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 На заседанията на УС на БГФМА, проведени през 
месеците юли и септември, в редиците на Асоциаци-
ята бяха приети:

• Лилия Божилова, Управляващ съдружник в ЛЛВ Технолъджи ЕООД;

• Видин Христов, Оперативен координатор в София Ринг Мол;

• „Веолия Енерджи Сълюшънс ЕАД·;

• „Селена България· ЕООД.

Повече за новоприсъединилите се колеги може да видите в директория „Членове ·.

Поздравяваме ги с добре дошли и им пожелаваме активна дейност в Асоциацията.

НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

НА БГФМА

ЙОАНА КЕХЛИБАРОВА, осно-
вател и управляващ директор на 
Бернщайн енд Ко ООД и член на Асо-
циацията бе отличена с b2b Media 
Awards 2017 в категория „Предприемач 
на годината”.
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БГФМА ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ В:
• БизнесПРО Форум: Директни програми за финан-
сиране от ЕС.
• Иформационен форум по Оперативна програ-
ма „Иновации и конкурентноспособност”.

• Бизнес форум „Индустрия 4.0“ в град 
Пловдив.
Започнахме активна работа по реконструиране на 
уеб сайта на БГФМА и включване на допълнителни 
директории, които да улеснят ползването му. 

ЕВРОПЕЙСКА ФАСИЛИТИ
МЕНИДЖМЪНТ КОНФЕРЕНЦИЯ’2018
СОФИЯ

EURO FM обяви датите за EFMC София. Eвропейската Фасилити Мениджмънт Конференция’ 2018 ще се проведе 
от 5 до 8 юни 2018 г.

„Заповядайте в красивата столица на мистична България, София!·, се казва в съобщението.

„Подгответе се за върховно преживяване на Фасилити Мениджмънт Конференция, организирана на съвършено ниво!

Имало едно време в земята на Фасилити мениджмънта….

Така както приказките са повлияли живота ни, един стремглаво проме-
нящ се свят предопределя и нова ФМ дисциплина. Интернет на нещата, 
нови тенденции в технологиите, в охраната и сигурността, дори кли-
матичните промени, ни водят до съвършено нови изисквания. Но това 
впечатление е напълно реципрочно и добрият ФМ може драматично да 
повлияе глобалната устойчивост, добруването на хората, бъдещото 

планиране на градовете, спомагайки за създаването на един по-добър свят. Подбрани лектори ще демонстрират 
съвременен подход към  това взаимно влияние, във впечатляващ високотехнологичен конферетен център·, съоб-
щават организаторите на събитието.

Очаквайте скоро и детайли за Програмата на EFMC София.

СЪБИТИЯ

БГФМА ДЕКЛАРИРА ПОДКРЕПАТА СИ
за преустановяване на преговорите и административното определяне на МОД.
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•  Вестник „Строителство имоти”

•  Economy.bg

Традиционно БГФМА ще проведе конкурс за Медия с най-значим принос към ФМ индустрията в България 
за 2017 г. За участие са поканени всички медии – електронни, онлайн издания, информационни агенции, 
които чрез своята работа популяризират ФМ индустрията в България и спомагат за развитието на 
бранша. Тук може да видите критериите, по които ще бъдат оценявани участниците. За оценяването 
на кандидатурите тази година бе избрана специална Комисия в състав: Иван Велков - Председател на 
УС на БГФМА, арх. Валери Левиев и Димитър Георгиев – членове на УС на БГФМА.

ПУБЛИКАЦИИ И 
ОТРАЗЯВАНЕ НА БГФМА В МЕДИИТЕ

ОБУЧЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНИ
И ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ
ВЪВ ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТА ISO 41011-3 И EN 15221 DE

В МЕДИИТЕ

ОБУЧЕНИЯ

На 27 септември БГФМА проведе за първи път 
в България обучение по новите Международни 
стандарти във фасилити мениджмънта ISO 
41011-3 и Европейска норма EN 15221. Лектори 
бяха Деян Кавръков, FRICS и Валери Левиев, CIPS.

Целта на професионалното обучение е то да 
способства за стандартизация на услугата 
фасилити мениджмънт и уеднаквяване на 
работните процеси за всички фасилити ме-
ниджмънт специалисти в страната.

БГФМА ще проведе следващо подобно обучение 
на 29 ноември 2017 г.
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ПРОЕКТИ, ПО КОИТО 

БГФМА РАБОТИ

Проект DEFMA
Екипът от БГФМА, работещ по проекта DEFMA, изготви презентация и проучване относно „Анализ на 
оценка за влиянието от резултатите на проекта”, който бе разпространен до членовете на БГФМА, до 
компании и организации. 

С анализа може да се запознаете тук.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ, 
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА

3 октомври, Среща на УС на БГФМА с представители на медиите;

27 - 28 октомври, Изнесено заседание на УС на БГФМА, Боровец;

16 ноември, Заседание на УС на БГФМА, Интерпред СТЦ София;

29 ноември, Обучение по „Международни и Европейски стандарти във фасилити ме-
ниджмънта ISO 41011 & EN 15221”, Интерпред СТЦ АД;

12 декември, Коледен коктейл на БГФМА;

14 декември, Заседание на УС на БГФМА, Интерпред СТЦ София.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ, 
С УЧАСТИЕ НА БГФМА

4 - 6 октомври, Среща на членовете на EURO FM, гр. Хеерлен, Холандия;

18 октомври, Първа Национална конференция за индустриални имоти БГСКЛАД‘2017, Пловдив;

19 - 20 октомври, 12-та Международна фасилити мениджмънт конференция: Развитие в 
България, Интерпред СТЦ;

19 октомври, 10 години сп. „Ентърпрайс”, София Хотел Балкан;

24 октомври,  Годишна В2В конференция „Smart city, Smart home, Smart ideas”, Дом на Европа

26 октомври, Форум Градът 2017г., София Ивент Център; 

8 ноември, Balrec, Конференция за инвестиционни проекти и пазар на недвижими имоти, 
София Ивент Център;

Както и други събития за бизнес иновации и градска среда.

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


