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ПЪРВА ЛЯТНА ШКОЛА
„ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ”

На 22 и 23 август 2019 г. в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Първа
лятна школа „Фасилити мениджмънт“ – съвместен сертификационен курс на списание „Фасилитис“ и Центъра за образователни услуги на СУ „Св. Климент Охридски“, със съдействието на
Българската фасилити мениджмънт асоциация
(БГФМА) и:
• Шнайдер Електрик България – генерален
спонсор;
• СентърМайн – спонсор;
• България Инженеринг – спонсор;
В обучението се включиха 33 участници – представители на вътрешни фасилити мениджмънт
отдели, на фасилити мениджмънт компании, на
индустриални предприятия, на доставчици на
услуги, както и докторанти и студенти.
В програмата на обучението с лекции се включиха:
• Деница Илиева, изпълнителен директор на Българска фасилити мениджмънт асоциация
• Анна Дунева, оперативен директор ФМ Европа в Teva Pharmaceuticals
• доц. д-р Атанас Георгиев, Стопански факултет, СУ “Св. Климент Охридски”
• Веселка Данчева, управител, СентърМайн
• Георги Христов, управляващ директор, Apleona HSG Bulgaria
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• Николай Стефанов, BMS Business Development Executive – Schneider Electric Bulgaria
• д-р Петър Ташев, фасилити мениджър
• инж. Пламен Дилков, изпълнителен директор, „България Инженеринг” ЕАД.
Целта на лятната школа беше да предостави на участниците качествено след-дипломно обучение, посредством актуална информация относно основите, практиката и развитията в контекста на фасилити мениджмънта. Допълнително, чрез висока интерактивност обучението беше
и възможност за обмяна на опит и изграждане на връзки както между самите участници, така и
между различните лектори, спонсори и организатори.
В двата дни на обучението основните акценти на лекциите бяха:
• Развитие на фасилити мениджмънта в България
• Бъдещето на фасилити мениджмънта
• Управление на сградни активи с Ecostuxure Business Operations
• Енергийни услуги, ВЕИ и енергийна ефективност
• Технологични иновации във Фасилити и пропърти мениджмънта
• Енергийна ефективност. Подобряване на качеството на електрическата енергия и механизми
за генериране и търгуване на удостоверения за енергийни спестявания (УЕС) в България
• Интегриран фасилити мениджмънт
• Съвременни глобални тенденции в професионалния фасилити мениджмънт.
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• Бизнес делегацията, придружаваща президента на Република България Румен Радев по време на
официалното му посещение в Китай в периода 1-5 юли 2019 г., за Световния икономически форум.
Активно в дискусията се включи Иван Велков.
• Журито на петото издание на b2bMedia Awards 2019 г.
• Дискусионен форум „Блокчейн доверие между гражданите и управлението на Столична Община”.
• Urban Development Forum Sofia 2019. Иван Велков модерира панел:
Територии с потенциал за градско развитие. Бъдещето на бившите промишлени зони и северния
град. Мащабните инвестиционни проекти като двигател за регенерация.
• Работна среща в БСК за апробиране и валидиране на разработения електронен модул за анализ и оценка на потребностите и ефекта от обучение в предприятията от сектора, по проект
MyCompetence.
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БГФМА В МЕДИИТЕ
• “ИНТЕГРИРАНИТЕ ФМ УСЛУГИ ПРЕДПОЛАГАТ НАМИРАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАРТНЬОР”,
ИНТЕРВЮ НА АННА ДУНЕВА ЗА СП. ФАСИЛИТИС

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО БГФМА РАБОТИ

Проект „Развитие на професионалните компетенции
за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт“
ОБХВАТ НА ПРОЕКТА:
• Заглавие на проекта: „Развитие на професионалните компетенции за нуждите на Европейския фасилити мениджмънт”
• Проект: 2019-1-BG01-KA104-061856
• Финансираща програма: Еразъм+
• Сектор „Образование за възрастни”
• Ключова дейност „Образователна мобилност за граждани”
• Заглавие на проекта: „Professional competences development in demand of European facility
management”
• Обща продължителност на проекта: 12 месеца
• Начална дата на проекта: 01.06.2019
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• Продължителност на дейностите за мобилност: между 5 и 8 дни
• Предвиден брой участници: между 5 и 9 – може да са от експертния или от ръководния
състав на организацията
• Вид на мобилността: Участие в структурирани курсове (посещение на партньорска организация, обучение, наблюдение на тематични дейности, дискусии, работа по групи и др.)
• Партньори: 1 тематично сродна организация от Централна или Западна Европа.
•Етап на оценка: Одобрен за финансиране на стойност 25 065,00 евро.
Развитие за периода:
Съставен бе план за действие, периоди за изпълнение на поставените в проекта цели.
Дискутира се посещение на сгради и запознаване с добри практики съвместно с холандската асоциация. След внимателна селекция ще бъде организирана група от 9 представители на БГФМА, които ще участват в едноседмично посещение в Холандия. Очертава
се то да се случи в началото на новата 2020 г.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА
10 октомври, Заседание на УС на БГФМА;
20 ноември, Заседание на УС на БГФМА;
12 декември, Коледно парти на БГФМА.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
С УЧАСТИЕ НА БГФМА
8 октомври, Изложба Визия за София, площад Независимост;
15 октомври, Digital trends, НДК;
15-16 октомври, 14-та конференция “Фасилити мениджмънт: Реализация
в България”, Интерпред СТЦ София;
17 октомври, Building Innovation Forum, София Ивент Център;
24 октомври, обучение по проект “MyCompetence”, БСК;
7 ноември, BalRec, София Ивент Център.
За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева
Изпълнителен директор БГФМА
dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041
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