛКОВ ЗА БНР
• КОЙ Е ВИНОВЕН ЗА ЛОШОТО СЪСТОЯНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ?, ИНТЕРВЮ С ЦВЕТА НАНЬОВА, „ПЛЮС-МИНУС“, НОВА ТВ.
• ЩЕ ИМАМЕ ЛИ НОВИ ПРАВИЛА ЗА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ?, ДАРИК РАДИО
• ВЕСЕЛА ВЪЛЧЕВА МАКГИЙ И ВАЛЕРИ ЛЕВИЕВ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА, BLOOMBERGTV.BG
• ИЗБРАХА НОВИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА БГФМА, 1KAM1.COM
• НОВИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ ИЗБРАХА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БГФМА, ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ
• ИВАН ВЕЛКОВ Е ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГФМА, WWW.BIA-BG.COM
• ИВАН ВЕЛКОВ ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БГФМА, GRADAT.BG
• БЪЛГАРСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ С НОВИ УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ, СПИСАНИЕ
ЕНТЪРПРАЙС
• БГФМА ИЗБРА НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, BROKER.BG
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ПРОЕКТИ, ПО КОИТО БГФМА РАБОТИ

Проект DEFMA
• На 21 февруари Българската фасилити мениджмънт асоциация и Катедра „Недвижима
собственост” при УНСС бяха домакини на информационно събитие за представяне на безплатен, широкодостъпен онлайн курс, разработен по финансирания по програма Еразъм+
KA202, проект ДЕФМА – Дигитални умения, свързани с околната среда и приложими във
фасилити мениджмънта.
• Доц. Георги Забунов, ръководител на катедра „Недвижима собственост” и Иван Велков, Председател на УС на БГФМА, поздравиха присъстващите с добре дошли и подчертаха ползата
от добрите резултати по проекта ДЕФМА.
• Модератор на събитието беше Тошо Киров, експерт по проекта ДЕФМА от българска
страна и член на БГФМА.
• Деница Илиева, изпълнителен директор на БГФМА и координатор на проекта ДЕФМА, представи участниците в него, както и постигнатите резултати. Проектът се осъществява
от месец октомври 2016г. от консорциум в състав: South West College (Великобритания),
PROMEA (Гърция), SNS (Италия), БГФМА и VSRC (Литва). Продължителността му е 30 месеца, за който период партньорите са разработили безплатен широкодостъпен онлайн курс,
адресиращ 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.
• Широкодостъпният онлайн безплатен курс е насочен, както към действащи специалисти
от бранша, които искат да надградят своите познания и да обменят опит с други колеги,
така и към студенти и хора, които желаят да навлязат в сферата на ФМ. Деница Илиева
представи и 6 модула, залегнали в курса и засягащи теми като: устойчивост и опазване
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на околната среда, енергийна ефективност и енергиен мениджмънт в сградите, устойчиви сгради, управление на сгради и интелигентни сградни решения, поддръжка и ремонтна
дейност с цел предотвратяване на загуби на енергия, здравни и безопасни условия на труд.
• Арх. Весела Вълчева – Макгий бе поканена да представи Българския съвет за устойчиво
развитие и да разкаже за целите и дейността му. Тя запозна присъстващите и с възможностите за сертифициране на „зелени” сгради в последващия уъркшоп.
• „Предизвикателството „Енергийна ефективност” в офис сгради” бе темата, която Димитър Георгиев, член на УС на БГФМА, презентира в уъркшопа, използвайки реални ситуации
и примери от практиката си.
• Събитието завърши с дискусия на участниците.
• Проектът ДЕФМА беше финализиран в края на месец март тази година, а безплатният
широкодостъпен онлайн курс скоро ще бъде достъпен за обучение от заинтересованите
специалисти.

Проект DEFMA
5-та среща на партньорите, 27 февруари, Енискилън,
Северна Ирландия, Великобритания
• На срещата бяха обобщени резултатите от проекта,
от неговото начало през м. октомври 2016 г.;
• Дискутирани бяха теми като: финансово приключване
на проекта, дейности по разпространението му, валидиране и други;
• Бяха начертани и престоящите задачи до края на проекта през м. март 2019 г.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА
18 април, заседание на УС на БГФМА;
19 април, Работна среща “Законодателни промени при управление на
етажната собственост”, съвместна инициатива на МРРБ, НСНИ, БГФМА, АДУЕС, ФАБ;
16 май, заседание на УС на БГФМА;
6-7 юни, Smart and Green Business Camp, София.
20 юни, заседание на УС на БГФМА.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
С УЧАСТИЕ НА БГФМА
10 април, III Нацонален жилищен форум (и), посвететни на жилищните политики и обновяването на бедните квартали, Френски институт, площад
“Славейков” 3, София
16-17 април, Шумът на парите 2019, зала 6 на НДК, София
16-18 април, Smart Cities и EE & BE, Интер Експо Център София
13-15 май, WebIt, НДК, София
21 май, Building Innovation Forum Series – Residential, SEC
11 юни, Стратегическа инфраструктура и инвестиции – България и
Югоизточна Европа 2019, SEC

За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева
Изпълнителен директор БГФМА
dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041
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