
БЮЛЕТИН
януари-юни 2021 година

ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ И НОВИ
УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ НА БГФМА
На проведеното на 3 юни годишно отчетно-изборно Общо събрание, Българската фасилити мениджмънт 
асоциация (БГФМА) избра нови органи на управление с мандат от две години (2021-2023 г.), в състав:

Иван Велков, Анна Дунева, Бисера Пейчева, Димитър Георгиев, Дра-
гомир Стефанов, Йордан Станков, Лъчезар Петров, Петър Ташев, 
Цвета Наньова. За Председател на организацията, за трети пореден 
мандат, единодушно бе преизбран Иван Велков. За негови заместници 
Общото събрание избра: Анна Дунева, Димитър Георгиев, Йордан 
Станков, Лъчезар Петров, Петър Ташев и Цвета Наньова. Всеки от 
тях ще поеме определен ресор през следващите две години.

Новият Управителен съвет единодушно преизбра, за четвърти 
пореден мандат, Изпълнителния директор, Деница Илиева. 

Контролният съвет на БГФМА, състоящ се по устав от трима 
членове на асоциацията, които също са с мандата на Управител-
ния Съвет, ще бъде в състав: Красимир Икономов, Янко Сиджимов 
и Видин Христов.

„Благодаря за доверието, което колегите ми гласуваха. Чест и приви-
легия е да съм част от тази изключителна общност на мотивирани 
и амбициозни професионалисти. Предизвикателствата пред бранша 

са много – климатични, организационни, свързани с пандемията и с актуалните изисквания на работната 
среда, но с дейността си и с всички проекти, реализирани от БГФМА до момента, се стремим да показваме 
и отстояваме добрите практики, да прилагаме устойчиво европейските цели и световните стандарти. 
Сигурен съм, че с помощта на моите колеги от Управителния съвет, ще продължим и ще надградим рабо-
тата си по основните приоритети на БГФМА, а именно популяризиране и усъвършенстване на успехите 
и статута на ФМ бранша в България, споделяне на добри практики и примери, увеличаване на членската 
ни база, интензивен диалог с институциите за подобряване на нормативната уредба”, каза Иван Велков.

Информацията за новия управителен съвет на БГФМА беше отразена в медии, сред които: Градът медиа 
груп, 1 към 1 в строителството, списание ФАСИЛИТИС и други. 

СЪБИТИЯ

https://gradat.bg/sgradi/ivan-velkov-e-preizbran-za-predsedatel-na-blgarskata-fasiliti-menidzhmnt-asociaciya
https://gradat.bg/sgradi/ivan-velkov-e-preizbran-za-predsedatel-na-blgarskata-fasiliti-menidzhmnt-asociaciya
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УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГФМА: СЪБИТИЯ
Иван Велков, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Иван Велков е икономист, завършил и специализирал в Столичния университет 
по икономика в Пекин, Китай. 

Има дългогодишен мениджърски опит в международни консултантски компании 
за специализирани услуги с недвижими имоти в Далечния Изток и Югоизточна 
Европа. Работил е като консултант и маркетинг мениджър в CB(RE)/DTZ, в 
Китай и Хонгконг; регионален партньор, стратегически НR и генерален мени-
джър на Колиърс Интернешънъл и Колиърс Пропърти мениджмънт за Югоиз-
точна Европа и България; регионален мениджър в Райфайзенбанк (България) и 
управител на Райфайзен имоти.

От години е член на управителните органи на професионални и браншови 
организаци и на такива в обществена полза. Бил е хоноруван преподавател в 
УНСС, катедра Мениджмънт на недвижимата собственост; председател на 
НСНИ и на Комисията по професионална етика, понастояшем - член на Нацио-
налния съвет на Сдружението. 

Търговски медиатор, вписан в регистъра на Министерството на правосъди-
ето, член на УС на 

Център за разрешаване на спорове. Председател на ФИАБЦИ България и на 
Фондация Интерактивна България, член на управителни съвет на Българска 
Стопанска камара и на Фондация Софийски дискусионен форум. От 2017г. до 
2019г е заместник-председател на Столичния общински съвет.

Избран за Председател на БГФМА през 2017г., преизбиран през 2019г. и 2021г.

Анна Дунева, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Анна Дунева е завършила University of Portsmouth, специалност Международни 
Финанси и Търговия през 2006 г. и след City University of Seattle, MBA in Finanicial 
Management.

Професионалната й кариера започва като финансов мениджър във фирма „Кол 
и Партнер София” ЕООД, която е официално представителство на автсрий-
ската Kohl & Partner с основен предмет на дейност консултации и проекти в 
сферата на туризма и хотелиерството. През 2010 г. става част от екипа на 
Аксон Груп, специализирана компания в дистрибуцията, маркетинга и логисти-
ката на бързооборотни стоки, където е била финансов анализатор. От 2011 
г. се присъединява към екипа на УниКредит Булбанк АД, като от 2012 г. поема 
позицията мениджър „Поддръжка и текущи ремонти“. През 2017 г. става част 
от екипа на ТЕВА Фармасютикълс, като от 2019 г. е Оперативен директор 
ФМ Европа. 

Йордан Станков, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Йордан Станков е строителен инженер, завършил Висше транспортно училище 
„Тодор Каблешков” и защитил магистърска степен по Фасилити мениджмънт 
към Софийски университет „Св. Климент Охридски” през 2018 г. Йордан е уп-
равител на иновативна и разрастваща се компания “DMT-2010”, която трупа 
опит и успехи в сферата на цялостното управлението на инвестиционни 
проекти, интегрирания фасилити мениджмънт и смарт иновативни решения. 
През последните години под негово ръководство, компанията започна да раз-
работва и планира редица международни проекти, свързани с нови за пазара 
решения в сферата на възобновяемите енергийни източници, умни системи, 
проджект мениджмънт,  EU Taxonomy, EU Framework 2030-2050 и др. 

Участва в различни проекти, свързани с общински и държавни институции и 
неправителствени организации. В момента компанията е партньор на редица 
световни компании като GenCell, ChinaMotors, Bosch IO, AuraAir, DelekDrilling, 
EcoMate и много други, като за последните години управлява инвестиционни 
проекти за над 100 млн. лв. 

Зад гърба си Йордан има доказан опит в корпоративния мениджмънт, фа-
силити мениджмънта и управлението на инвестиционни проекти. За това 
свидетелстват редица успешни реализирани проекти и в годините му като 
Ръководител „Управление на имоти” в компаниите на ЧЕЗ Груп в България и про-
джект мениджър на различни международни инвеститори. Участва в различни 
организации и мероприятия, където налага високи стандарти в управлението 
на проекти и консултира редица компании и партньори. 

От 2017 г. Йордан е член на контролния съвет на БГФМА, a от 2019 горд член 
на УС, като тогава негово начинание продължава и в новия мандат.

Димитър Георгиев, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Димитър Георгиев е управител на Фърст Фасилити България ЕООД. За трети 
пореден път избран за член на Управителния съвет на БГФМА. Професионални-
ят му опит в областта на фасилити и пропърти мениджмънта е свързан със 
знакови проекти на компанията като Бизнес Център ЕКСПО 2000, Камбаните 
Бизнес Център, Камбаните Грийн Офисис, Литекс Тауър, Марково Тепе Мол, 
Офис Парк Пловдив, Полиграфия Офис Център, Централата на БНП Париба, 
Централна Автогара София и др. 

Магистър по стопанско управление със специализации в областта на енер-
гийната ефективност и възобновяемите енергоизточници с дългогодишна 
експертиза в сферата на недвижимите имоти и строителството.
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Лъчезар Петров, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Лъчезар Петров стартира бизнеса си в сферата на почистването в зората на 
демокрацията преди повече от 27 години и го трансформира от малка семейна 
фирма с няколко служители в мащабната компания „Вики Комфорт“, която през 
първата декада на 21 в. с националното си покритие, с над 1500 служители 
и с клиенти в различни сфери на бизнеса става мащабен фактор и за дълъг 
период определя пулса на ФМ пазара. В следствие на широката познаваемост 
на марката,  експанзионното нарастване на клиентското портфолио и устой-
чивото бизнес развитие, компанията предизвиква интереса и на международни 
инвеститори. Така през 2015 г. два инвестиционни фонда правят предложение 
към г-н Петров за инвестиция, която да доразвие компанията, сливайки я през 
следващите 2 години с още три ФМ фирми - „Фасилити оптимум“, „Ей Ес Ес 
България“, „ВМ аутомейшън“. Така пакета от предлагани фасилити услуги на 
новата обединена компания е оптимално надграден, осигурени са работни 
места за  над 2500 човека, обслужващи над 2000 бизнес локации на терито-
рията на цялата страна. В историята на 3 годишното партньорство обаче 
настъпват трайни разминавания в управленската и бизнес визия, вследствие 
на които започват да губят стратегически клиенти и в края на 2018 г. Лъчезар 
Петров взема решение да се оттегли от проекта. В следващите 2 години се 
посвещава на различни от ФМ планове.

Въпреки инфарктната за бизнеса 2021 г., преди броени дни, любителят на риска 
Лъчезар, решава отново да се върне в сферата на фасилити мениджмънта и 
инвестира в стартъп проект. Придобива 100 % от акциите на младата фирма 
Вики Сървисис, чийто създатели признават, че са били вдъхновени при избора 
на име от познаваемостта на бранда Вики Комфорт. В следващите месеци 
ежедневното предизвикателство пред Лъчезар ще е да развива и мотивира 
новия екипа с който работи, защото да си един от пионерите в сферата на 
фасилити мениджмънта е постоянна отговорност към клиентите, служители-
те и бизнес средата като цяло. Въпреки, че има тенденция услугите свързани 
с почистване, техническа поддръжка и озеленяване, през последните години 
да излизат „на светло“, все се още му се налага да обяснява на потенциални 
клиенти, че плащайки за качеството на услугите на компания избрала да ра-
боти изцяло на светло, те инвестират в устойчивата икономика и бъдещето 
на страната ни като цяло.

Петър Ташев, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Петър Ташев е доктор по „Социално управление“ от СУ „Св. Климент Охрид-
ски“ с дисертация на тема „Ефективност и ефикасност на компании с голям 
сграден фонд посредством професионален фасилити мениджмънт“.

Бакалавър по Икономика и магистър по Финанси и банково дело от Стопанския 
факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“. Работи като 
хоноруван асистент в катедра Икономика и управление по отрасли. Секретар 
е на магистърската програма по „Икономика и управление на сгради и съоръ-
жения – Фасилити мениджмънт“.

От май 2018 г. е фасилити мениджър към ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД, където 
отговаря за част от локалните и международните клиенти на компанията.

От началото на 2012 г. е главен редактор на сп. Фасилитис. Петър Ташев 
е един от главните организатори на международна конференция „Фасилити 
мениджмънт: Реализация в България“.

Автор на множество статии на тема Фасилити мениджмънт и Работно прос-
транство, както и лектор на много конференции и обучения във ФМ сферата.

Цвета Наньова, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БГФМА

Цвета Наньова е икономист по образование. Завършила е  Университет за 
национално и световно стопанство София, специалност „Международни ико-
номически отношения“.  Изпълнителен директор е на  „Българо-австрийска 
консултанстска компания“ АД – консултантска фирма, сред малкото в Бъл-
гария, предоставящи услуги за подобряване на енергийната ефективност в 
жилищния сектор. 

Цвета Наньова е консултант в областта на регионално развитие и соци-
ална кохезия, жилищна политика и енергийна ефективност с дългогодишен 
международен опит в региона, по линия на Програмата на ООН за развитие, 
включително към Комитета за жилищна и устройствена политика към Евро-
пейската икономическа комисия на ООН. Предоставяла е консултански услуги 
в  Армения, Косово, Молдова, Украйна и др. 

На базата на доброто познаване на практиките на страните от Централна и 
Източна Европа, работи активно за адаптиране на добри европейски практи-
ки  и прилагането им в български условия при обновяване на съществуващия 
жилищния фонд в страната ни, включително в контекста на поетите ангажи-
менти от страна ни в контекста на Зелената сделка; полага активни усилия 
за професионализиране управлението на жилищните сгради в режим на етажна 
собственост, въвеждане и прилагане на принципи и стандарти на фасилити 
мениджмънта от корпоративния бранш в  жилищния сектор.
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Бисера Пейчева, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА 

Бисера Пейчева е икономист, завършила магистратура в Икономически уни-
верситет – Варна, специалности „Маркетинг” и „Управление на продажбите”.  

От 16 години работи в сферата на Фасилити мениджмънта, като развива 
изцяло дейността в „Планекс Инвест” ООД – инвестиционно-консултантска 
компания, специализирана в изграждането и управлението на жилищни, ва-
канционни и бизнес сгради. През 2011 г. създава и налага собствената марка 
на дружеството – PLHome&office, насочена към консултиране, управление и 
поддръжка на сгради и недвижима собственост. До края на 2015 г., ръководи 
и организира поддръжката на сградите по цялото Черноморие, а от 2016 г. 
поема управлението на офиса на компанията в гр. София. 

Участва с публикации в специализирани издания и каталози в сферата на Фа-
силити мениджмънта.  Работи целенасочено върху анализа на клиентските 
очаквания и удовлетвореност от Фасилити мениджмънт услугите. Реализира 
успешно сътрудничество с Икономически университет – Варна и МРРБ.

Видин Христов, ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БГФМА

Видин Христов е завършил Югозападен университет „Неофит Рилски”, специал-
ност Финанси, и притежава професионална диплома за мениджър от колежът 
в северозападен Лондон.

От 2005 г. работи с сферата на недвижимите имоти, а от 2012 г. като фа-
силити мениджър участва в управлението на жилищни сгради, комплекси от 
затворен тип и МОЛ в гр. София. Също така е квалифициран медиатор, фи-
нансов експерт и оценител на недвижими имоти. От 2017 г. е член на БГФМА.

Янко Сиджимов, ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БГФМА

Янко Сиджимов е основател и управител на фирмата Комплекс Мениджър от 
2019 г. Компанията се фокусира върху цялостна поддръжка и управление на 
големи жилищни сгради и комплекси, но от скоро навлиза и във фасилити менидж-
мънта като поема и първите си бизнес клиенти, а именно 2 частни клиники.

Компанията се старае непрекъснато да развива услугите си като предлага 
нови и подобрени решения за клиентите си. В момента управлява близо 1,000 
собствености.

Красимир Икономов, ЧЛЕН НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА БГФМА

Красимир Икономов е управител на фирма ФМ Европа ООД от 2008 г. Два 
мандата е бил член на Управителния съвет на БГФМА. Професионалният му 
опит в областта на фасилити и пропърти мениджмънта е свързан с изграж-
дане и управление на проекти  като Търговски Център Европа, София Аутлет 
Център, Логистичен Парк Ист Ринг други.

Има завършена магистърска степен по специалността Автоматизация на 
производството във ВХТИ София. Работил е като Главен енергетик и Изпъл-
нителен директор на заводи от Кремиковци АД.

Доц. Драгомир Стефанов, ЧЛЕН НА УС НА БГФМА

Драгомир Стефанов е доктор по икономика и сертифициран инвестиционен 
консултант от КФН.

Завършил е последователно бакалавърска и магистърска степен по „Финан-
си” в УНСС – София. През 2011 г. защитава докторска дисертация на тема 
„Управление на инвестиционния процес в туризма”. От 2012 г. работи като 
доцент в катедра „Недвижима собственост” на Бизнес факултета при УНСС. 
Води курсове по „Финансиране на бизнеса”, „Финансиране и инвестиции в не-
движими имоти”, „Управленско консултиране в бизнеса с недвижими имоти”, 
„Управление на инвестиционно-строителни проекти” и други пред студенти 
в бакалавърска и магистърска степен на обучение.

Към момента е Председател на Съвета на директорите на дружество за про-
пърти мениджмънт „Авеста трейд“ АД и Управител на инвестиционно-строи-
телна компания „Фриком“ ООД. Преди това е бил инвестиционен консултант 
във „Варчев финанс” ЕООД.

Драгомир Стефанов е председател на политическа партия „Движение Гер-
гьовден”. Бил е съветник по икономическите въпроси на народен представител 
в периода 2014 – 2017 г.

От 2017 година е Главен редактор на научното списание „Недвижими имоти 
& Бизнес“. Женен, с две деца.
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На заседание на УС на БГФМА, проведено в периода януари-юни 2021 г., в редиците на Асоциацията беше 

приет Йордан Карабинов. Повече информация за него може да намерите в директория “Членове”.

Приветстваме  го с добре дошъл и му пожелаваме ползотворна работа в Асоциацията.

НОВИ ЧЛЕНОВЕ 

НА БГФМА

СВЕТОВЕН ДЕН НА ФАСИЛИТИ
МЕНИДЖМЪНТА 2021Г.

СЪБИТИЯ

Всяка година, хората и компаниите, занимаващи се 
с фасилити мениджмънт, отбелязват своят профе-
сионален празник, чрез серия от събития, свързани 
с тяхната дейност и нарастващото й значение във 
все повече икономически и социални сектори.

Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФ-
МА ), чрез EUROFM – Европейската ФМ асоциация, 
също отпразнува професионалния си празник, тази 
година под мотото: Celebrating FM – Standing Tall 
Beyond the Pandemic.

Събитието събра членове, партньори и съмишленици 
на Асоциацията на чаша вино на 12 май в Tobacco 
Garden Bar.

ПРЕЗ ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2021 г.
БГФМА ВЗЕ АКТИВНО УЧАСТИЕ И ПАРТНИРА В:

СЪБИТИЯ

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

ски 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.

• Участие в обществени консултации към Проекта за Програмата за Енергийна ефективност 

в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост и изготвяне на предложения по него, 

подадени до парламентарните групи в 45 Народно събрание и до служебното правителство. 

Провеждане на срещи с МРРБ - министър Виолета Комитова, с Министерство на икономиката 

– заместник-министър Ирена Младенова, и с вицеприемиера по управлението на европейските 

средства – Атанас Пеканов.

• Изготвяне и подписване на меморандум за сътрудничество между БГФМА и УНСС.

• Прием на БГФМА за принципален член на ФИАБЦИ България.

• Организационна подготовка и участие в учредяването на Green Finance & Energy Centre – Think 

tank за устойчиви финанси и енергетика (Green Cеntre).

• Организация и провеждане на уебинар „Дигитализиране управлението на фирмени разходи чрез 

специализиран софтуер“, съвместно с Contro и сп. Ентърпрайс

• Urban Infrastructure & Mobility Forum 2021

• Office Investments & Workspace Forum

• Организиран от Националното сдружение на общините в Република България и Посолството 

на Франция в България уебинар, посветен на енергийна ефективност, като елемент от полити-

ката за зеления преход и предизвикателствата пред българските местни власти: „Устойчиво 

възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд“.

• Организиран от Българо-румънската търговско-промишлена палата уебинар на тема „Енергийна 

ефективност – регулации и финансиране на ЕС“/ “Energy Efficiency – EU Regulations and Funding“.

• Организация и провеждане на уебинар „Дигитализиране контрола и управлението на договори“. 

• Участие във Форум „Инвестиции и устойчива енергия“/Национална кръгла маса за финансиране 

на инвестиции в енергийна ефективност в България, с подтема КЛИМАТ И ЕНЕРГИЯ: ПОЛИТИКИ 

И ФИНАНСОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА УСТОЙЧИВО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В НОВИЯ ПЛАНОВ ПЕРИОД.

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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• Участие на представители на БГФМА в лекции пред студенти от Магистърска програма по 

Фасилити мениджмънт на СУ «Св. Климент Охридски», като част от мисията на БГФМА за 

подкрепа на бакалавърски и магистърски програми по специалността в страната.

• Участие в 12-то издание на Шумът на парите 2021. Модерираране на дискусиите за недвижими 

имоти.

• Провеждане на годишно отчетно-изборно Общо събрание 2021.

БГФМА В МЕДИИТЕ

• ПРОБЛЕМЪТ НЕ Е В ПАСПОРТИТЕ НА СГРАДИТЕ, А В ПРЕДПИСАНИЯТА СЛЕД ТОВА, ЦВЕТА НАНЬОВА 

ПРЕД BLOOMBERGTV

• КОГА ЩЕ ИМА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРИ ЗА САНИРАНЕ НА КЪЩИ?, ЦВЕТА НАНЬОВА ПРЕД BLOOMBERGTV

• МОТИВИРАНИЯТ ЕКИП Е ДВИГАТЕЛЯТ НА ВСЕКИ БИЗНЕС (FORBESBULGARIA.COM), ЛЪЧЕЗАР ПЕТРОВ 

ЗА FORBES BULGARIA

• НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – СТАРИ ТЕНДЕНЦИИ И НОВИ АЛТЕРНАТИВИ, ИВАН ВЕЛКОВ ЗА СПИСАНИЕ 

NOBLESSE OBLIGE (БСК)

• ПРОМЕНИХА ЛИ СЕ ЗАПЛАТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ?, ИВАН ВЕЛКОВ ЗА НОВА ТВ

• ИВАН ВЕЛКОВ Е ПРЕИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИА-

ЦИЯ | GRADAT.BG, ГРАДЪТ.БГ

• БЪЛГАРСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ (БГФМА) ИЗБРА НОВИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

– FACILITIES.BG – СПИСАНИЕ ФАСИЛИТИС – B2B ИЗДАНИЕТО ЗА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ, СПИСАНИЕ 

ФАСИЛИТИС

• 1KAM1.COM | БЪЛГАРСКАТА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ АСОЦИАЦИЯ – С НОВ УС, 1KAM1.COM 

https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/90657-samo-izdavaneto-na-tehnicheski-pasporti-na-sgradite-nyama-da-bade-dostatachno?fbclid=IwAR1ty6zrIrBgl_g69UrwlyHawxioPsrnlZtG6GYM5QfxQK9alFa6up9Up6o
https://www.bloombergtv.bg/a/16-biznes-start/90657-samo-izdavaneto-na-tehnicheski-pasporti-na-sgradite-nyama-da-bade-dostatachno?fbclid=IwAR1ty6zrIrBgl_g69UrwlyHawxioPsrnlZtG6GYM5QfxQK9alFa6up9Up6o
https://www.bloombergtv.bg/a/43-imotite/88738-koga-shte-ima-evropeyski-pari-za-sanirane-na-kashti?fbclid=IwAR3tHW6yunQsJHX_psWwGIwKB98xHmQdRbukH8rjT6wlVfddN59BkrQVODc
https://forbesbulgaria.com/2021/06/11/viki-services/?fbclid=IwAR0T0UgmNBM5kGJyR4D-OMUPWFV5ad8fDE7vf1Fhu7zsTd0wtfi5GkBeqqo
https://forbesbulgaria.com/2021/06/11/viki-services/?fbclid=IwAR0T0UgmNBM5kGJyR4D-OMUPWFV5ad8fDE7vf1Fhu7zsTd0wtfi5GkBeqqo
https://www.bia-bg.com/magazine/view/28049/?fbclid=IwAR33XIpgkdou0l-7AdZvadxV8oBh9O5iIAgPvz7yfKwJ_-vK14wlzTMvdjU
https://www.bia-bg.com/magazine/view/28049/?fbclid=IwAR33XIpgkdou0l-7AdZvadxV8oBh9O5iIAgPvz7yfKwJ_-vK14wlzTMvdjU
https://nova.bg/news/view/2021/02/28/317373/
https://gradat.bg/sgradi/ivan-velkov-e-preizbran-za-predsedatel-na-blgarskata-fasiliti-menidzhmnt-asociaciya
https://gradat.bg/sgradi/ivan-velkov-e-preizbran-za-predsedatel-na-blgarskata-fasiliti-menidzhmnt-asociaciya
https://facilities.bg/2021/06/bgfma-novi-organi-na-upravlenie/
https://facilities.bg/2021/06/bgfma-novi-organi-na-upravlenie/
https://facilities.bg/2021/06/bgfma-novi-organi-na-upravlenie/
https://1kam1.com/balgarskata-fasiliti-menidzhmant-asotsiatsiya-s-nov-us/
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ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ 

22 юли, работна среща на партноьорите по проект „SHEERenov” в София;

23 юли Международна конференция „Енергийна ефективност в многофамилни сгради –
моделът „облслужване на едно гише” в България”, хотел Инетрконтинентал София;

3-10 август работна среща и посещение по проект „SHEERenov” в Талин, Естония.

ПРОЕКТИ, ПО КОИТО БГФМА РАБОТИ

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

Дейности по проекта:

Администриране, участие в (онлайн) срещи с партньорите по проекта, регулярна финан-
сова отчетност.

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

Разпространение – представяне на проекта на форум „Инвестиции и устойчива енер-
гия“/Национална кръгла маса за финансиране на инвестиции в енергийна ефективност в 
България; уебинар, посветен на енергийна ефективност, като елемент от политиката 
за зеления преход и предизвикателствата пред българските местни власти: „Устойчиво 
възстановяване чрез енергийна ефективност на сградния фонд“; регулярно обновяване на 
уебсайта и социалните мрежи.

Във връзка с ппредложенията по Плана за възстановяване и устойчивост, базирани на 
целите на проекта, участие в срещи с МРРБ - министър Виолета Комитова, с Минис-
терство на икономиката – заместник-министър Ирена Младенова, и с вицеприемиера по 
управлението на европейските средства – Атанас Пеканов.


