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НОВИ ЧЛЕНОВЕ

НА БГФМА
Д-р Филип Стоянов и Деница Илиева бяха приети за членове на БГФМА на редовно заседание на УС, проведено на 10.10.2019 г. Повече информация за тях може да намерите в директория „Членове·.
Приветстваме ги с добре дошли и им пожелаваме ползотворна работа в Асоциацията.

СЪБИТИЯ
БГФМА БЕ ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА 14-ТА
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ФАСИЛИТИ МЕНДИЖМЪНТ: РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”
Конференцията се проведе на 15 и 16 октомври в Интерпред СТЦ. Организатори на събитието бяха
списание “Фасилитис” с подкрепата на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА).
В приветствените си думи по повод откриването на конференцията новоизбраният Президент
на EuroFM Горан Миланов отбеляза, че българските фасилити мениджмънт компании са научили
много от своите западноевропейски партньори, но не трябва да губят темпото на подобряване.
За сравнение, някои други държави от нашия регион са започнали внедряването на съвременни
практики по-късно от нас, а вече ни достигат.
В откриването на конференцията се включиха още Председателят на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) Иван Велков, издателят на сп. „Фасилитис“ доц. д-р Атанас Георгиев
и програмният директор на събитието Антон Гинчев – мениджър в Ten Brinke Asset Management
(Германия).
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Двудневната конференция се проведе с генералното спонсорство на KONE и с подкрепата на
Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА). Събитието събра над 140 професионалисти, които заедно обсъдиха добри практики от своята работа и научиха повече за най-новите
технологични решения в управлението и поддръжката на сгради и свързаните бизнес процеси.
През двата дни основните акценти на конференцията бяха свързани с всички дейности от сферата на фасилити мениджмънта:
• Пазари, услуги, градска среда и партньорство с публичния сектор;
• Дигитализация и нови технологии
• Технически решения и устойчиво развитие
• Работна среда (спонсор на панела – Tork/Essity)
• Управление на бизнес процеси
• Управление на жилищни имоти.
За повече информация: www.fmconference.bg
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КОЛЕДЕН КОКТЕЙЛ НА БГФМА

СЪБИТИЯ

През декември се проведе традиционният Коледен коктейл на БГФМА. Събитието събра голяма
част от членовете на Асоциацията, фасилити мениджмънт специалисти, представители на
неправителствени организации, приятели и партньори. На събитието бяха обсъдени успехите,
трудностите и предизвикателствата, които изминалата година поднесе на Асоциацията и на
бранша като цяло, бяха споделени целите и очакванията за Новата 2020.

БГФМА ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ И ПАРТНИРА В:

СЪБИТИЯ

• Заключителна конференция по
проект на БСК „Развитие на националната система за оценка на
компетенциите – MyCompetence
и прилежащата инфраструктура”

• Втора Международна конференция за индустриални имоти
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• Българска делегация във
Франкфурт на Майн, на тема
„Ниско енергийни сгради в
публичния сектор”

• Участие в панел, посветен
на #Proptech индустрията, в
рамките на BalREc 2019

• Участие в журито на Национален конкурс „Сграда на
годината 2019”

• Организиране на презентация пред членовете на Асоциацията „ThingsLog: Контрол и
наблюдение на разходите на
електричество, природен газ
и вода”
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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
• 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.
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БГФМА
22 януари, заседание на УС на БГФМА;
19 февруари, заседание на УС на БГФМА;
м. март, Общо събрание на БГФМА.

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ,
С УЧАСТИЕ НА БГФМА
19 февруари, Knowledge City 2020 Градове на бъдещето, Capital Fort,
бул. Цариградско шосе 90
10-13 март, MIPIM, Real Estate Fair, Cannes, France
20 март, INFRASTRUCTURE CONFERENCE, 15-та годишна конференция
"Стратегическа инфраструктура и инвестиции“, Sofia Event Center

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