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НОВИ ЧЛЕНОВЕ

НА БГФМА

На заседанията на УС на БГФМА, проведени от началото
на 2018 година, в редиците на Асоциацията бяха приети
Цветелина Попова и д-р Драгомир Стефанов.
Повече за новоприсъединилите се колеги, може да видите в
директория „Членове”.
Поздравяваме Цветелина Попова и д-р Драгомир Стефанов с
добре дошли и им пожелаваме активна дейност в Асоциацията.

СЕМИНАР С ВОДЕЩ
Д-Р ДЕЙВИД МАРТИНЕС
На 15 март, в Интерпред СТЦ, БГФМА представи семинар на тема „Еволюция от традиционно предоставяне
на услуги към съвременни ФМ модели”. Водещият Д-р
Дейвид Мартинес запозна българските ФМ специалисти
с основните насоки на двете професионални практики.
Той посочи ключовите моменти в еволюцията, както и
ползите от имплементиране на най-подходящия модел
в различни ситуации.

ДИСКУСИЯ С ”ВИЗИЯ ЗА СОФИЯ”
На 15 февруари членове на БГФМА се срещнаха с представители на „Визия
за София”, които работят по дългосрочна стратегия за развитие на София.
”Дългосрочна визия за развитие на София и крайградските територии”
е инициатива на Столична община, която създава механизми за взаимодействие и анализ на моментното състояние на София, за да служи за основа
на всички бъдещите стратегии за развитие на града до 2050 г. Основна
задача на Визията е да подобри начина на градско планиране, като включи
още в началото на процесите за взимане на решения всички заинтересовани
страни. Повече за инициативата може да видите тук.
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БГФМА ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ
И ПАРТНИРА В:

СЪБИТИЯ

•Building Innovation Forum Series 2018 – Indusrtial;
•Българска строителна седмица 2018 и Security Expo;
•Бизнес закуска „Как да подобрим финансовата отчетност
в жилищните комплекси”, организирана от СентърМайн;
•Кръгла маса „Съзнателни предприемачи-възможности и
предизвикателства на пазара на зелено строителство в
България и Европа”, организирана от ЕБВР и БСУР;
•Регионална конференция „Борбата с енергийната бедност:
усъвършенствани политики за енергийна ефективност със
засилено участие на местните власти”;
•Шестата международна конференция Smart Cities. Иван
Велков взе актувно участие като модератор на събитието.

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО

БГФМА РАБОТИ

Проект DEFMA
Екипът от БГФМА, работещ по проекта DEFMA, извърши
следните дейности:

•Регулярно обновяване на сайта www.defma-project.eu
и социалната страница

•Преглед и оценка на Ръководство за обучителите.
•Превод на обучителните модули на български език.
•Участие в 3та транснационална среща на партньорите в Рим, която се проведе на 6 февруари 2018
г., а домакин бе Squola Nazionale di Servizi. Срещата
премина при дневен ред, обхващащ всички резултати
от Проекта, от неговото начало през месец октомври 2016 г., както и предстоящи дейности и задачи.
Следващата среща на партньорите ще се състои в
началото на м. юли в Атина, Гърция.
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Проект „Национално проучване за ползване на ФМ услуги”
Ръководител: Арх. Валери Левиев

•Изготвяне на въпросник.
• Провеждане на срещи с маркетингови агенции. Избор на фирма – Блупойнт, която да проведе проучването.
• Привличане на Colliers за провеждане на разговорите с наемателите.
•Привличане на АСБС за разговорите със собствениците на сгради.
• Провеждане на набор от срещи за финансиране на начинанието.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА
12 април, заседание на УС на БГФМА;
19 април, IV Фасилити мениджмънт форум в град Стара Загора; Детайлна програма ще
намерите тук.;
15 май, Световен ден на фасилити мениджмънта;
29 май, конференция „Енергиен мениджмънт”;
17 май, заседание на УС на БГФМА;
21юни, заседание на УС на БГФМА.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
С УЧАСТИЕ НА БГФМА
17 април, Building Innovation Forum Series – Offices;
5-8 юни, „Европейска фасилити мениджмънт конференция”, София Ивент Център.
Програмата може да видите тук.

За повече информация, моля, свържете се с:
Деница Илиева
Изпълнителен директор БГФМА
бул. Драган Цанков 36 А; Интрепред СТЦ София, ет. 3., офис 327
dilieva@bgfma.bg
+359 899 947 041
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