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Уважаеми читатели, 

Пред вас е първият за българия специализиран каталог 
„Фасилити и пропърти мениджмънт услуги 2011“.  
в изданието, подготвено от „пъблик сървисис” оод  
(publics.bg), си поставихме за цел да съберем на едно 
място всички компании, предлагащи фасилити и пропърти 
мениджмънт услуги, както и доставчиците на услуги в тази 
област. 

големият бум на строителството в българия причини и 
бурното развитие на тези два сектора през последните 
години – много български и чуждестранни компании навлязоха 
на българския пазар и успешно развиват своя бизнес. Когато 
настъпи кризата, стремежът за намаляване на оперативните разходи също засили 
интереса към ФМ.

Фасилити мениджмънт професионалистите в българия вече могат да се похвалят и с 
това, че са признати като официална професия. благодарение на усилията на българска 
фасилити мениджмънт асоциация (БГФма), от 1 януари 2011 г. професията „фасилити 
мениджър” е официално включена в Националния класификатор на професиите и 
длъжностите в република българия. Това е една голяма крачка в посока на развитие на този 
професионален бранш в страната ни.

От три години бгФМа подкрепя и магистърската програма по Фасилити мениджмънт в 
стопански факултет на софийския университет „св. Климент Охридски”. университетът 
е единственото висше учебно заведение в българия, което подготвя ФМ кадри за този 
специфичен сектор.

в началото на настоящето издание ще намерите и първото национално изследване на 
пазара на фасилити и пропърти мениджмънт услуги в българия, подготвено от екипа на 
Publics.bg. в него се наблюдават някои интересни тенденции, свързани с пазара, както и 
нагласите на фасилити мениджърите и собствениците на сгради относно инвестициите 
в зелените технологии и използването на системи за сградна автоматизация и 
специализиран софтуер за управление на фасилити мениджмънта.

всички гореизброени причини ни накараха да издадем първия подобен каталог в 
българия. в него са представени повечето големи компании, предлагащи фасилити и 
пропърти мениджмънт услуги, като вярваме, че следващите издания ще са с повече 
представителност и заради развитието на ФМ сектора в страната. Нашата цел е 
каталогът да стане една добра годишна традиция, чрез която всеки да може да намери 
подходящата фасилити и пропърти мениджмънт компания!

Желаем ви приятно четене!

петър ташев,
Управител, „пъблик сървисис” оод
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страни от източна Европа е фактът, че фасилити 

мениджмънтът (ФМ) като индустрия е нов пазар 
на фона на някои държави от Европа, където той е 
стратегическа дейност вече повече от 20 години. 
Поради големия обхват на фасилити мениджмънта 
като дейност и многото негови детайли, компа-
ниите, занимаващи се с ФМ в Европа и по света, 
се опитват да обединяват сектора. Това е начин 
да се осъществява и поддържа връзка, да се обменя 
опит между всички заинтересовани и засегнати 
от него страни, което води до оформянето на 
този сектор и до повишаването качеството на 
предлаганите услуги. Поради значението, което 
фасилити мениджмънтът има за развитието на 
всички публични и частни организации, стремежът 
към обединяването на сектора е преминал и на 
политическо ниво, в резултат на което Европей-
ския комитет по стандартизация (CEN) създаде ев-
ропейска дефиниция за фасилити мениджмънт – EN 
15221. в този стандарт се дава и определение на 
термина „фасилити мениджмънт”. Тази дефиниция 
е и официално приета от българската фасилити 
мениджмънт асоциация:

„интеграция на процеси в рамките на една органи-
зация за предоставяне и развитие на договорени 
услуги, които служат за подпомагане и подобрява-
не на ефективността на основната дейност на 
организацията.”

Фм в България

в българия фасилити мениджмънтът като поня-
тие и като дейност става все по-популярен. По 
инициатива на българската фасилити мениджмънт 
асоциация (www.bgfma.bg) професията е вече впи-
сана в Националния класификатор на професиите 
и длъжностите в българия. въпреки това, много 
организации пряко или косвено свързани с управле-
нието и обслужването на недвижима собственост, 
все още не са запознати с термина „фасилити 
мениджмънт”. Настоящето изследване има за цел 
да покаже какви компании участват в пазара на 
фасилити и пропърти мениджмънт услуги в стра-
ната, колко и какви площи управляват, колко големи 
са самите компании и т.н. Като професионална 
медия за развитие на публичните услуги в българия, 
publics.bg приема за своя мисия доставянето на 
полезна и качествена информация. Това може да се 
постигне единствено чрез активното участие на 
всички експерти, които да споделят своите вижда-
ния и очаквания за сектора.

въпросите

Проучването, изпратено до над 200 компании, 
съдържа 23 въпроса, чиято цел е да се определят 
основните услуги, които се предлагат от компа-
ниите, колко от тях се извършват със собствени 
средства и колко от тях се аутсорсват на външни 




обединяващото между България и повечето

>> национално изследване 
на пазара на фасилити 
и пропърти мениджмънт 
услуги в България     <<

ТЕНДЕНцииТЕ ПрЕз 2010 г. и ОчаКваНияТа 
за НОваТа 2011 г. - ОбОбщЕНи в МНЕНияТа 
На вОДЕщи ЕКсПЕрТи ОТ гилДияТа
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доставчици. изследването също така цели да пока-
же доколко компаниите в българия използват съвре-
менни системи за мониторинг на сградите, които 
управляват, и доколко са познати и се използват 
различните софтуерни приложения за управление 
на ФМ процесите.

Участници в изследването

в изследването взеха участие 34 водещи компании 
от секторите на фасилити и пропърти менидж-
мънта. част от тях са чисто фасилити и/или 

пропърти мениджмънт доставчици, а други са 
отговорни за ФМ дейности в по-големи корпорации, 
в които ФМ не е основен бизнес.
Повече от половината участници управляват сред-
но между 2 и 10 сгради, а почти 40% управляват над 
50 000 кв.м. рзП.

Повечето от компаниите, участващи в проучва-
нето, обслужват основно жилищни и администра-
тивни сгради – 39% и 31% респективно.
в отговорите също така фигурират учебни заве-
дения и детски градини. въпреки малкия им про-
цент, компаниите и общинската администрация 
могат да се замислят повече върху професио-
налната поддръжка на тези толкова важни за 
развитието на нашите деца сгради. Освен това 
вече и в българия се срещат случаи, в които една 
офис сграда има и детска градина, което улеснява 
служителите с малки деца.
Фактът, че жилищните сгради водят като про-
цент на управление се дължи на няколко фактора 

– от една страна по-активни в изследването 
са фирмите за обслужване на жилищни сгради – 
или т.нар професионални домоуправители. От 
друга страна жилищният сграден преобладава в 
сградния фонд като цяло и също така все повече 
жилищни сгради се доверяват на професионали-
стите в бранша.

най-предлаганите услуги

Повечето компании предлагат почти всички ФМ 
поддържащи дейности, свързани с управление на 
техническото обслужване на обекта, сигурността и 
почистването. Като най-слабо разпространени из-
вършвани дейности се открояват копирните услуги, 
управлението на пощата и кетърингът.

Фасилити и пропърти 
мениджмънт компания  32%
Фасилити мениджмънт 
компания   26%
Пропърти мениджмънт 
компания   26%
Фасилити мениджмънт 
отдел    9%
Телекомуникационни 
компании   3%
Административна дирекция 3%

1 сграда    6%
От 2 до 10   53%
От 11 до 25   15%
От 25 до 50   12%
Над 50    15%
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Вашата компания управлява/поддържа основно:

11%
Бизнес 

паркове

40%
Жилищни 
сгради

6%
Търговски 
площи

3%
Училища
детски градини 
университети

Административни 
сгради и търговски 
площи
3% Административни 

сгради
31%

Ваканционни имоти, 
търговски площи 

и административни сгради
3%

Технологични 
помещения/сгради 
за основния бизнес

3%
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Очевидно и нормално е, че най-
предлаганите услуги в сферата са 
техническа поддръжка на съоръже-
нията, почистване, отстраняване 
на повреди, поддръжка на външни 
площи, снегопочистване, охрана 
и сигурност. Това са основопола-
гащи услуги, които почти всяка 
ФМ компания предлага на своите 
съществуващи и потенциални 
клиенти. 

аутсорсинг

По отношение на аутсорсинга, 
най-изнасяните от рамките на 
компанията услуги са охраната 
и сигурността, пожарната безо-

пасност и поддържането на прилежащите площи. 
Най-малко аутсорсвани услуги са гаранционният 
мениджмънт, телефонните услуги и рецепция, 
следвани от копирните услуги и 24 часовото 
дежурство.
Тук интерес представлява фактът, че дейността, 
която най-често се дава на външни компании, 
не е охраната (47%) или почистването (35%), а 
поддръжката на противопожарната техника и 
противопожарната сигурност (68%). Това показва, 
че почистването и охраната като дейности са 
сравнително печеливши и въпреки спечифичния 
си характер, компаниите предпочитат да ги из-
вършват със собствени средства. Друг интересен 
момент е, че само 26% от анкетираните отгова-
рят, че аутсорсват енергийния мениджмънт на 
външни компании. 

използване на (BMS)

BMS системите (системи за сградна автоматиза-
ция) стават все по-разпространени и незаменими 
при управлението на сгради. Почти половината от 
запитаните ползват системи за сградна авто-
матизация въпреки големия процент компании в 
проучването, обслужващи жилищни сгради, които 
по-рядко имат нужда от BMS.
високият процент на използване на BMS – 52% 
- показва, че все повече собственици на сгради 
разбират смисъла на професионалното управление 
и на нуждата от тази сравнително малка инвести-
ция на фона на цялостния проект за проектиране и 
построяване на една сграда.
според участниците в изследването, BMS позволя-
ват много по-добро и прецизно управление на сис-
темите за отопление, вентилация и климатизация 

(74%), контрол на достъпа до сградата, охраната и 
видеонаблюдението (74%). 
според 65% от участниците, друга изключително 
полезна функция и начин за намаляване на разходи-
те за поддръжка на една сграда е възможността за 
енергиен мениджмънт – управление на енергията, 
която се използва в сградата за нейното правилно 
съществуване. според анкетираните, една BMS би 
помогнала много за управление на осветлението 
(68%), управление на енергийната ефективност 
(65%) и измерване консумацията на ютилити 
услуги (47%). 
различни изследвания показват, че наличието и пра-
вилната употреба на една BMS може да доведе до 
значително намаление на потреблението на елек-
троенергия – в някои случаи и до над 40%. Оттук 
лесно се вижда, че инвестицията за изграждането 
на системата би могла да се възвърне в рамките на 
няколко години.
Компаниите, взели участие в изследването, са поч-
ти единодушни – 85%, че една система за сградна 
автоматизация би намалила значително опера-
тивните разходи по поддръжката на сградата. 
Остава само и собствениците и инвеститорите в 
сградния фонд да осъзнаят тази нужда. 
Тук трябва да погледнем и към европейските ди-
рективи и българското законодателство, свързано 
с енергийната ефективност. задължението за 
подобряване на енергийната ефективност и за 
доказване на изпълнените мерки по намаляване на 
консумацията на енергия със сигурност ще доведе 
до още по-масовото използване на тези системи, 
тъй-като те са един от основните начини не само 
за подобряване на енергийната ефективност, но и 
за реалното измерване на взетите мерки. 
Не на последно място трябва да се отбележи, че 
наличието на система за сградна автоматизация 
е и пряко свързано със сертифицирането на една 
сграда по различните стандарти за зелени сгради – 
BREEAM, LEED, DGNB.

проблемни казуси

Прави впечатление, че те най-често възникват при 
взаимоотношенията със собствениците и инвес-
титорите на обектите (50%) и въобще ползвате-
лите на фасилити мениджмънт като услуга. Това не 
е учудващо, като се има предвид, че в българия ФМ 
като услуга се търси основно след завършването на 
строителния обект. От друга страна тези, които 
извършват услугата, най-често първи откриват 
„изненадите”, заложени в сградата при нейното 
строителство и те трябва да ги представят на 
собственика или инвеститора.  


ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ,  

ИЗВЪРШВАНИ ОТ КОМПАНИИТЕ:
Техническо управление на 
обекта и мениджмънт  97%
Мениджмънт на поддръжката  97%
Почистване    94%
Отстраняване на повреди   91%
Поддържане на външни площи  82%
Снегопочистване   79%
Профилактика и поддръжка  76%
Портиери   68%
Охрана и сигурност   68%
Противопожарен ред и сигурност 68%
Проследяване на гаранциите  68%
Експлоатация на съоръженията 56%
Енергиен мениджмънт  53%
Експлоатация на управляващата 
техника    47%
24-часово дежурство  47%
Телефонисти и служба рецепция 41%
Кетъринг   21%
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При управлението на недвижима собственост в 
българия не са редки и казусите във връзка с норма-
тивната рамка (41%).
според резултатите, най-редки са трудните 
ситуации при взаимоотношенията със собствения 
персонал (16%).

интегриране на зелени технологии

По-малко от 10% от участниците в проучването 
заявяват, че използват алтернативни източници 
на енергия. От друга страна, голямото мнозин-
ство от запитаните са привърженици на идеята 
за внедряване на зелени технологии в сградите, 
за които отговарят или притежават. въпреки 
това, 55% са на мнение, че тези технологии са все 
още прекалено скъпи, за да предприемат реални 
действия в тази насока. в българия трудностите 
пред узаконяването на интегрираните в сгради вЕи 
и присъединяването им към електроразпредели-
телната мрежа допълнително допринасят за тази 
представа. Едва в публикувания в края на 
2010 г. проекто-закон за енергията от възобновя-
еми източници са предвидени по-леки администра-
тивни процедури за зелената енергия в сградите, 
но са намалени и стимулите за изграждането им.

софтуер за управление на 
фасилити мениджмънт (CAFM)

според проучването, използването на CAFM 
(Computer Aided Facility Management) все още е 
слабо разпространено в българия, като едва малко 
повече от четвърт от участниците в проучва-
нето ползват такова приложение. въпреки това, 
голямото мнозинство от запитаните е на мнение, 

че използването 
на онлайн софту-
ерни приложения 
за управление на 
сградите и кому-
никация с персо-
нала би повишило 
качеството на 
тяхната работа 
и би довело до 
по-стриктно спаз-
ване на сроковете 
за изпълнение на 
отделни задачи. 
Като цяло се от-

кроява мнението, че използването на CAFM би по-
могнало в търсенето на решения за оптимизация и 
анализиране на ФМ процесите и функционалността 
на физическата среда. в тази връзка слабото 
проникване на пазара на тези продукти може само 
да означава, че за тях има голям потенциал през 
следващите години.

Фм персонал и квалификация

според голяма част от запитаните, нуждата от 
наемането на нови служители е сравнително рядка 
като явление, но като общ проблем в тази насока 
се откроява намирането на подходящи кадри. 
числеността на служителите в ФМ отделите или 
доставчиците на ФМ варира силно, което може 
да е индикатор за силно диверсифициран подход 
към извършването на ФМ и различната степен на 
използване на наличните на пазара инструменти.
според мнозинството от участниците в проуч-
ването, най-добрият начин за повишаването на 
квалификацията на ФМ кадрите е участието в 
семинари и обучения по ФМ. Относително малък 
процент (10%) от запитаните са на мнение, че 
добър начин за повишаване на квалификацията 
е единствената към този момент в страната 
магистратура по ФМ - в стопанския факултет на 
су „св. Климент Охридски”.

Използването на cafm 
ще доведе до по добро:

Финансово анализиране  88%
планиране и изпълнение 
на всекидневните задачи  79%
Управление на взаимоотноше- 
нията с доставчици на услуги 53%
Управление, промяна, редизайн 
на бизнес процесите  47%
анализиране и оценка 
на недвижимите имоти  44%
планиране на пространството 
и прогнозиране   41%
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Вашата осноВна корпоратиВна

цел за 2011 е:

Увеличаване качеството 
на предлаганата услуга   82%
строителство и/или 
управление на нови обекти 59%
намаляване на оперативните 
разходи    56%
намаляване на времето за 
реакция при кризисни ситуации 50%
подобряване сътрудничеството 
с доставчици на услуги  50%
намаляване на времето за 
извършване на отделните услуги 44%
подобряване на работната 
обстановка   38%
оптимизиране на персонала 32%
подобряване използваемостта 
на вътрешното пространство 21%
намаляване на управляваните 
проекти   6%
Увеличаване на оборота  5% 

Цели за 2011 г.

Това, което е обединява-
що между участниците 
в изследването, е жела-
нието за увеличаване на 
качеството на услугата 
(80%) и намаляване на 
оперативните разходи 
(56%). Прави впечатле-
ние, че 59% от компани-
ите имат намерение, 
въпреки финансовата и 
икономическата криза, 
която все още не е 
напуснала българия, през 
2011 г. да строят нови 
обекти и/или да запо-
чнат да ги управляват 
професионално. 
Като други основни цели 

за следващата година, участниците в изследва-
нето посочват и намаляване времето за реакция 
при кризисни ситуации, подобряване сътрудни-
чеството с доставчици на услуги, подобряване на 
работната обстановка.
Тези данни показват, че фасилити и пропърти 
мениджмънт компаниите мислят и вървят в 
правилната посока: подобряване на комуникацията, 
подобряване на структурата на компанията и не 
на последно място - подобряване на процесите. 
Последното е може най-значимият фактор за пра-
вилното управление на всяка ФМ компания.

контакт с клиентите

По голямата част от ФМ и ПМ доставчиците 
използват и алтернативни форми за контакт със 
своите клиенти. Като най-разпространен начин за 
това е наличието на форма за обратна връзка на 
сайтовете на компаниите. Около 1/3 от запита-
ните дори използват новите социални медии като 
Facebook, Twitter, LinkedIn и др.

изводите

въпреки че представеният анализ не претенди-
ра да дава цялостна и пълна картина на пазара 
на фасилити и пропърти мениджмънт услуги в 
страната, авторите са сигурни, че резултатите 
от изследването ще помогнат на много компании 
да видят къде се намират спрямо останалите 
компании на пазара. всеки участник в пазара може 
да потърси мястото си сред предлаганите услуги, 
да сравни степента на аутсорсинг, да разбере 
силните страни на BMS и CAFM системите, както и 
да провери какво е настроението за инвестиции в 
зелени технологии и др. 
Екипът на publics.bg, подготвил това изследване, се 
надява, че е успял да положи основите на цялостния 
поглед на фасилити и пропърти мениджмънт услу-
гите в страната, и че заедно със самите компани-
ите от сектора ще успее да направим този анализ 
ежегоден. Очакваме, че през всяка следваща година 
все повече компании ще се включат в изследването. 
Това ще е израз както на доверие към проучването 
като инструмент за споделяне на информация, 
така и свидетелство за на растящия местен пазар.

Очакваме вашите коментари и предложения за 
следващите издания на проучването. за връзка с 
екипа ни, може да ползвате електронната ни поща 
office@publics.bg или тел. 0887 499 443. 



Изследването е подготвено за публикуване от:
Петър Ташев, Ясен Димитров и Атанас Георгиев
„Пъблик сървисис” ООД (www.publics.bg)
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Use Business Conference, Research Symposium and other
Side Events to discuss topics like

 FM as a Factor of Production
 Measurement of Productivity
 FM Positioning and Strategy
 Impact of New Ways of Working
 Optimization and Lean Management
 Performance Management 
 Value Added FM 

Plus: Student Poster Competition

www.efmc-conference.com

European Facility Management Conference

23 to 25 May 2011  |  Vienna University of Technology, Austria 

 

 Kindly send me the detailed conference brochure (available February 2011).
 

 Kindly make a reservation for ____ participants until 15 March 2011 (non-binding).
 

 Kindly inform me about sponsoring and exhibition opportunities.

Name: 

Position: Departement:

E-mail:

Phone: Fax:

Company:

Address: 

Date, Signature: 

EUROFORUM Deutschland SE may inform me about any type of offer from themselves, group companies or partner companies for promotional purposes: 

e-mail:      Yes     No            fax:      Yes     No

P9
10

00
85

 
Z1

22
3

Send your request
By fax: +49/2 11/96 86–46 31
By e-mail: stephanie.rodowski@informa.com
By mail: Informa Business Communication,
A Division of EUROFORUM Deutschland SE
P.O. Box 11 12 34
40512 Duesseldorf, Germany
Internet: www.ibc-informa.com

Do you have further questions?
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Stephanie Rodowski (Project Manager)
Phone: +49/2 11/96 86–37 56
stephanie.rodowski@informa.com

Please fax to: +49/2 11/96 86–46 31
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 Интегрирани решения за управление на Вашия бизнес

EЙЧ ЕС ДЖИ ЗАНДЕР е най-големият Фасилити Мениджмънт доставчик в Германия и една 
от водещите компании в Европа. С присъствието си в повече от 30 държави и със своите над 
12,000 служители, ЕЙЧ ЕС ДЖИ ЗАНДЕР предлага пълен спектър от интегрирани услуги по 
управление и поддръжка на сгради, които предоставяме ежедневно, регулярно, превантивно 
и аварийно според нуждите и изискванията на нашите клиенти.

С иновативни стандарти, висока мотивация, професионално облужване и качествено 
поддържане, ние имаме за цел да запазим в дългосрочен план рентабилността и стойността 
на недвижимите Ви имоти и да удължим живота на Вашето оборудване.

 • Техническо облужване и поддръжка на вашите системи, съобразени с най-добрите  
 световни процедури
 • Управление на инфраструктурни услуги (охрана, почистване, озеленяване и т.н.)                       
      чрез авангардни решения;
 • Енергиен мениджмънт и оптимизация на разходите
 • Управление на договори, застраховане и наемни отношения.
 • Администриране и поддръжка на автопарк според най-добрите европейски и
           световни  практики
 • Реконструкции и строителен надзор, съобразени с Българското законодателство.
 • Кетъринг и организиране на събития, спестяващи Ви средства и време.
 • Управление на активи в гаранция, гарантиращо Ви безупречна поддръжка през  
      целия срок на гаранцията.

 • Технически одит и предписания, целящи оптимизиране на Вашите разходи и   
   осигуряващи безпроблемна експлоатация на активите Ви.
 • Специфични услуги, необходими за развитието и просперитета на Вашата   
           компания.

Ако всичко това Ви интересува, с удоволствие ще подготвим адекватна и иновативна 
концепция за управление на Вашите имоти и бизнес

Ейч Ес Джи Зандер България ЕООД
София 1504, ул. Петра 6-8
Тел.: +359 2 400 9288 Мобилен: +359 887 950 504
Е-мейл: georgi.hristov@bg.ibm.com
www.hsgzander.com



ISS is a global company within the Facility Services industry, with 
subsidiaries all over the world. At the same time, ISS is locally 
anchored with thousands of clients in each of the countries we 
operate in. 

The ISS history began in Denmark more than 100 years ago and our 
headoffi ce is still located in Copenhagen. Still, in each of our local 
country organisations the activities and services are managed by 
local people who are close to the customers and understand local 
demands and culture.

As a service provider, ISS is the very essence of a people business. 
With more than half a million employees we are one of the biggest 
private employers in the world. Every day ISS employees - be it in 
Chicago, Madrid, Rio de Janeiro or Tokyo - work as an integrated 
part of our clients’ organizations, ensuring that service value is 
created through The ISS Way of customizing and delivering our 

service solutions. People are our most valuable resource and it is 
our employees who make ISS into something special because of the 
way they provide day-to-day services at our clients’ facilities. 

At ISS we are well aware that every client has different needs and 
requirements. Therefore, we have developed fl exible solutions to 
meet whatever individual requests we may receive. Not only do 
we offer a full range of specialised services, such as Cleaning, 
Catering, Security, Property and Support Services as well as Facility 
Management.

ISS Facility Services EOOD
Rakovski Str. 100 - Sofi a 1000 - Bulgaria
Phone : + 359 2 815 54 63  
Fax : + 359 2 981 43 50
Email : offi ce@issworld.bg
www.issworld.com

Welcome to A World of Service

ISS ADvert 21x29,7mm_Romania_1210.indd   1 12/6/2010   8:34:46 AM
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CAFM системите 
обхващат всички 
процеси, свързани 
с управлението на 

собствеността >

>

Кои са според вас основните фактори за 
развитието на фасилити мениджмънта в 
България през последните три години?
- Фасилити мениджмънт секторът дължи своя 
подем на поредица от фактори и събития, чието на-
чало бе положено от развитието на строителство-
то у нас през последните години. Необходимостта 
от професионално управление на сгради стана силно 
осезаема поради невъзможността на инвестито-
рите да се справят с това предизвикателство. в 
същото време, в по-развитите страни, Фасилити 
мениджмънт е популярен бизнес и тенденциите, 
заложени в него, започнаха да навлизат и в  българия. 
Това се дължи на редица организации, които 
работят усилено за неговото популяризиране като 
 българската Фасилити Мениджмънт асоциация, 
Uconomics, Publics.bg.

Как се отрази финансовата и икономиче-
ската криза на вашата компания?
- Кризата до известна степен е субективно понятие 
и в различните браншове се отразява по различен 
начин. иТ секторът беше относително слабно за-
сегнат, тъй като все повече мениджъри осъзнават 
необходимостта да оптимизират своите процеси 
и разходи и търсят съответни софтуерни решения, 
които да им помогнат. в тази връзка изминалите 
две години за нас бяха наистина успешни. бумът 
на строителството у нас до преди две години 

 поддържаше принципа на бързо построяване и 
продаване на сградите, което осигуряваше и бърза 
печалба на инвеститорите. в условията на криза 
обаче, когато търсенето отбеляза спад, същите 
тези инвеститори се изправиха пред предизвика-
телството да управляват множеството построени 
сгради и да ги отдават под наем. Това от своя 
страна увеличи бизнеса на Фасилити и Пропърти 
мениджмънт компаниите, което засили търсенето 
и на нашия продукт FM Center.  

Осъзнават ли компаниите нуждата от 
използването на специализиран софтуер 
за управление на фасилити мениджмънта 
(CAFM) или все още разчитат на компю-
търни таблици (excel)?
- всяка сериозна компания, която се занимава с 
професионално управление на недвижима собстве-
ност знае, че Excel е чудесен инструмент, но не и 
за Фасилити Мениджмънт. Това е бизнес, който 
оперира с голям обем от данни, човешки ресурс, 
организационни и работни процеси, които могат 
да бъдат ефективно управлявани единствено чрез 
специализирани софтуерни решения (CAFM системи). 
Една CAFM система може да обхване всички процеси, 
свързани с управлението на собственост като 
следене и контрол на разходи, отчитане на налич-
ните в сградите системи и генериране на справки, 
дейности по поддръжка на сградите, финансови 

ивО сТОяНОв - 
МЕНиДЖър бизНЕс 

развиТиЕ, 
CENTERMINE
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анализи и справки, контрол на договорните отно-
шения, следене на инвентар и оборудване и други. 
По този начин фасилити мениджърите разполагат 
с подробна информация за всичко, което се случва 
в техните сгради и могат да вземат правилните 
решения за оптимизиране на процесите и като 
резултат да реализират печалба и възвръщаемост 
на инвестицията. 

Какви са бъдещите ви планове за развитие 
в страната?
- Плановете ни за развитие в българия включват 
непрестанно усъвършенстване на продукта, разрабо-
тване на нови функционалности, разширяване на биз-
неса с настоящите ни клиенти и разбира се обогатя-
ване на клиентското ни портфолио. През следващата 
година ще се фокусираме повече върху финансовите 
инструменти в FM Center, които ще предостяват 
на мениджърите възможности за детайлно следене 
на информация за приходи и разходи, залагане на 
коефициенти на печалба при препродаване на услуги, 
разпределение на услуги към клиенти с автоматично 
начисляване на печалби или отстъпки, генериране на 
аналитични справки за приходи и разходи от управле-
нието. в следващи версии на продукта ни ще бъде 
включена и нова функционалност, свързана със следене 
и контрол на задачите по поддръжка през мобилни 
телефони. Това ще спести оперативно време, което 
може да бъде използвано за други дейности.

Иво Стоянов е завършил Магистратура 
по „Компютърни системи“ в ТУ София.
От 2001 г. работи в Немечек България. Има богат 
опит и технологични познания във внедряването на 
информационни решения от различен тип.  
Към момента е Мениджър Бизнес Развитие в 
CenterMine Ltd., където се занимава с полуляризирането на 
Фасилити мениджмънт като средство за оптимизиране на 
фирмени процеси. Специалист е в консултациите, свързани 
със софтуерни решения за управление на недвижима 
собственост. 
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липсват специалисти - 
трябва да се наблегне 
на професионалното 

образование  
в България  

>

Кои са според Вас основните фактори за 
развитието на фасилити мениджмънта в 
България през последните три години?
- През последните няколко години фасилити 
мениджмънтът придоби популярност в българия. 
Причините за това са няколко: интензивното 
строителство и навлизането на чужди инвести-
тори, които внесоха своето ноу-хау в сферата 
на ФМ;  по-големите изисквания от страна на 
клиентите към качеството на живот и работа 
в новите сгради; осъзнаването на нуждата от 
професионално управление на дома, което носи 
полза за собственика като запазва стойността 
на имота и повишава приходите от него. ФМ е 
много добре развит в Европа и съвсем естествено 
си проби път и в българия. строителството на 
ваканционни апартаменти и закупуването на 
имоти от английски купувачи бяха по-сериозният 
стимул за навлизането на услугата на българския 
пазар. Постепенно дейността се разви и в сферата 
на бизнес и търговските сгради и жилищните 
комплекси в големите градове. 
създаването на българската фасилити менидж-
мънт асоциация допринася за налагането на ФМ 
като услуга. с нейно съдействие вече има специал-
ност магистър „икономика и управление на сгради 
и съоръжения” в софийски университет, водят се 
разговори и за утвърждаване на „фасилити мени-

джър” в националния класификатор на професиите. 
в известна степен кризата също дава тласък за 
развитие на професионалното сградно управление, 
тъй като фирмите търсят начини за оптимизира-
не на разходите, а основната функция на фасилити 
мениджмънта е точно тази. 

Как се отрази финансовата и икономиче-
ската криза на Вашата компания?
- „Пи Ел Ейч инвест” ООД е част от Планекс Хол-
динг. създадена е през 2004 година, като една от 
основните й дейности е развитието на услугите 
по фасилити мениджмънт. Към момента фирмата 
управлява и поддържа комплекси с рзП 135 000 кв.м. 
имаме опит предимно с ваканционни, жилищни и 
малки бизнес сгради във варна, софия и по черномо-
рието. Кризата при нас имаше по-скоро позитивен 
ефект. Намалялата интензивност на строител-
ство на нови сгради ни даде „свободно” време, за 
да оптимизираме организацията си. използваме 
времето да наблегнем на обучение на персонала за 
работа с клиенти, справяне с рекламации, реакция 
при спешни случаи. Клиентите ни станаха много 
по-взискателни – кризата ги накара да внимават 
много какво получават срещу парите си. затова 
разработихме нови услуги, които тестваме в 
момента и планираме разширяването на бизнеса 
през 2011 г. 

бисЕра ПЕйчЕва - 
МЕНиДЖър уПравлЕНиЕ и 

ЕКсПлОаТация На сОбсТвЕНОсТТа,
Пи Ел Ейч иНвЕсТ

>
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Кои според Вас са основните аспекти на 
фасилити мениджмънта, които тряб-
ва да бъдат променени и подобрени в 
България (законодателство, образование, 
компетенциите на компаниите, друго)?
- Трябва да се отделя по-голямо внимание на поддръж-
ката още в момента на проектиране на сградата, 
тъй като експлоатационните разходи почти три-
кратно надвишат инвестиционните. именно в тази 
насока компаниите трябва да развият дейността си 
с оглед удължаване „живота” на имота. 
в българия през 2009 година влезе в сила законът 
за управление на етажната собственост (зуЕс). за 
съжаление, обаче, и днес той не действа.  има много 
нерешени въпроси, най-вече с контрола по разпоред-
бите. Например колко пъти ще се отлага срокът за 
регистрация на етажните собствености и в крайна 
сметка какъв е процентът на регистрираните в 
момента? Кой ще санкционира собствениците, които 
казват: „Тече покривът? Това не е мой проблем”. зуЕс 
беше променян два пъти, сега чакаме евентуално нови 
корекции. цялата идея за ефективното управление 
на етажната собственост и устойчивото развитие 
вече е компрометирана. затова е важно институ-
циите в българия, а и българската ФМ асоциация, 
да „образоват” гражданите за ползите от закона и 
ФМ-дейността. Няма да е лесно, имайки предвид тра-
дициите в страната и особеностите на българската 
народопсихология, но трябва да се започне отнякъде. 
Третото много важно нещо е наличието на квали-
фицирани кадри. Един фасилити мениджър следва да 
притежава технически, икономически и дори юриди-
чески познания. за съжаление към настоящия момент 
липсва цялостна образователна програма за този тип 
професия и ние всеки ден се учим в практиката как да 
се справяме с проблемите и как да работим по-добре. 
Магистърската програма по ФМ в софийския универси-
тет е добро начало, но не е достатъчна. защото има 
нужда от достатъчен брой квалифицирани работници 
във всички сфери и нива на дейността: ел. - и виК, 
климатични и отоплителни системи, асансьори и т.н. 
и най-важното – мотивирани хора, които искат да 
правят най-доброто и да се развиват. училището не 
„произвежда” такива кадри в изобилие и това ще ста-
ва все по-голям проблем. Така че трябва да се наблегне 
на професионалното образование в българия.

Какви са бъдещите Ви планове за разви-
тие в страната?
- До момента ние управляваме собствени обекти, т.е. 
инвестирани и изпълнени от компанията. сградите 
са предимно  жилищни и ваканционни комплекси от 
затворен тип, където собствениците виждат и 
оценяват ползите от професионалното управление 
на общите части. Нашите амбиции са насочени към 
„външния” пазар, по-точно обекти, реализирани от 
други компании. развиваме звено по ремонтни дей-
ности, тъй като с течение на времето все повече се 
налага нуждата от аварийни или планирани ремонти. 
имаме комплекси, които управляваме почти десет 
години и за нас е важно да запазим техния облик и 
доверието на клиентите си. разработваме нови 
услуги в сферата на управлението на отделни имоти. 
Освен това планираме развитие и специализиране при 
управление и поддръжка на големи офис и търговски 
сгради, където към момента за съжаление нямаме 
опита на европейските и световни компании. 

Бисера Пейчева (Peycheva@planex.bg) е мениджър 
„Управление и експлоатация на собствеността” в 
„Пи Ел Ейч Инвест” ООД. Завършила е Икономически 
университет – Варна, специалности „Маркетинг” и 
„Управление на продажбите”. От 5 години работи в 
сферата на ФМ, като развива изцяло дейността 
в „Пи Ел Ейч Инвест” ООД . В момента Бисера управлява 
персонал от 95 души и организира поддръжката на сгради 
със 135 000 кв.м. РЗП.
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Бумът в 
строителството 

беше фактор  
за развитието  

на Фм >

>

Кои според Вас са основните фактори за 
развитието на фасилити мениджмънта в 
България през последните три години?
- Основните фактори, които обуславят развитието 
на фасилити мениджмънта в българия могат да бъ-
дат систематизирани в няколко аспекта. На първо 
място е бумът на строителството през последни-
те 8 години, което доведе до необходимостта този 
сграден фонд след построяването и въвеждането 
му в експлоатация да бъде управляван и поддържан. 
Много от инвестициите бяха направени от чужди 
компании главно от западна и централна Европа, а 
там този сектор е силно развит и съответно не 
можеше техният опит да не бъде пренесен. българ-
ските предприемачи и инвеститори осъзнаха, че без 
да развият фасилити мениджмънта, не могат да 
постигнат високо качество на предлаганата услуга, 
респективно висока доходност от тези предлага-
ни активи. Не на последно място, ние в българия 
също имаме опит и компетентност във фасилити 
мениджмънт, макар и той да не е бил извършван в 
обхвата и вида на чистия ФМ, който познаваме в 
момента.

Как се отрази финансовата и икономиче-
ската криза на вашата компания?
- забавянето на темпа на строителство и кризата 
във всички сектори на икономиката се отрази на 
почти всички фирми. При нас предимно се изрази в 

затруднения при осигуряване на наематели за нови 
обекти, както и с намалената платежоспособност 
на вече съществуващи такива.

Кои според Вас са основните аспекти на 
фасилити мениджмънта, които трябва да 
бъдат променени и подобрени в България?
- има какво да се желае както в законодателството, 
така и в образованието. все още според мене няма 
достатъчно подготвени и достатъчно компетент-
ни кадри. Като стъпка в правилна посока е магис-
търската програма по Фасилити мениджмънт в 
стопанския факултет на су „св. Климент Охридски” 
и ежегодните Майсторски класове по фасилити 
мениджмънт.

Какви са бъдещите ви планове за развитие 
в страната?
- Макар и с по-бавни темпове, ние продължаваме да 
участваме в процеса на строителство и последващо 
управление и техническа поддръжка на нови обекти. 
Желанието ни е да се развиваме и подобряваме 
услугата, която предлагаме.

КрасиМир иКОНОМОв -
уПравиТЕл,
ФМ ЕврОПа
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>Красимир Икономов е управител на „ФМ Европа” ООД - 

компания, която е на пазара от май 2008 г. Фирмата се 
занимава с управление на сградни фондове. На разклона 
за Летище София в Дружба 1 компанията управлява три 
функциониращи офисно-складови бази с площ от 
35 хил. кв. м, както и заведение за бързо хранене. 
На същата територия от 20 декември 2010 е в 
експлоатация нова сграда. На територията на комплекса 
„ФМ Европа” осъществява дейност по пропърти и 
фасилити мениджмънт. От март 2010 г. компанията 
осъществява и техническата поддръжка на София Аутлет 
Център, намиращ се на Цариградско шосе до Метро.
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договорите  
за Фм трябва да 
бъдат за период  
от поне 3 години >

>

Запознати ли сте с пазара на фасилити 
мениджмънт в България и какво мислите 
за него през последните години?
- От една страна поради кризата ни се налага да 
правим малки промени на ФМ пазара. Преди време 
имаше голям пазар на офис сгради и имаше много 
доставчици на услуги, които извършваха някакъв 
вид фасилити мениджмънт, но го правеха на срав-
нително ниско ниво. ако погледнете интересите 
на наемодателите през последните месеци и годи-
ни - те инвестираха много средства в сградите и 
даваха много пари за грижата за техните сгради 
за дълъг период от време. и ако поддръжката и 
обслужването на сградата не се извършва на високо 
ниво, може би нищо не се случва през първите 
3-5 години. Но след това може да има сериозни 
повреди и проблеми с ОвК системите, чилърите 
и т. н., и наемодателят ще трябва пак да инве-
стира много средства. През последните години 
наемодателите разбраха, че имат нужда от 
по-добро качество при обслужването на имоти-
те им. Международните фондове и българските 
наемодатели натрупаха опит през последните 
години, който е свързан с осъзнаването на нуждата 
от професионален фасилити мениджмънт и че 
не всички организации, които го предоставят, са 
добри ФМ компании. имаме същите проблеми и в 
западна Европа – много организации наричат себе 
си ФМ компании, но това, което предоставят като 
услуга, не е фасилити мениджмънт.
Това е и най-големият проблем - да се направи 
разликата между техните услуги и ФМ, който 
означава да мислиш като наемодателите. Ние не 
сме доставчици, които предлагат само поддръжка, 

ние поемаме целия спектър от дейности. Налага 
ни се да взимаме решения вместо собствениците, 
които са заинтересовани основно от  маржовете 
на печалбата. Това е нормално – те искат да 
правят бизнес. и нашата цел е да им помогнем. Ние 
не говорим само за поддръжка, а и за намаляване 
на всички оперативни разходи , включително и да 
намалим енергийните разходи.
Ние трябва да гледаме върху целия спектър от 
дейности, които предлагаме. ако се вгледаме в 
 тръжната документация за наемане на доставчик 
на дадена услуга, в нея е вписано задължението да 
се извършат определени дейности. Но в реалния 
живот някои от тях не са нужни и не трябва да се 
извършват. От друга страна има някои, които не 
са включени. Тогава задачата е те да се включат в 
работния процес и да се намалят дейностите, от 
които реално няма смисъл. Когато се прави споразу-
мение за ниво на обслужване на даден обект, трябва 
да се направи нужното, така че човек да е сигурен, 
че наистина се заплаща тази част от работата, за 
която се плаща. Това е някакъв вид кръговрат – по-
стоянно трябва да се подобрява нивото на услугата. 
Не можете да спрете и да кажете: Това е нивото 
услугата и няма място за подобрения! винаги трябва 
да мислите в синхрон със собственика, но трябва да 
се грижим и за наемателите. Понякога това е доста 
трудно, защото тези две страни не винаги мислят 
еднакво, но ако сте добра ФМ компания, вие ще 
можете поне да намалите разходите за поддръжка. 
Това е най-важната цел по време на „кризи”.
Ние не правим оферти, които са за период от 
само една година. Ние смятаме че, само за опо-
знаването на една сграда от техническата и 

ПЕТЕр ПаНис - 
МЕНиДЖър сТраТЕгичЕсКО 

бизНЕс развиТиЕ, 
FIRST FACILITy GMBH
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 технологическата й страна са нужни от порядъка 
на три до шест месеца. затова няма смисъл всяка 
година да се наема нов доставчик, който да поеме 
ФМ. Договорите за фасилити мениджмънт трябва 
да се базират на по-дългосрочни отношения – не 
по-кратки от три години, като в най-добрия случай 
те са между 5 и 10 години. Наемодателите вече 
знаят, колко проблеми могат да имат, ако сменят 
прекалено често обслужващата ги ФМ компания и 
сега те все по-често правят безсрочни договори. 

Как икономическата и финансова криза 
повлия на вашата компания?
- за нас това беше много интересно. Ние трябва 
да продължим да управляваме сградите, за които 
имаме договори. Мисля, че ще има малка празнота 
на пазара за следващите няколко месеца или години, 
докато не бъдат завършени сградите, започнати 
преди кризата. Тя ни помогна да докажем на наемо-
дателите и наемателите, че наистина сме добри 
в това, което правим и че предоставяме качество. 
сега се фокусираме върху оперативните разходи, 
за да ги намалим, което правим със съвместни 
решения с наемодателите и наемателите – свето-
диодно осветление, енергийна ефективност и т. н. 
сега е времето да се докажеш – компаниите, които 
предлагат добро качество и са добри партньори, 
ще оцелеят.
Най-големият проблем е това, че инвеститорите 
в повечето случаи строят сградите и после ги 
продават на наемодателите. Ние сме потърпевши 
от този факт – инвеститорите не мислят по 
адекватен начин за поддръжката нужна след като 
сградата бъде построена, което означава, че новите 
й наемодатели ще трябва да инвестират много 
пари впоследствие. също така има много проблеми в 
Южна и източна Европа по отношение на образова-
нието в сферата на фасилити мениджмънта. има 
университети с програми по ФМ, но проблемът е, че 
те не са на нужното ниво. Кадрите завършили тези 
програми имат много добри теоретични познания, 
но си нямат идея какво е ФМ на практика. ФМ не се 
учи от книгите, той трябва да е в сърцето ти. 

Кой е най-важният аспект на фасилити 
мениджмънта, който трябва да се подо-
бри в България?
- Ние имаме едни и същи проблеми в румъния, унга-
рия, сърбия и дори в австрия. Търсили сме по шест 
месеца да назначим фасилити мениджър и не сме 
успявали да намерим подходящия. Проверявали сме 
много кандидати с добро образование в автоби-
ографиите, но които си нямат идея какво е да си 
фасилити мениджър. Това не е работа за по 8 часа 
на ден – това е работа за 24/7/365.

Какви са бъдещите ви планове за разви-
тие в България?
- искаме да увеличим нашия пазарен дял. бъдещите 
ни планове включват ФМ да се разрастне поне на 
национално ниво. целта е да се намерят инвести-
тори, които искат да работя заедно с компания за 
професионален ФМ от самото начало – от фазата 
на проектиране до изграждането, за да може да се 
направи наистина добра сграда. инвеститорите 
обмислят такива програми, но това важи основно 
за инвеститорите от други страни.

Петер Панис е мениджър бизнес развитие във First Facility 
GmbH от 2009 година, а през 2010 година е станал и 
изпълнителен директор на First Facility imobile s.r.l, Румъния. 
Опитът на Петер във фасилити мениджмънта датира 
от 1999 година, когато е започнал работа като проектен 
мениджър в ABB AG и е бил отговорен за енергийна 
оптимизация, енергийно консултиране и фасилити 
мениджмънт. 
От 2004 година Петер Панис е директор на Profit center FM 
в MCE Building and Infrastructure Solution GmbHм Австрия. 
Петер Панис е завършил Техническият университет във 
Виена със специалност машинно инженерство. 
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>> адвансед
 сървисис
 <<

е ангажирана основно в сферата на професионални-
те услуги по поддържането на сгради – фасилити 
мениджмънт: търговско - развлекателни центрове, 
логистични паркове, бизнес центрове, както и на 
вериги магазини и селища от “затворен тип”.

Три са основните преимущества на професионално-
то управление 
 спестяване на време
 спестяване усилия
 спестяване средства

По този начин нашият клиент може да се концен-
трира по-пълноценно върху основните си дей-
ности, доверявайки се изцяло на нашия професиона-
лизъм при подбора, обучението и формирането на 
специалисти за всяка конкретна сфера на обслуж-
ване.

Основен елемент във философията на фирма 
адвансед сървисис е партньорството с клиентите, 
чиято удовлетвореност гарантира нашето дълго-
срочно и ползотворно сътрудничество.

важно за нашия клиент е да знае за какво и колко 
плаща, т.е. да му бъде осигурена от наша страна 
пълна прозрачност по отношение на нашата ак-
тивност и инвестиции. за тази цел ние сме създали 
стройна организация за планиране на дейностите, 
своевременното им отчитане и регистриране при 
помощта на най-съвременните средства – рс, BMS, 
Hot Line, Help Desk

водещите специалисти са хора с натрупана богата 
практика и висока квалификация специално в об-
ластта на техническата поддръжка на цуМ, сити 
център софия, Mall of Sofia, сграда на енергийни 
компании, „сити Парк резидънс“ и др. 




адвансед сървисис еоод

Ул. „плачковски манастир” № 21а, софия 1505
T: +359 886 154544 
E: advanced.ltd@gmail.com
W: www.advancedservicesbg.com
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>> 
 VIP Security
 <<

компанията за услуги за сигурност VIP Security се 
нареди сред лидерите у нас в сферата на сигур-
ността и охраната. Днес името на VIP Security 
е символ на стабилност, лоялност и увереност, 
следвайки мотото на компанията “свободата на 
сигурността”.

VIP Security осигурява професионални услуги с високо 
качество, съобразени с европейските стандарти и 
покриващи целия спектър услуги за сигурност, чрез 
изградена национална мрежа в над 220 населени 
места и разполага с повече от 1000 служители и 
над 130 специално оборудвани превозни средства.
Компанията за услуги за сигурност има внушително 
портфолио от корпоративни клиенти, водещи 
компании в своите бизнес сектори. сред тях са 
финансови институции, търговски центрове, 
компании от областта на телекомуникациите, 
строителството, развлекателния бизнес.

Основното предимство на VIP Security е възмож-
ността да предложи интегрирани услуги, разрабо-
тени специално за специфичните нужди на всеки 
клиент, включително физическа охрана, изграждане 
и поддръжка на електронни системи за сигурност, 
системи за пожарна и аварийна безопасност, 
мониторинг и контрол, консултантски услуги и 
обучение.

VIP Security е с водещи пазарни позиции в предла-
гането на инкасови услуги, обработка и заверка на 
парични наличности по сметка в търговска банка, 
доставка на монети, комплексно обслужване на аТМ 
устройства, лична охрана и масови мероприятия.

 




За своята 12-годишна история

ул. Горски пътник №44, софия 1421
T: + 359 2 963 52 77
 + 359 2 963 52 88
F: + 359 2 963 52 96
E: office@vipsecurity.bg
W: www.vipsecurity.bg



Компанията за услуги за сигурност

Охранителна дейност
Финансови услуги за сигурност
Електронни системи за сигурност
Мониторинг и контрол
Консултантски услуги и обучение
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 Wir übernehmen Verantwortung 

HSG Zander ist Systempartner für integrierte Facility Management Dienstleistungen mit einer 

flächendeckenden nationalen und internationalen Präsenz. Erfahrene Mitarbeiter sorgen vor 

Ort für eine Entlastung von allen liegenschaftsbezogenen Aufgaben. Mit innovativen Standards, 

hoher Motivation und einer professionellen Servicementalität tragen wir zu einer Steigerung der 

Wirtschaftlichkeit und einem langfristigen Werterhalt von Immobilien bei.

Technisches Facility Management

Wir sorgen fachmännisch für den effizienten und reibungslosen Betrieb Ihrer technischen 

Anlagen.

Infrastrukturelles Facility Management

Wir bieten Ihnen Dienstleistungen von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zentralarchiv.

Kaufmännisches Facility Management

Ob Versicherungen, Kostenerfassung oder Mieterbetreuung – wir übernehmen diese Aufgaben 

gerne für Sie.

Energie-Management-Contracting

Energie sparen ohne Belastung Ihres Budgets. Wir führen in Ihrem Auftrag und auf unsere Kosten 

die erforderlichen Maßnahmen durch.

Interessiert? Gerne zeigen wir Ihnen Referenzen und entwickeln mit Ihnen ein Konzept für die 

Bewirtschaftung Ihrer Immobilie. Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen setzen 

bereits Ihr Vertrauen in uns und nutzen die Sicherheit eines starken Partners, auf den rund um 

die Uhr Verlass ist.

Integrierte Lösungen

HSG Zander GmbH 
Leonard-Bernstein-Straße 10, A-1220 Wien 
Tel.: +43 1 21147-4100, Fax: +43 1 21147-43200
Ansprechpartner: Johann Kutrovats  
johann.kutrovats@mwz-fm.at
www.hsgzander.com

Corporate Design Guide
Guidelines for the visual image of HSG Zander

от семейството на най-големия Фасилити 
Мениджмънт доставчик в германия и една от 
водещите компании в Европа. с присъствието 
си в повече от 30 държави, със своите над 12,000 
служители и с оборот над 10.4 милиярда евро, ком-
панията несъмнено има възможноста да посрешне 
и изпълни дори и най-претенциозните и предизви-
кателни изисквания на клиентите си.

за 3-те години, през които сме на пазара, успяхме 
да докажем, че компанията е символ на качество, 
професионализъм и надежност.

Това са част от компаниите които ни се довериха 
в българия: 
 “ай би Ем българия” ЕООД
 “ай би Ем глоубъл Деливъри сентер” ЕООД
 “рехау булгария” ЕООД
 “BASF българия” ЕООД
 “Нокия българия” ЕООД

за нас ще е чест и удоволствие да докажем и на 
вас предимствата на интегрираният фасилити 
мениджмънт и да достигнем заедно и най-смелите 
ви очаквания.




Eйч ес джи Зандер България е част

>>
 Eйч ес джи
 Зандер България
 <<

ул. петра 6-8, софия 1504
T: + 359 2 400 9288
M: + 359 887 950 504
E: georgi.hristov@bg.ibm.com
W: www.hsgzander.com
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MPM Services е специализирана компания




>> 
 MPM Services
 <<

за управление и поддръжка на недвижими имоти. 
Основана във варна, фирмата успешно развива сво-
ята дейност на територията на североизточна 
българия, като осигурява широк кръг услуги в помощ  
на своите клиенти.

използвайки натрупания опит в поддръжката  и 
управлението на неджижими имоти, MPM Services 
гарантира на своите клиенти професионално 
отношение и грижа, спокойствие, сигурност и въз-
можност за добра възвращаемост от направената 
инвестиция. 

ръководена изцяло от нуждите на клиентите, 
компанията предоставя богат спектър професио-
нални услуги:

 цялостна поддръжка и управление на жилищни и 
търговски сгради

 Контрол на достъпа, видеонаблюдение
 Почистване 
 Поддръжка на басейни
 изграждане, поддръжка и оформление на зелени 

площи
 Техническа поддръжка на осветление, инстала-

ции и съоръжения, намиращи се в комплекса
 управление и поддръжка на индивидуални имоти

ул. Братя миладинови 24, офис 23, гр.варна
T: +359 2 52 978 110
марияна венкова – 0899 020 139
михаил михайлов – 0894 496 052
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 и Пропърти Мениджмънт, която предоставя 
инструменти за управление и контрол на всички 
процеси, свързани с експлоатацията на недвижима 
собственост. системата дава възможност да се 
изготвят точни анализи и прогнози за финансова-
та стабилност и очакваната възвръщаемост на 
вложените в собствеността инвестиции. Комбини-
рането на различен тип данни превръща активите 
в център на печалба.

CenterMine Ltd. е международна компания, специ-
ализирана в разработката на софтуерни решения и 
предоставянето на различни услуги– бизнес анализ, 
план за внедряване на софтуерни решения, мигра-
ция на данни, обучение, поддръжка и други.

 По-добър контрол върху собствеността и 
активите;

 избягване на загуби с дълготраен ефект;
 извличане на максимални ползи от експлоата-

цията;
 Контрол, разпределяне и оптимизиране на 

разходите;
 възможност за изготвяне на точни анализи и 

надеждни прогнози;
 Прозрачност на бизнес процесите в организа-

цията




FM Center е система за Фасилити 

ул. индустриална 11, софия 1202
T: +359 2 4210 993
E: office@centermine.com 
W: fmcenter.centermine.com

>>
 FM Center
 <<
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>>
 окин
 Фасилити БГ
 <<

предлагаща ефективни решения в сферата на 
 интегрирания фасилити мениджмънт. Компания-
та е част от чешкото дружество ОКиН груП аД, 
което развива своята дейност на международния 
пазар от 1993 г.

Към момента, в българия ОКиН ФасилиТи бг 
предлага услуги по поддръжка на международни 
финансови институции, административни сгради 
от висок клас, както и на световно известни про-
изводствени предприятия. чрез своя дългогодишен 
опит, компанията се стреми да предлага качест-
вени решения, които водят до пряка оптимизация 
на всички оперативни процеси и свързаните с тях 
разходи. 

Основна цел на компанията е да спомогне за разви-
тието на основния бизнес на клиентите си. 
ОКиН ФасилиТи бг се заема с изпълнението и кон-
трола на всички спомагателни дейности, класифици-
рани като второстепенни за клиентите на компани-
ята (техническа поддръжка на сгради и съоръ жения, 
услуги по почистване, поддръжка на зелени площи, 
охранителни услуги, сметоизвозване и др.)

ОКиН ФасилиТи бг гарантира високо качество на 
всички оперативни услуги, съгласно европейските 
норми и стандарти и съобразени с естеството на 
българския пазар.




окин Фасилити БГ е компания,

бул. „Цар Борис III“ 201, софия 1618
T: +359 2 962 70 17
E: info.bg@okin.eu
W: www.okinfacility.bg 29





 развиваща се компания, специализирана основно в 
поддръжката и управлението на недвижими имоти. 
ръководната политика на дружеството следва 
европейските нормативи и стандарти, регламен-
тираща не само прозрачността и простотата 
на управление, но и качеството на извършваната 
дейност. 

работейки с ясната идея за максимален комфорт 
и минимален риск за здравето на клиента, друже-
ството оперира с препарати, техника и оборудване, 
сертифицирани от европейски органи и признати за 
безопасни и безвредни за хората и околната среда.

Омека Мениджмънт ООД работи и с утвърдени 
фирми, специализирани в отделните области по 
поддръжката. През 2010 г. фирмата се сертифицира 
съгласно изискванията на международния стандарт 
ISO 9001:2008.




„омека мениджмънт“ оод е динамично 

ул. опълченска 112 а, ет.8, софия 1233
T: +359 2 813 0118; +359 2 970 4819
F: +359 2 813 0110
E: office@omeka-management.com
 omeka.management@gmail.com
W: www.omeka-management.com

>>
 омека
 мениджмънт
 <<
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>>
 пи ел ейч
 инвест
 <<

и е част от строителния холдинг Планекс. 
Фирмата се специализира в поддръжката на жилищ-
ни, ваканционни и бизнес сгради. 
Портфолиото на компанията включва комплекси 
във варна, софия и черноморието с обща разгъната 
застроена площ 135 000 кв.м. Екипът на фирмата 
по поддръжка на сгради се състои от 95 квалифици-
рани инженери и специалисти.

„Пи Ел Ейч инвест” ООД предлага и допълнителни 
възможности и услуги, според индивидуалните нуж-
ди на своите клиенти (инвеститори и физически 
лица).

основни услуги:
 Почистване и поддръжка на общи части; 
 Портиерска служба;
 Техническа поддръжка на съоръжения;
 Планови и спешни ремонти;
 Озеленяване и поддръжка на зелени площи;
 управление на частни имоти;
 Организиране на общи събрания на собственици;
 Посредничество пред общински, държавни служ-

би и доставчици на комунални услуги.




„пи ел ейч инвест” оод е основана през 2004 година

ул. „любен каравелов” №55, варна
T/F: +359 52 301 130
ул. „невестина скала” 18 в, софия
T: +359 2 858 1001
E: propertymanagement@planex.bg
W: www.planex.bg/PM
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>>
 реалис пропърти
 мениджмънт
 <<


специализирана в управлението и поддръжката на 
недвижима собственост.

Компанията предлага: изготвяне на проектобю-
джети за управление на собствеността; отчитане 
и осчетоводяване на всички разходи, свързани с 
експлоатацията на имота; поддръжка на всички 
системи в поверените ни обекти – отопление, 
вентилация, климатизация,  електрозахранване и 
водоснабдяване; комплексно ежедневно почиства-
не; сметоизвозване; озеленяване и проектиране 
на паркови площи; доставка на различни видове 
консумативи; портиерна служба и рецепционисти; 

допълнителни услуги според специфичните нужди 
на клиентите. 

Отличното качество на предлаганите от нас 
услуги и изцяло ориентираният към задоволяване 
нуждите на нашите клиенти стил на работа ни 
превърнаха в желан партньор на водещи фирми от 
различни сфери на бизнеса. Постоянният монито-
ринг на качеството, възприет като водещ принцип 
в дейността ни, е гаранция за оползотворяване на 
усилията ни в дългосрочен план.

„реалис пропърти мениджмънт” ад е фирма,

Бизнес парк варна, сграда в1, ет. 4, варна 9009
T: +359 52 702 280
F: +359 52 732 085
E: office@realis.bg
W: www.realis.bg32





с основна дейност инженерингови услуги за 
изграждането на пожароизвестителни и сигнално-
охранителни системи, системи за входящ контрол 
и видеонаблюдение и други системи, свързани с 
охранителната дейност, както и всички видове 
силнотокови и слаботокови инсталации. 

Фирмата предлага пълна гама инженеринг услуги: 
проучване, проектиране, доставка, монтаж, гаран-
ционен и абонаментен сервиз. 

във „Фитих“ работят специалисти с дългогодишен 
опит, които са преминали курсове на обучение при 
фирмите производители. Поддържаме постоянни 
контакти с регионалните и националната служба 
по противопожарна и аварийна безопасност при 
изграждане на пожароизвестителни системи. 
 

за всички изградени от нас системи сме осигурили 
абонаментно техническо поддържане непосред-
ствено след предаването им за експлоатация.

Ние осигуряваме качествено и бързо техническо 
обслужване на територията на цялата страна: 
компанията има представителства в софия, 
велико Търново, русе, Пловдив и бургас. 




„Фитих” оод е създадена през 1994 г. 

>>
 Фитих
 <<

ул. „Брегалница“ №43, софия 1303
T: +359 2 920 15 75; +359 2 920 00 08
T/F: +359 2 920 20 56
E: office@fitih.bg 
W: www.fitih.bg 33





 
за българия на “SAFETy HI-TECH” S.r.l., италия,
www.safetyhitech.com, за проектиране и доставка на 
пожарогасителни инсталации с новите пожаро-
гасителни чисти агенти NAF S 125® (HFC-125 + 
d-limonene) и NAF S 227® (HFC-227ea + d-limonene), 
които не нарушават озоновия слой.

Пaртньорство с чужди фирми:
1. изключителен представител на SAFETy HI-TECH 
S.r.l. за проектиране и доставка на газови пожарога-
сителни системи с NAF S 125® и NAF S 227®
2. ČERVINKA-CZECH REPUBLIC s. r. o.®
 

 сертификати:
 сертификат „Проектиране, окомплектоване, 

зареждане, монтаж и сервиз“ на системи с NAF S 
125® и NAF S 227®

 сертификат гДПбс-Мвр - газови пожарогасител-
ни системи

ръководител: 
златка иванова - управител 
0887 215 560
инж. иван иванов - изпълнителен директор 
0888 319 665

ФламтеХ еоод е изключителен представител 



>> 
 Фламтех
 <<

бул. „Царица Йоанна“, ж.к. люлин-3, бл. 387, ет. 6, оф.24, софия 1336
T/F: +359 2 927 65 91
M: +359 88 831 96 65
E: flametech@abv.bg
W: www.flametech-bg.com34





и функционира от 2008 г. Основният предмет на 
дейност на фирмата е управление на сградни фон-
дове. Това обхваща всички дейности по пропърти и 
фасилити мениджмънт а именно:
Почистване , безопасност и охрана, техническа под-
дръжка на сградни инсталации,системи за сградна 
автоматизация, телекомуникации, вентилация и 
климатизация, паркинг системи, пожарна безопас-
ност, контрол на достъп, дистанционно отчитане 
на енергиите, енергийна ефективност, взаимо-
действие с фирмите наематели и др. 

На бул. „искърско шосе“ 7, където е и офисът на 
компанията, на площ от 35 000 кв.м имаме функци-
ониращ „Търговски комплекс Европа” състоящ се от 
три офисно-складови бази с 31 офиса и 25 склада и 
заведение за бързо хранене и ресторант 

с обща рзП 24 000 кв.м.  
От м. март 2010 г. сме поели фасилити мениджмън-
та и на софия аутлет център , намиращ се на бул. 
„цариградско шосе”. Нейната рзП е 40000 кв.м.
 
Желанието ни е да се развиваме и усъвършенства-
ме в този бързо развиващ се бранш от иконо-
миката ,като гарантираме качествена услуга и 
нарастващ брой работни места. 




„Фм европа” оод  е регистрирана 

>>
 Фм европа
 <<

бул. „искърско шосе“ №7, софия 1528
търговски център европа, сгр. 6, ет. 4, оф. 9
т: +359 2 890 66 20
F: +359 2 890 66 33
E: ikonomov@fm-europa.eu 35






която предлага комплексни решения за управлението 

на сгради и съоръжения, развиваща дейността си в 
австрия и в цяла централна и източна Европа, 
с дъщерни дружества в Хърватска, унгария, румъния, 
българия, Македония, сърбия и др.

Фърст Фасилити поема управлението на недвижими 
имоти и по-специално общото управление и обслуж-
ване на сградите, включително представителство 
пред институции, управление на договори и др. Фърст 
Фасилити се грижи за управлението на вашата 
сграда и техническата организация на вашия имот - 
включително дежурства, управление на техническата 

поддръжка и енергиен мениджмънт. Независимо дали 
става въпрос за отопление, вентилация, климатиза-
ция, електрическа енергия или комуникационна техни-
ка – Фърст Фасилити ви гарантира безпроблемното 
функциониране на всички инсталации. 
Фърст Фасилити гарантира всички важни данни по 
отношение на недвижимия имот да са по всяко време 
ясно структурирани и на ваше разположение.

в рамките на компетентен екип ние създаваме опти-
малния пакет от услуги за вас и вашия недвижим имот. 
При това вие се възползвате от над 20-годишния опит 
и широката компетентност на EVN Group.

Фърст Фасилити е водеща компания,

бул. „н.Й.вапцаров“ № 55, софия 1407 експо 2000
т: +359 2 962 13 84 
F: +359 2 962 13 86
E: office.sofia@firstfacility.net

>> 
 Фърст
 Фасилити
 << 
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>> индекс на
 компаниите <<

адвансед сървисис
ул. „Плачковски манастир” № 21а, софия 1505
T: +359 886 154544 
E: advanced.ltd@gmail.com
W: www.advancedservicesbg.com

VIP SECURITY
ул. горски пътник №44, софия 1421
T: + 359 2 963 52 77
 + 359 2 963 52 88
F: + 359 2 963 52 96
E: office@vipsecurity.bg
W: www.vipsecurity.bgеЙч ес джи Зандер БълГария

ул. Петра 6-8, софия 1504
T: +359 2 400 9288
M: + 359 887 950 504
E: georgi.hristov@bg.ibm.com
W: www.hsgzander.com

CENTERMINE
ул. индустриална 11, софия 1202
T: +359 2 4210 99
E: office@centermine.com
W: fmcenter.centermine.comокин Фасилити БГ

бул. „цар борис III“ 201, софия 1618
T: +359 2 962 70 17
E: info.bg@okin.eu
W: www.okinfacility.bg

омека мениджмънт
ул. Опълченска 112 а, ет.8, софия 1233
T: +359 2 813 0118; +359 2 970 4819
F: +359 2 813 0110
E: office@omeka-management.com
 omeka.management@gmail.com 
W: www.omeka-management.com

пи ел еЙч инвест
ул. „любен Каравелов” №55, варна
T/F: +359 52 301 130
ул. „Невестина скала” 18 в, софия
T: +359 2 858 1001
E: propertymanagement@planex.bg
W: www.planex.bg/PM

реалис пропърти мениджмънт
бизнес Парк варна, сграда в1, ет. 4, варна 9009
T: +359 52 702 280
F: +359 52 732 085
E: office@realis.bg
W: www.realis.bg

ФитиХ
ул. „брегалница“ №43, софия 1303
T: +359 2 920 15 75; +359 2 920 00 08
T/F: +359 2 920 20 56
E: office@fitih.bg 
W: www.fitih.bg

ФламтеХ
бул. „царица йоанна“, ж.к. люлин-3,  
бл. 387, ет. 6, оф.24
софия 1336
T/F: +359 2 927 65 91
M: +359 88 831 96 65
E: flametech@abv.bg
W: www.flametech-bg.com

MPM SERVICES
ул.братя Миладинови 24, офис 23, гр.варна
T: +359 2 52 978 110
Марияна венкова – 0899 020 139
Михаил Михайлов – 0894 496 052

Фърст Фасилити
бул. „Н.й.вапцаров“ № 55, софия 1407 ЕКсПО 2000
Т: +359 2 962 13 84 
F: +359 2 962 13 86
E: office.sofia@firstfacility.net

Фм европа
бул. „искърско шосе“ №7, софия 1528
Търговски център Европа, сгр. 6, ет. 4, оф. 9
Т: +359 2 890 66 20;
F: +359 2 890 66 33
E: ikonomov@fm-europa.eu
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исс Фасилити сървисис
ул. раковски 100, софия 1000
T: + 359 2 815 54 63
F: + 359 2 981 43 50
E: office@issworld.bg
W: www.issworld.com

п и п мениджмънт
бул. Константин величков 149-151, софия
T: +359 2 929 0323
М: +359 896 699 227
E: office@profesionalna-higiena.com
W: www.profesionalna-higiena.com
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