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През 2020 г. към Асоциацията се присъединиха: Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, д-р 
Петър Ташев, г-жа Габриела Владимирова, “Комплекс Мениджър” ООД, Вики Сървисис ЕООД, г-н Александър 
Гаджалов и АДУЕС. Повече информация за тях може да намерите в директория “Членове”.

Приветстваме  ги с добре дошли и им пожелаваме ползотворна работа в Асоциацията.

НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

НА БГФМА

ГОДИШНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БГФМА
Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) проведе на 6 март 2020 годишното си 
отчетно Общо събрание. Домакин на събитието бяха колегите ни от София Еърпорт Център.

Дневният ред на ОС включваше:
1. Приемане на доклада за дейността на Управителния съвет за 2019 г.
2. Приемане на доклада на Контролния съвет за 2019 г.
3. Приемане на годишния финансов отчет за 2019 г.
4. Констатиране на прекратено членство в УС поради кончина. Избор 
на член на УС.
5. Приемане на основни насоки и програма за дейността на Асоциа-
цията за 2020 г.
6. Приемане на бюджет на Асоциацията за 2020 г.
7. Разни.

Бяха обсъдени важни за индустрията теми, събития и проекти. Асоциацията продължава дей-
ността си според единодушно приетия План за работа и Бюджет ‘2020 година.

СЪБИТИЯ

https://www.bgfma.bg/%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d1%87%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b0/
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ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ В 15-ТА 
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
“ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ: РЕАЛИЗАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ”. 

СЪБИТИЯ

На 29 и 30 октомври списание „Фасилитис“ организира за 15-ото поредно издание на междуна-

родната конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“. Тази година за първи път 

събитието се проведе в хибриден формат – с уебинарни сесии през целия ден на 29 октомври и 

с кратък networking коктейл на 30 октомври в Интерпред СТЦ София.

Събитието се организира от сп. „Фасилитис“ със съдействието на Българската фасилити ме-

ниджмънт асоциация (БГФМА), както и с партньорството на Европейската фасилити менидж-

мънт асоциация (EuroFM), Българския съвет за устойчиво развитие (BGBC) и Асоциацията на 

собствениците на бизнес сгради (АСБС). Спонсори на тазгодишната конференция са: Clear Air, 

Elnova, Essity / Tork, Home Care, Landmark, Lux Cleaning Team, Pure Water, Reflex-M, Thingslog и Viki 

Services.

Пандемията от COVID-19 не попречи на участниците и тази година да споделят добри практики, 

да обменят опита си в управлението на сгради и работни пространства и да разберат най-по-

следните новости от света на технологиите и дигиталната среда. Онлайн форматът позволи 

и включването на лектори от Европа и Северна Америка в дистанционен режим.

В състезанието онлайн за най-много харесвания на постове в социалните мрежи с хаштаг 

#FMconference15 победител стана г-жа Деница Илиева, Изпълнителен директор на БГФМА, с 

няколко от своите публикации за конференцията.

Повече информация за конференция и снимки можете да видите на www.fmconference.bg

https://events.utilities.bg/events/15th-fm-conference/
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ПАРТНЬОРСТВО И УЧАСТИЕ ВЪВ FORUM REAL СЪБИТИЯ
В рамките на Форум Реал – първият виртуален форум за недвижими имоти, инвестиции, стро-

ителство и иновации с над 30 000 виртуални посетители от цяла България, БГФМА проведе 

няколко работни срещи и обсъди:

• “Управлението на сгради: Как нормативната база, новите технологии и Ковид-19 повлияха на 

сектора” във #ФорумРеал – първият виртуален форум за недвижими имоти, инвестиции, строи-

телство и иновации с над 30 000 виртуални посетители от цяла България (пълен запис от панела);

• Проекта “SHEERenov – интегрирани услуги за жилищно обновяване (пълен запис от срещата)”;

• “Къде е мястото на съвременния фасилити мениджмънт в Националния план за възстановяване 

и устойчивост” (пълен запис от срещата).

Модератор на срещите беше Иван Велков, председател на УС на БГФМА. Участници: Димитър 

Георгиев, УС на БГФМА, Янко Сиджимов, БГФМА, инж. Калин Йорданов, УС на ФИАБЦИ България

Деница Илиева, изпълнителен директор, Цвета Наньова, УС на БГФМА, доц. д-р Драгомир Сте-

фанов, УС на БГФМА, Йордан Станков, УС на БГФМА.
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ПРЕЗ 2020 Г. БГФМА ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ И 
ПАРТНИРА В:

СЪБИТИЯ

• Изготвянето на становища и позиции на БСК, като: ,,Проект на Постановление на Минис-

терски съвет за определяне на условията и реда за изплaщане на компенсации на работодатели 

с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при преустановяване на работа 

поради изънредното положение’’, както и по предлаганите промени в системата на данъците, 

държавните и местните такси.

• Работните групи на МРРБ по актуализациия на предложенията за промени в ЗУЕС и др.

• Обществени консултации към Проекта за Програмата за Енергийна ефективност в рамките 

на Плана за възстановяване и устойчивост и изготвяне на мнения и становища по него за БСК 

и други организации.

• Knowledge City 2020 – Градове на бъдещето – Иван Велков, модератор на панел: „Развитие на 

града чрез нови архитектурни решения – внедряване на зелени проекти в градска среда”. 

• Събитие BOSCH Connected World 2020 – Йордан Станков, участник в събитието.

• Събитие „Дигитализация на строителния сектор в България”.

• Обществени консултации по Проект за дългосрочна Национална стратегия за подпомагане 

обновяването на Националния фонд от жилищни и нежилищни сгради 2021-2050, организирани от 

АУЕР. 

• Уебинар Think safe, Work Safe, Be safe, организиран от TORK/ESSITY, на тема „Повишаване на 

хигиенните стандарти за запазване здравето на служителите и осигуряване на тяхната безо-

пасност”.

• EuroFM Stay Connected sessions.

• BalREаct #Action in crisis 2020. Откриваща дискусия: Макротренд – България и

икономическите предизвикателства.   

• 11-то издание на Шумът на парите 2020. Модерираране на дискусиите за недвижими имоти.
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• Building Innovation Forum “The transformation and the buildings”.

• International Knowledge Transfer Workshop on promotion of circular building Circular Economy Innovation 

Beacons.

• УНСС – XVII Младежки иконoмически форум – Иван Велков /“Секторът на недвижими имоти в 

новата нормалност”. 

• BalRЕc’2020 – Иван Велков, модератор на панел „Пазар на жилища 2020 – Тенденции при средата 

на обитаване”.

• Откриване на новата академична година за магистърска програма „Фасилити мениджмънт” в 

Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.
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БГФМА В МЕДИИТЕ

• СУБСИДИЯТА ЗА САНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ НАМАЛИ И ДА СЕ ДОПУСНАТ ЧАСТНИ ИНВЕСТИЦИИ, 

ЦВЕТА НАНЬОВА ПРЕД КАПИТАЛ 

• ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА ПРЕДСТАВЯТ МОДЕЛ ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВ-

НОСТ, ИНТЕРВЮ НА ЦВЕТА НАНЬОВА ПРЕД БНР

• ИНТЕГРИРАНИТЕ ФМ УСЛУГИ ПРЕДПОЛАГАТ НАМИРАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПАРТНЬОР, ИНТЕРВЮ 

НА АННА ДУНЕВА ЗА СП. ФАСИЛИТИС 

• ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ, ИНТЕРВЮ НА БОЖИДАР ЗАХАРИЕВ ЗА СП. ОБРАЗОВАНИЕ И СПЕЦИАЛИЗА-

ЦИЯ В ЧУЖБИНА 

• СВЕТОВНИЯТ ФМ ДЕН – ВЪЗХОД ВЪПРЕКИ КРИЗАТА ПОД МОТОТО „CELEBRATING OUR ENVIRONMENT, 

СП. ФАСИЛИТИС 

• ЖИЛИЩА, ОФИСИ, МОЛОВЕ, СКЛАДОВЕ, ХОТЕЛИ - КАК COVID-19 ЩЕ ПРОМЕНИ ИМОТИТЕ, ИВАН ВЕЛ-

КОВ ПРЕД BLOOMBERGTV 

• ЖИЛИЩНИЯТ ПАЗАР В БЪЛГАРИЯ ФУНКЦИОНИРА НА ЗАБАВЕН КАДАНС, ИВАН ВЕЛКОВ ЗА INVESTOR.BG

• БИЗНЕС ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ: КОИ СА НАЙ-ЗАСЕГНАТИТЕ СЕКТОРИ, ИВАН ВЕЛКОВ ЗА BGONAIR

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/12/09/4149491_subsidiiata_za_saniraneto_triabva_da_se_namali_i_da_se/?fbclid=IwAR1NwUtcwNInIgerPJFRZXiCWPJ2qnR4n08HzL5dxMqFf6HQEmd3kd7EW_w
https://www.capital.bg/biznes/energetika/2020/12/09/4149491_subsidiiata_za_saniraneto_triabva_da_se_namali_i_da_se/?fbclid=IwAR1NwUtcwNInIgerPJFRZXiCWPJ2qnR4n08HzL5dxMqFf6HQEmd3kd7EW_w
https://facilities.bg/2020/10/model-za-obnovyavane-na-sgradite-za-energiynata-efektivnost/?fbclid=IwAR1bsqgPos2XUoakEU7KILN4Co2EKSvCvtb3FOzotXkVk2m1T6FJ3KaeBrk
https://facilities.bg/2020/10/model-za-obnovyavane-na-sgradite-za-energiynata-efektivnost/?fbclid=IwAR1bsqgPos2XUoakEU7KILN4Co2EKSvCvtb3FOzotXkVk2m1T6FJ3KaeBrk
https://www.bgfma.bg/content/uploads/2017/10/FACILITIES-AnnaDouneva.pdf
https://www.bgfma.bg/content/uploads/2017/10/FACILITIES-AnnaDouneva.pdf
https://www.bgfma.bg/content/uploads/2020/02/STA_February-2020_Facility-Management_Bozhidar-Zahariev_Interview.pdf
https://www.bgfma.bg/content/uploads/2020/02/STA_February-2020_Facility-Management_Bozhidar-Zahariev_Interview.pdf
https://facilities.bg/2020/05/world-fm-day-celebrating-our-environment/?fbclid=IwAR2ufdkAAMbjsQM4in05HFVfbj_kYiAHb0diy3APutgI1qrdLoe4nRfddFo
https://facilities.bg/2020/05/world-fm-day-celebrating-our-environment/?fbclid=IwAR2ufdkAAMbjsQM4in05HFVfbj_kYiAHb0diy3APutgI1qrdLoe4nRfddFo
https://www.bloombergtv.bg/a/43-imotite/47180-zhilishta-ofisi-molove-skladove-hoteli-kak-covid-19-shte-promeni-imotite
https://www.bloombergtv.bg/a/43-imotite/47180-zhilishta-ofisi-molove-skladove-hoteli-kak-covid-19-shte-promeni-imotite
https://www.investor.bg/bylgariia/451/a/jilishtniiat-pazar-v-bylgariia-funkcionira-na-zabaven-kadans-302399/?fbclid=IwAR0VlcWVphK4LcFXFJhd_q4p_xe40-RIb_XRxWRIrSKYesntrV69qme3Qds
https://www.bgonair.bg/a/2-bulgaria/189620-vaprositelnite-pred-biznesa-v-krizata-s-koronavirusa?fbclid=IwAR3NamYKp3c0Ckk5KyMHVq386rkJBdTBWy3rfBfbNVvKburyH7xsz6iAr4M
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ПРОЕКТИ, ПО КОИТО БГФМА РАБОТИ

Проект SHEERenov
Интегрирани услуги за жилищно обновяване
H2020-LC-SC3-EE-2019

Проектът стартира на 1 юни 2020 г., финансиран е от програма Хоризонт 2020 на ЕС и е
с продължителност 28 месеца.

Дейности по проекта:

• Kick off meeting – 2-3 юли 

• Създаване на лого, уебсайт и социална страница: www.Sheerenov.eu

• Съдействие за провеждане на анкетно проучване насочено към фирми, занимаващи се 
с фасилити мениджмънт на сгради и/или професионално управление на жилищни сгради, в 
режим на етажна собственост.

• Коментари и становища по доклади, изготвени в съгласие с работните пакети по проекта. 

• Разпространение – представяне на проекта на Forum Real.

https://sheerenov.eu/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be

