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Скъпи читатели, 

Пред Вас е второто издание на специализирания 
годишен каталог на Publics.bg, посветен на фасилити 
и пропърти мениджмънт сектора в България.

В световен план сградите са най-
големият замърсител на околната 
среда. Като съчетаем този факт 
с тенденцията за все по-мащабно 
пренасочване на офис и търговски 
площи към специализирани 
комплекси от затворен тип, на 
преден план излиза отговорността 
за сигурността и комфорта 
на обитателите им. Така 
управлението и поддръжката 
на сградните съоръжения се превръща във все по-
значима дейност за всяко развито общество.

Затова ние от „Пъблик Сървисис“ ООД подготвихме 
за Вас единствената в България систематизирана 
информация за големите ФМ компании и доставчици 
на ФМ услуги. Подобно на миналогодишното 
издание, в началото на каталога са изведени 
резултатите от проведеното традиционно 
национално изследване на пазара на фасилити 
и пропърти мениджмънт услуги в страната, 
подготвено от екипа на  Publics. bg и „Фасилити 
мениджмънт консултинг“ (www.fmc.bg). В анализа 
ще откриете интересни тенденции и потенциални 
възможности за развитие на сектора през 2012 г.

Като нововъведение към профилите на ФМ компаниите 
сме включили матрици, таблично изобразяващи всички 
дейности и услуги, които компаниите предоставят на 
своите клиенти. Целта е по този начин да увеличим 
максимално информативната стойност на каталога.

Нашето желание е да превърнем изданието в 
традиционен годишен обзор на набиращия все по-голяма 
популярност фасилити мениджмънт сектор в България. 
Пожелаваме си го и защото тази систематизирана 
информация е необходима за развитието на 
целия сектор. Така че, пожелайте ни го и Вие.
Желаем Ви приятно четене!

Петър ТАШЕВ

Фасилити мениджмънт пазарът в България тепърва ще 
расте. С него ще се увеличава и броят на компаниите, 
които се отнасят отговорно към този все още 
нов бизнес сегмент в страната. Каталогът, който 
държите в ръцете си, показва най-вече две неща. 
Първото и може би по-важно е, че консолидация на 
този пазар все още не се е случила. Второто е, че вече 
се обособява „класовата разлика“ между малкото на 
брой „големи“ компании за ФМ услуги и множеството 
малки такива. Въпреки това големите компании в 
никакъв случай не са достигнали обеми, които пречат 
на малките да се борят наравно с тях за нови проекти. 

Освен малките компании, фирмите 
в ТОП 5 имат още един конкурент. 
Това са техните потенциални 
клиенти, които все още нямат 
достатъчно мотивация за 
аутсорсинг. От една страна 
това е голям скрит потенциал. 
От друга обаче е„опасност“ 
за създаване на нови играчи-
конкуренти и допълнителното 
надробяване на така или 
иначе вече прекалено сегментирания пазар.

Нашата прогноза е, че през следващите 1-2 години ще се 
появят още повече малки компании. Това ще са най-вече 
бивши строителни предприемачи или брокери. Шансът 
на фирмите в ТОП 5 за растеж е в преобразуването 
от доставчик на ФМ услуги към фасилити мениджъри. 
Правилната тактика е доставката на отделните услуги 
със собствен персонал и обучението на мениджъри, 
които имат поглед върху цялостния фасилити 
мениджмънт процес. Професионалната ориентация 
ще е ключът към растежа през следващата година. 

Антон ГИНЧЕВ
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фасилити и пропърти мениджмънт АНАЛИЗ

Фасилити мениджмънтът в България 
претърпява развитие с всяка следваща година. 
Все повече фирми – български инвеститори 
в недвижими имоти и големи компании, 
предприемат стъпки към въвеждане на 
професионално управление на сградите си с цел 
оптимизация на разходите и подобряване на 
предоставяните услуги, както и подобряване 
на работната среда за служителите. Това 
определено е положителна тенденция, 
която смятаме, че ще се запази и занапред.

Фасилити мениджмънтът претърпя развитие 
и на европейската сцена. Той бе преместен 
от сферата на строителството в сферата 
на бизнеса според Европейския комитет по 
стандартизация (CEN). Освен това, през 
есента на 2011 г. CEN публикува и четири нови 
стандарта по Фасилити мениджмънт: EN 
15221: 3-6 – Качество, Класификация, Процеси, 
Измерване на работното пространство. 

Тези две събития, които се случиха през 
изминалата 2011 г., определено имат голямо 
влияние върху развитието на сектора не 
само в Европа, но и в България. Българските 
потребители на услугата стават все по-
взискателни и вече познават добрите 
практики в Европа, като вследствие 
изискват повече и от ФМ компаниите.

Друг интересен факт от развитието на 
ФМ пазара в Европа бе и провалената сделка 
на Group 4 Securitas, които бяха на път да 
погълнат датската ФМ компания ISS и така 
да създадат най-голямата ФМ компания в 
света. Тя щеше да извършва дейност в 130 
държави и да има оборот от над 19 млрд. 
евро. Такива действия от страна на ФМ 
компаниите най-вероятно ще са все по-
често срещани през следващите години. 
Те се стремят да разширят портфейла от 
услуги, които предлагат на своите клиенти.

ФМ в България
Тазгодишното изследване има за цел да 
покаже какви компании участват в пазара на 
фасилити и пропърти мениджмънт услуги в 
страната, колко и какви площи управляват, 
колко големи са самите компании и др. За 
разлика от миналогодишното изследване, 
в което взеха участие какво ФМ компании, 
така и вътрешни фасилити мениджъри, тази 
година изследването е насочено само към 
професионалните ФМ компании-доставчици 
на услуги. Смятаме, че така ще се даде 
много по-добра картина за развитието 
на ФМ пазара. Вътрешните фасилити 
мениджъри са обект на друго изследване. 

Пазарът на фасилити  
и пропърти мениджмънт 
услуги в България
Тенденциите през 2011 г. и очакванията  
за новата 2012 г. - обобщени в мненията  
на водещи експерти от гилдията

Facility Management Company

1606 София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №32, Тел.: +359 2 4274427, Моб.: +359 886154544
E-mail: advanced.ltd@gmail.com www.advancedservicesbg.com
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Г-н Икономов, като управител на 
водеща фирма в сферата на фасилити 
мениджмънта кои са основните посоки, които 
предприемате, за да увеличите стойността и 
качеството на управляваните от Вас обекти?

Веднъж построена, всяка сграда, независимо 
от вида си, има нужда от грижи и сериозна 
поддръжка. Всички усилия, положени в 
тази посока, увеличават стойността и 
качеството на управляваните обекти. За 
всеки човек, без значение дали е посетител, 
собственик или наемател в сградата, 
основна потребност е да се чувства 
защитен и уютно като в собствения си 
дом. А за удовлетворяването на тази 
нужда основна отговорност носим ние 
като фасилити мениджъри. Затова от ФМ 
Европа акцентираме едновременно върху 
техническата поддръжка, сигурността, 

удобствата и чистотата на поддържаните 
от нас сгради. Стойността на една сграда 
се увеличава, когато успееш да накараш 
всеки посетител да се чувства комфортно и 
приятно в нея.

Управляваният от Вас „Търговски 
Център Европа“ спечели престижния приз 
„Сграда на годината 2011“ в категория 
„Многофункционални комплекси“. Приемате 
ли тази награда като заслужено отличие 
за Вашата работа? Кои предимства на 
логистичния център допринесоха за това 
отличие според Вас?

Със сигурност присъждането на наградата 
„Сграда на годината 2011“ е безспорно 
признание за работата на всички 
специалисти, допринесли за добрата визия и 
функциониране на търговския център.

Призът е едновременно признание за 
архитектурен проект в лицето на 
арх. Йордан Христов, за качествено 
строителство и проектен мениджмънт, в 
лицето на „К енд К Инженеринг“ ООД, а също 
и за модерно и устойчиво управление, чиито 
заслуги принадлежат на „ФМ Европа“. За нас 

Красимир 
Икономов
Управител на „ФМ Европа“

е особен повод за гордост, че втора сграда, 
която управляваме, получава това престижно 
отличие „Сграда на годината“, след като 
„София Аутлет Център“ получи наградата 
през 2010 г.

Създадохме и следваме рекламна стратегия 
за популяризиране на логото и търговската 
марка на Търговски Център Европа чрез 
рекламиране на проектите в специализирани 
имотни издания, електронни медии 
и организиране на ПР събития. Друго 
безспорно предимство е развиването на 
ефективен пропърти мениджмънт, което 
носи допълнителна добавена стойност за 
инвеститорите на сградите. Стремим се 
професионално да предлагаме и отдаваме 
складовите и офис площи под наем. 
Използваме ново ноу-хау в маркетинговите 
похвати, правим пазарни проучвания с цел 
успешно позициониране на пазара на наеми на 
логистични и търговски площи. 

Какви стъпки предприемате, за да се 
придържате към актуалната „зелена“ 
тенденция при управлението на сгради?

Ние се стараем да поддържаме в много добро 

Красимир Икономов е управител на 
„ФМ Европа“ ООД – компания, която 
е на пазара от 2008 г. Фирмата е 
специализирана в управлението и 
поддръжката на логистични и търговски 
имоти. Към момента работи по три 
проекта:

n „Търговски Център Европа“ – логистичен 
офисно-складов център, отличен със 
„Сграда на годината 2011“ в раздел 
„Мултифункционални комплекси“;

n МОЛ „София Аутлет Център“, спечелил 
приза „Сграда на годината 2010“; 

n Търговската  мрежа на престижните 
марки парфюмерия „Beauty zone“ и 
„Douglas“
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предлага една ФМ компания, тя е нищо без 
квалифициран и мотивиран персонал. В силно 
конкурентната икономическа ситуация в 
момента, ние от „ФМ Европа“ успяваме да 
запазим челните си позиции благодарение 
на внедрените модерни похвати при 
отдаването на площи под наем. А 
ефективното използване на инструментите 
на маркетинга, рекламата и ПР налагат 
името на нашата компания на пазара и 
повишават нейния имидж. Когато тези 
фактори са съчетани с много работа, успехът 
неизбежно е налице.

Какви ще бъдат основните приоритети  
за ФМ Европа през 2012 г.?

Основното ни желание е да се развиваме 
и да подобряваме услугата, която 
предлагаме. За тази цел през 2012 г. ще 
наблегнем на обучения и тренинги на 
персонала ни, за предоставяне на още 
по-добра услуга, добавяне на стойност на 
сградите и увеличаване на ползите както 
за собствениците, така и за наемателите, 
устойчиво развитие на съществуващите 
проекти и възможност за участие в нови.

състояние всички функциониращи сградни 
системи. Управляваните от нас сгради спадат 
към клас „нискоенергийни“. Най-новата сграда 
в Търговски Център Европа – „Сграда 15“, е 
в процес на сертифициране по британския 
стандарт BREEAM – най-широко застъпеният 
и с най-дълги традиции стандарт за 
устойчиво развитие на сгради в Европа.

Какво Ви прави конкурентоспособни в 
условията на икономическа криза и спад в 
строителството и инвестициите?

В условията на спад и икономическа криза, 
обръщаме още по-голямо внимание на 
добавените услуги и детайлите във 
всяка една сфера от нашата дейност. 
Когато нашите клиенти са доволни от 
нашите услуги, ние се развиваме и сме 
конкурентоспособни. Няма по-добра реклама 
за нас от лоялността на нашите клиенти. 

Каква е формулата на успеха Ви?
В дългогодишната ми практика съм се 
убедил, че формулата на успеха е комбинация 
от няколко ключови елемента, а ролята 
на добрия мениджър е да следи за баланса 
между тях. Колкото и качествени услуги да 
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„Лендмарк Пропърти Мениджмънт“ ЕАД 
предлага комплексни услуги за управление на 
имоти и други активи. Екипът на компанията 
съчетава задълбочени познания за пазара 
на недвижими имоти с богат практически 
опит. Сред знаковите проекти в портфейла 
на компанията са София Сентрал Парк, 
Бургас Плаза, Пловдив Ритейл Парк, Алфа 
Бизнес Център и Лендмарк Център София.

Лендмарк осигурява цялостното управление 
на имота, за да може клиентът да 
съсредоточи усилията и вниманието 
си върху своята основна дейност.

Лендмарк Пропърти Мениджмънт осигурява:
n значителни икономии на разходи 

за управление и профилактично 
техническо обслужване на обекта;

n опазване и увеличаване на стойността 
на обслужваните активи;

n прозрачно отчитане на всички разходи;
n поемане на ежедневните грижи по 

имота, гарантирайки реализиране 
на максимални ползи от него;

n редовни проверки на всички сградни 
инсталации за свеждане до минимум 
на нежеланите аварийни ситуации;

n високо качество на работната среда;
n екологично устойчиви иновации:

- намаляване на енергийните разходи 
и въглеродните емисии;

- решения за рециклиране;
- разумно използване на водите;
- комплексни Стандартни оперативни 

процедури (СОП) за всички дейности, 
съчетани с оценки на база Ключови 
показатели за изпълнение (KPI);

Лендмарк Пропърти 
Мениджмънт ЕАД

София 1000,  
ул. „Иван Вазов“ 30

+359 489 87 00

office@landmark.bg

www.landmark.bg
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Лендмарк Пропърти Мениджмънт ЕАД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Мартин Воев

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
БФМА

Основен капитал (в лв.)
50,000 лв.

Брой на персонала:
70

Представителства в други държави:
не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
FM Center – софтуерен продукт за управление 
на недвижими имоти; СиоПро – счетоводен 
софтуер.

Референтни обекти и клиенти
Порше Център, Изток Тауър, Опера Билдинг 
Варна, Бургас Плаза, София Бизнес Център, 
Лендмарк Център Варна, Лендмарк Център 
София, България Център, София Сентрал Парк, 
Ритейл Парк Пловдив и др. 

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
10%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Технически и 
инфраструктурен 
мениджмънт на сгради

50 %

Търговски ФМ и 
административно 
обслужване

30 %

Инвестиционно 
посредничество, 
брокерски услуги 

20 %

2012
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„Алпмонтаж“ ООД развива активна дейност  
от 2004 година и е специализирана в 
изпълнението на монтажи и почиствания 
по алпийски способ. В „Алпмонтаж“ ООД 
работи опитен управленски състав 
и са ангажирани щателно подбрани 
висококвалифицирани специалисти 
по промишлен алпинизъм, обучени по 
международните стандарти за сигурност.

Предлагаме почистване на всякакъв 
вид фасади. Всяка фасада изисква 
индивидуален подход. В зависимост 
от степента на замърсяване, вида на 
фасадата и нейната облицовка, прилагаме 
различни техники за почистване:

n ръчно почистване на стъклени фасади 
и прозорци, фасади от еталбонд и 
други композитни материали.

n почистване и импрегнниране 
на каменни облицовки.

n почистване на фасади чрез водоструене.

Услугите се извършват със  специализирана 
почистваща техника и препарати.
„Алпмонтаж” ООД държи на името си 
и гарантира на своите клиенти най-
високо качество на изпълнение!

Чистата фасада е не само 
красива, но и здрава!

Алпмонтаж ООД

София,  
ул. „Милин камък“ 30

+359 2 822 82 87
+359 888 411 417

info@alpmontaj.com

www.alpmontaj.com
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„ВМ Аутомейшън“ ООД е оторизиран 
дистрибутор на Johnson Controls за 
България, Македония и Молдова. Като 
правоприемник на Йорк Интернационал и 
Джонсън Контролс-България, ние предлагаме 
високотехнологични решения от водещи 
световни марки като YORK, SABROE, GRAM, 
FRICK и STAL. „ВМ Аутомейшън“ е предпочитан 
партньор на световните лидери в областта 
на климатизацията AIRWELL и BLUE BOX.

Конкурентното ни предимство е заложено 
в уникалното за България интегириране 
на ноу-хау и ресурси в проектирането, 
доставката, инсталацията и поддръжката 
както на ОВиК системи, така и на 
системи за сградна автоматизация.

Нашата сервизна организация с 
национално покритие се крепи на високия 

професионализъм на екипа ни за техническо 
обслужване и поддръжка, гаранционен 
и следгаранционен сервиз. Основната 
активност на компанията включва:

1. Доставка на съоръжения за 
климатични, вентилационни, 
хладилни и изсушителни системи;

2. Доставка и поддръжка на компоненти 
и системи за автоматичен контрол 
на сградни инсталации;

3. Консултантска дейност по оптимизиране 
на системи за контрол на средата.

Референтни клиенти: „Лукойл Нефтохим“, 
Американско посолство в България, 
клонова мрежа на „Първа Инвестиционна 
Банка“, „Техномаркет“ (К&К Електроникс), 
„Шел“, „ОМВ, „Билла“, „Макдоналдс“, 
„Метро“, „Язаки“, „Агрия“ и много други.

ВМ Аутомейшън ООД

ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ РЕШЕНИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ!

AUTHORISED DISTRIBUTOR

София 1528,  
бул. „Искърско шосе“ 
7, Търговска база 
ЕВРОПА, сграда 10, 
ет.2

+359 2 980 30 40

+359 2 981 83 86

office@ 
vmautomation.com

vmautomation.com
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denkstatt България е първата консултантска 
фирма в България, която предлага стратегии 
за корпоративна устойчивост на бизнеса и 
организациите. Нашата роля е да помагаме 
на клиентите си да интегрират успешно 
темите на устойчивото развитие в 
управлението на дейността си и да създават 
от тях иновации.

За нас сред най-големите предизвикателства 
на устойчивото развитие е устойчивата 
среда на живот: умни градове, устойчив 
транспорт, устойчиви доставки и, разбира 
се, устойчиво строителство. Изграждането 
и животът на сградитеса сред основните 
антропогенни фактори, които формират 
сериозен екологичен отпечатък и влияят 
на качеството на живота. Въглеродните 
емисии например, образувани от сградния 
фонд, представляват около 30 % от 
общите парникови емисии на страната 
ни. Тe са основно от електроснабдяване 
и отопление, без емисиите, включени в 
конструкцията на сградите. Качеството на 
материалите, здравето на обитателите, 
разположението на сградата, енергийната 
и водна ефективности, управлението на 
отпадъци и дългогодишното поддържане на 
благоприятните условия на живот са също 
големи предизвикателства. Освен качеството 
на строителството и енергийната 
ефективност на сградите, важни аспекти 
на съвременните устойчиви сгради са 
удобството, комфортът и благоприятните 
условия за живот, които предлагат на 
обитателите си.

Затова, като работим за превръщането на 
този сектор в устойчив, ние решаваме част 
от проблемите. Подходи с предимство в 
случая са Устойчив Фасилити мениджмънт 
и Устойчиво строителство. В основата си 
тези услуги обхващат поредица от решения с 
истински видими резултати:

n Директни спестени разходи от отопление, 
вентилация, осветление и оптимално 
използване на ресурсите на сградата

n Директни спестявания чрез 
инфраструктурни подобрения в работата 
на системите за отопление и вентилация, 
изолационните качества на сградата, 
алтернативни източници на енергия и т.н.

n Индиректни спестявания чрез 
подобряване на мрежата от доставчици 
и подизпълнители, внедряване на зелени 
поръчки, работа с наематели за подобряване 
на тяхната енергийна ефективност и т.н.

n Висока ефективност на употребата на 
невъзобновяеми природни ресурси  - вода, 
горива, строителни материали

n Висока удовлетвореност на обитателите – 
комфорт на живот, здравословни условия и 
удобство на обитаване 

denkstatt България има компетенции в 
изработването на планове за устойчиво 
строителство и тяхното управление, както 
и възможност за конкретна асистенцияпо 
изпълнението им; знанията ни са от полза 
и при изработването на устойчив план за 
фасилити мениджмънт, който позволява 
оптимално планиране на ресурсите.

denkstatt България

Гр. „София“,
бул. „Арсеналски“ 
115, вх. 1, ет. 5, ап. 7
1421, България

+359 2 470 75 08
+359 888 295 767

office@denkstatt.bg

www.denkstatt.bg
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„Ню Систем“ ООД е специализирана в 
предлагането на висок клас продукти 
и решения в две направления: сградна 
автоматизация и непрекъсваеми 
токозахранвания. Това включва 
проектиране, доставка, монтаж, пускане 
в експлоатация, настройки, гаранционна 
и следгаранционна поддръжка. 

В обхвата на дейностите на фирмата 
се включва изграждане на системи за 
управление и контрол на сгради (BMS); 
SOS хотелски системи; автоматизация на 
жилищни сгради, съгласно изискванията 
на KONNEX ASSOCIATION; болнични 
повиквателни системи; системи за 

автоматизация на осветлението; 
комплексни решения за резервно 
непрекъсваемо електрозахранване и 
енергийна защита; доставка на продукти 
и изграждане на системи за инфрачервено 
зоново отопление; квалифициране на 
системите за сградна автоматизация, 
съгласно изискванията на GMP за 
фармацевтичната промишленост. 

Екипът ни се състои от млади, опитни и 
висококвалифицирани специалисти, готови 
да Ви консултират и да предложат най-
подходящото решение за всеки oбект. 
Фирмата е на пазара повече от 10 години.

Ню Систем ООД

Гр. София,  
Бул. „Г. М. Димитров“ 
бл. 60

+359 2 862 54 12

+359 2 862 54 13

office@ newsystem.bg

http://newsystem.bg
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„Фасилити мениджмънт консултинг“ ООД 
е българска консултантска компания, 
специализирана в сферата на фасилити 
мениджмънта, недвижимите имоти, 
административното планиране 
и управление на ресурсите. 

За консултантските ни проекти, ние 
предоставяме услуги и екип, които 
да отговарят на изискванията на 
клиента, за да можем да предоставим 
иновативни фасилити мениджмънт и 
административни решения. Изготвяме 
изследване, анализ и представяме 
доклади, включващи планове за действие, 
графици и бюджети. Вземайки под 
внимание текущото състояние, 
изготвяме текуща оценка, на базата 
на която могат да се правят анализи 
за постигнатите ползи в бъдеще. 

Мисията на Фасилити мениджмънт 
консултинг е да предоставя 

висококачествени услуги в сферата 
на фасилити мениджмънта в 
България и да имплементира 
иновативни идеи в тази област.

Компанията предлага консултантски 
услуги в следните сфери на 
фасилити мениджмънта:
n Отговорности във фасилити 

мениджмънта
n ИТ консултиране
n Устойчиво развитие
n ФМ одит
n FM Quick Check

Компанията организира и 
специализирани обучения и курсове 
по фасилити мениджмънт, както и 
ежегодна международна конференция 
по фасилити мениджмънт. Повече 
информация за конференцията можете 
да намерите на www.fmconference.bg

Фасилити мениджмънт 
консултинг ООД

гр. София, ул. 
„Стефан Караджа“ 
7А, ет.5

+359 887 499 443

info@fmc.bg

www.fmc.bg

fmc
Facility Management Consulting ©
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Фючър Енерджи ЕООД е българска 
компания, оперираща на енергийния 
пазар в страната от средата на 2011 г. 
Компанията притежава 10 - годишен 
лиценз за търговия с електроенергия 
No. Л-361-15/21.07.2011, издаден от ДКЕВР. 

Този лиценз е задължително условие, за 
да могат търговците на електроенергия 
да участват на либерализирания пазар. 

Фючър Енерджи предлага и специализиран 
софтуер за енергийна ефективност 
на своите клиенти. Софтуерът 
обработва данни за потенциален 
недостиг или излишък при консумацията 
на електроенергия от клиента.

гр. София, Бул. 
„Никола Петков” 82

+359 2 4 455 540

ivan.stoyanchev@
fenergy.eu

www.fenergy.eu

компании

Фючър  
Енерджи ЕООД
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Търговски ФМ
Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
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* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * **
Обслужване/наблюдение на технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения (лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк
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матрица на компаниите

Търговски ФМ
Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради

Услуга
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* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * **
Обслужване/наблюдение на технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения (лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

* със собствен 
персонал

** с подизпъл-
 нители
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фасилити и пропърти мениджмънт индекс на компаниите

Актикум

гр. София 1527,  
ул. „Силистра“ 6,  
ет. 2, ап. 10
+ 359 2 806 60 20
HQ@acticum.bg
www.acticum.bg

3 САТ

гр. София   
ул. „Плачковица“ №5
+359 885 666 715
3cat@mail.bg

Адвансед сървисис

1606 София, бул.  
„Д. М. Скобелев“ 
№ 32
+359 2 427 44 27 
+359 886 118 089 
+359 886 154 544
advanced.ltd@gmail.com
www.
advancedservicesbg.com

Анети 7

гр. София, кв. „Изток“  
ул. „А. Далчев“ 5
+359 897 951 954
+359 2 870 16 04
raycheva@aneti.net
www.aneti.net

ВИП Мениджмънт

Гр. „Бургас“,  
ул. „Сан Стефано“ 8, 
ет. 2 офис 4
+359 899 911 360
bgdepartment@abv.bg
www.bgdepartment.dir.bg

Лендмарк Пропърти 
Мениджмънт

София 1000,  
ул. „Иван Вазов“ 30
+359 489 87 00
office@landmark.bg
www.landmark.bg

Магнум 7 ЕООД

Гр. София, Бул. 
„Никола Петков“ 82
+359 2 945 55 29
e.tonchev@ 
magnum7.bg
www.magnum7.bg

Токушукай София 
ЕООД

Гр. София бул. „Н. 
Вапцаров“ 51Б
+ 359 2 403 4 364
+ 359 2 403 42 23
Fax: +359 2 403 49 98
hdoinov@mail.bg

Омека Мениджмънт

Гр. София 1574,  
ул. „Слатинска“  
№ 90, офис 1
+359 2 426 31 26 
+359 887 794 704 
+359 889 888 853
office@omeka-
management.com
www.omeka-
management.com 

Пи Ел Ейч Инвест

Гр. Варна, ул. „Любен 
Каравелов“ 55
+359 52 301 130
office@PLHome.net 
www.PLHome.net 
www.MyVacation.bg 
www.RealtyPlanex.com

Симачек Фасилити 
Сървисиз БГ

Гр. София,  
ул. „Уилям Гладстон“ 
№5 ет.4
+359 2 950 55 45
office@simacek.bg
www.simacek.com

Сън Сити Пропърти 
Мениджмънт

Гр. София,  
бул. Тотлебен 2,  
ет. 3, офис 5
+359 2 953 34 99
office@
suncityproperty.org
www.suncityproperty.
org

Фасилити Оптимум 
България

Гр. София  
Бул. „Цариградско 
шосе“ 47А, ет. 3, 
София 1124
+359 2 810 32 30  
+359 884 648 148
info@foptimum.bg
www.foptimum.bg

ФМ Европа

Гр. София  
бул. „Искърско шосе“ 
№ 7 
+359 2 890 66 20  
+359 886 330 210
office@fm-europa.eu
www.fm-europa.eu 

Фърст Фасилити 
България

1407 София, България
бул. „Вапцаров“ 55, 
Експо 2000
+359 2 962 13 84
office.sofia@
firstfacility.net
www.firstfacility.bg

denkstatt България

Гр. „София“,
бул. „Арсеналски“ 
115, вх. 1, ет. 5, ап. 7
1421, България
+359 2 470 75 08
+359 888 295 767
office@denkstatt.bg
www.denkstatt.bg

Фасилити мениджмънт 
консултинг

гр. София, ул. 
„Стефан Караджа“ 
7А, ет.5
+359 887 499 443
info@fmc.bg
www.fmc.bg

Алпмонтаж

София,  
ул. „Милин камък“ 30
+359 2 822 82 87
+359 888 411 417
info@alpmontaj.com
www.alpmontaj.com

ВМ Аутомейшън

София 1528,  
бул. „Искърско шосе“ 
7, Търговска база 
ЕВРОПА, сграда 10, 
ет.2
+359 2 980 30 40
Fax:+359 2 981 83 86
office@ 
vmautomation.com
www.vmautomation.com

Ню Систем

Гр. София,  
Бул. „Г. М. Димитров“ 
бл. 60
+359 2 862 54 12
Fax: +359 2 862 54 13
office@newsystem.bg
www.newsystem.bg

Фючър Енерджи

гр. София, Бул. 
„Никола Петков” 82
+359 2 4 455 540
ivan.stoyanchev@
fenergy.eu
www.fenergy.eu

LLV Technology Ltd

София, жк. „Красна 
поляна“, ул. „Златна 
Добруджа“ 18, офис 37
+359 899 185 877
+359 898 696 882 
sales@
llvtechnology.com
www.llvtechnology.
com
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Магнум 7“ е търговско дружество, основано 
през 1990 г. Предлага пълен инженеринг за 
оборудване на търговски и производствени 
обекти за хранителни стоки. Осигурява 
проектиране, доставка, монтаж, 
гаранционна и следгаранционна поддръжка 
на хладилно и търговско оборудване.

„Магнум 7“ е оборудвал над 540 обекта в 
България, Русия, Турция, Сърбия, Македония 
и Кипър и поддържа гаранционно и 
следгаранционно над 450 обекта в страната. 
Компанията е доказан надежден партньор на 
български и международни вериги магазини, 
както и производители на хранителни стоки.
Клиентите са доволни от възможността да 

развиват бизнеса си без притеснения, при 
сигурност в работата на технологичното 
им оборудване. „Магнум 7“ разполага със 
101 специалисти и 15 сервизни центрове 
в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, 
Плевен, Благоевград, Велико Търново, 
Казанлък, Монтана, Хасково, Сливен, Видин, 
Търговище и Силистра. По този начин 
гарантира бърза реакция при поддръжката 
и безпроблемна експлоатация на всички 
обекти на територията на България.

Магнум 7 ЕООД

Гр. София, Бул. 
„Никола Петков“ 82

+359 2 945 55 29

e.tonchev@ 
magnum7.bg

www.magnum7.bg
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Магнум 7 ЕООД

Година на основаване на компанията:
1990

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Валентин Христов и Тройчо Кораков

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
ABS-qe ISO9001:2008 №45387/11.11.2010 г.  
и №002/03.07.2009г. по чл.5(3)  
на Регламент (ЕО) №842/2006

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА

Основен капитал (в лв.)
400 000 лв.

Брой на персонала:
101

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
SAP ERP и SAP CRM – управление на бизнес 
процесите на компанията и отношенията  
с клиентите

Референтни обекти и клиенти
Над 450 обекта, сред които -  
Кауфланд България ЕООД, КМБ България ЕАД, 
Билла България ЕООД и др.

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
23 %

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Доставка и монтаж на 
хладилно оборудване

50 %

Абонаментен и 
извънабонаментен сервиз

30 %

Доставка и монтаж на 
неутрално оборудване

20 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Омека Мениджмънт“ ООД е динамично 
развиваща се компания, специализирана 
основно в поддръжката и управлението на 
недвижими имоти. Ръководната политика 
на дружеството следва европейските 
нормативи и стандарти и регламентира 
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, 
дружеството оперира с препарати, 
техника и оборудване, сертифицирани от 
европейски органи и признати за безопасни 
и безвредни за хората и околната среда.
 
Основната цел на компанията е да обезпечи 
цялостната поддръжка и управление на всички 
видове имоти- жилищни и административни 
сгради, офиси, частни домове, търговски 
и складови помещения. Предоставяните 
услуги дават възможност на клиентите 
да се фокусират върху основния си бизнес, 
да следват стратегическите си цели и да 
подобряват основните си компетенции, като 

същевременно да редуцират разходите за 
поддръжка на имота. „Омека мениджмънт“ ООД 
предлага гъвкави пакети от услуги, съобразени 
със специфичните особености и предпочитания 
на всеки собственик и създава индивидуални 
решения за всеки обслужван обект, които 
включват дейности като: професионално 
почистване, административно управление, 
техническа поддръжка, поддръжка на зелени 
площи, охрана и контрол на достъпа, 
професионален домоуправител и др.
 
„Омека Мениджмънт“ ООД, чрез своето 
дъщерно дружество „Омека Дистрибютърс“ 
ООД, се занимава и с дистрибуция и продажба на 
хигиенни материали, консумативи и препарати 
на водещия испански производител EUROSANEX 
и е екслузивен представител на техните 
продукти за България, Сърбия и Македония.
 
Мисията на „Омека Мениджмънт“ ООД 
е непрекъснатото подобряване на 
качеството на услугите, които предлага, 
чрез специално отношение към клиентите, 
лоялност, бързина и креативност!

Омека 
Мениджмънт 
ООД 

Гр. София 1574,  
ул. „Слатинска“  
№ 90, офис 1

+359 2 426 31 26 
+359 887 794 704 
+359 889 888 853

office@omeka-
management.com

www.omeka-
management.com 
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
ОМЕКА МЕНИДЖМЪНТ ООД

Година на основаване на компанията:
2008

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Ева Бойчева Димитрова  
и Владислава Иванчева Маринова

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001:2008

Членство в бизнес-асоциации:
Софийскa търговско-промишлена камара

Основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
23

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

Референтни обекти и клиенти
Бизнес-център „Евротур“- цялостна поддръжка 
на сграда с над 25 фирми собственици и 
наематели; Бизнес-център „Евротур 2“- 
частична поддръжка; ЗК „Уника“ АД и ЗК „Уника 
Живот“ АД- централа и офиси в гр. София; 
„Асбис България“; „Бакстер България“; „АПРА“; 
„Глобал Филмс“; „7 часа разлика“- сериал; 
Адвокатско дружество Красимир Премянов; 
„Мапкад“; „Мегалан Нетуърк“

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
25 % 

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Почистване 60 %
Техническа поддръжка 30 %
Озеленяване 10 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Пи Ел Ейч Инвест“ ООД е основана през 
2004 година и е част от строителния 
холдинг Планекс. Фирмата се специализира 
в поддръжката на жилищни, ваканционни и 
бизнес сгради. 

Портфолиото на компанията включва 
комплекси във Варна, София и на 
Черноморието с обща разгъната застроена 
площ над 140 000 кв.м. Екипът на фирмата 
по поддръжка на сгради се състои от 95 
квалифицирани инженери и специалисти.

Основни услуги:
n Почистване и поддръжка на общи части; 
n Портиерска служба;

n Техническа поддръжка на съоръжения;
n Планови и спешни ремонти;
n Озеленяване и поддръжка на зелени площи;
n Управление на частни имоти;
n Организиране на общи събрания на 

собственици;
n Посредничество пред общински, държавни 

служби и доставчици на комунални услуги.

„Пи Ел Ейч Инвест“ ООД предлага и 
допълнителни възможности и услуги според 
индивидуалните нужди на своите клиенти 
(инвеститори и физически лица).

Пи Ел Ейч 
Инвест ООД 

Гр. Варна, ул. „Любен 
Каравелов“ 55

+359 52 301 130

office@PLHome.net 

www.PLHome.net 
www.MyVacation.bg 
www.RealtyPlanex.com
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
ПИ ЕЛ ЕЙЧ ИНВЕСТ ООД   

Година на основаване на компанията:
2004

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Инж. Пламен Андреев, инж. Даниела Стефанова

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001:2008

Членство в бизнес-асоциации:
Не

Основен капитал (в лв.)
5 000

Брой на персонала:
141

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Да, счетоводна и хотелска система  
/Work Flow, Clock Evolution/

Референтни обекти и клиенти
Във Варна: комплексите „Вива“, „Бутик 
Резиденс“, „Сплендид Св. Константин“, 
„Панорама“, Дом на СОСЗР 
В София: комплекс „Алфа“, Гешов Бизнес център
Комплекс „Галерия“ – Обзор, „Созопол дриймс“ – 
Созопол, Вила Алегра - Каварна

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Почистване, поддръжка, 
сигурност

80 %

Наем и service charge 20 %
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„Симачек Фасилити Сървисиз БГ“ ООД е част 
от „Симачек Фасилити Мениджмънт Груп“ 
със седалище във Виена, Австрия. „Симачек 
Фасилити Мениджмънт Груп“ е международна 
фамилна компания с повече от седемдесет 
годишна професионална история, с над 7000 
души персонал в различни дъщерни фирми в 
Австрия, Германия, Чехия, Словакия, България, 
Румъния и Сърбия и с годишен оборот за 2011 
година от над 164 милиона евро. 

Фирмата предлага на своите клиенти 
професионални услуги във всички области на 
инфраструктурния фасилити мениджмънт, 
като почистване, портиерски услуги, борба 
с вредители, поддръжка на зелени площи, 
снегопочистване, сигурност и охранителна 

дейност, кетъринг и т. н. Фирмата е 
сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и 
ISO 18001.

Независимо дали става въпрос за офисни, 
търговски, промишлени, жилищни сгради, 
болници или училища, ние сме на Ваше 
разположение с широка гама от услуги. 
Високото качество, специалното внимание 
към детайлите, добрата комуникация, както 
и постоянното присъствие на екипите ни в 
близост до клиента са ключ към нашия успех.

Симачек Фасилити 
Сървисиз БГ ООД

Гр. София,  
ул. „Уилям Гладстон“ 
№5 ет.4

+359 2 950 55 45

office@simacek.bg

www.simacek.com
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Симачек Фасилити Сървисиз БГ ООД

Година на основаване на компанията:
Година на основаване в Австрия 1941, 
регистрирана в България 2009 година

Произход на компанията:
Виена/Австрия

Управител/и:
Томас Емерлинг

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Членство в бизнес-асоциации:
БФМА

Основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
85

Представителства в други държави:
Австрия, Германия, Словакия,  
Чехия, Румъния, Сърбия

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

Референтни обекти и клиенти
„ЗК Български Имоти“, „Челопеч Майнинг“ АД, 
„Аурубис България“ ЕАД, „Бош - Сименс“ 
домакински уреди - клон България, „Фърст 
Фасилити България“ ЕООД, „Райфайзен 
Еволюшън“ ЕООД, „Microsoft България“

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
20%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
почистване 75 %
Перално стопанство 13 %
Портиерска дейност 8 %
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Водеща лицензирана фирма, създадена 
с единствената цел да бъде коректен 
и солиден партньор. Нашата визия е да 
бъдем отговорен лидер в сектора на 
услугите, да внесем стил в ежедневието 
Ви и да управляваме Вашите имоти 
професионално. Ние работим като Ваши 
„преки помощници“ и се развиваме ежедневно 
като екип, за да задоволим нуждите и 
желанията Ви. Компанията ни разполага с 
професионалисти в областта на услугите 
и управлението на собствеността.
Някои факти за компанията:

Ние сме на пазара от 2007 г. и оттогава 
работим успешно и ползотворно с над 30 
български и международни партньори

Управляваме дейностите си успешно, 
благодарение на изграден мениджърски 
екип от водещи специалисти, трупали 
своя опит на 3 континента

В началото на 2010 г. „Сън Сити“ беше една 
от двете фирми в България, които спечелиха 
пълната европейска субсидия по Програмата 
за развитие на човешките ресурси на ЕС.

Ние затваряме пълния кръг от услуги, 
необходими за Вашият имот.

Сън Сити Пропърти 
Мениджмънт ЕООД

Гр. София,  
бул. Тотлебен 2,  
ет. 3, офис 5

+359 2 953 34 99

office@
suncityproperty.org

www.suncityproperty.
org
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Сън Сити Пропърти Мениджмънт ЕООД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Петър Кънчев

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

Основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
100

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

Референтни обекти и клиенти
N/A

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
– –
– –
– –
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„Фасилити Оптимум България“ е най-
голямата българска професионална фасилити 
мениджмънт компания с пълно национално 
покритие, ексклузивно специализирана 
в поддръжката и управление на сгради, 
прилежащи площи и инфраструктура. 
Компанията е част от AG Capital, най-
голямата група от компании в сферата 
на недвижимите имоти в България. Към 
момента „Фасилити Оптимум“ се грижи 
за близо 500 000 кв. м. офиси, търговски, 
административни и промишлени 
сгради, разположени в 890 локации. 

„Фасилити Оптимум България“ се отличава 
с големия процент от дейности, които 
извършва със собствен екип. Клиентите 

на компанията получават индивидуален 
подход, встъпителни консултации за 
пакетa от интегрирани услуги, нужни на 
съответния обект, и навременна реакция 
в случай на авария. За да гарантира високи 
стандарти за качество, компанията 
е сертифицирана по ISO 9001:2008.

„Фасилити Оптимум“ следва 
стратегия за устойчиво развитие и е 
последователен поддръжник на зелената 
идея. „Фасилити Оптимум“ е компания, 
която твърдо споделя и принципите на 
корпоративната социална отговорност. 

Фасилити Оптимум  
България АД

Гр. София  
Бул. „Цариградско 
шосе“ 47А, ет. 3, 
София 1124

+359 2 810 32 30  
+359 884 648 148

info@foptimum.bg

www.foptimum.bg
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Фасилити Оптимум България АД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Бисера Иванова

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001:2008, в процес на внедряване  
на ISO 14001:2004

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА, Българска асоциация Почистване,  
Euro FM, ISSA

Основен капитал (в лв.)
50 000

Брой на персонала:
500

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

Референтни обекти и клиенти
„Пощенска банка“, „Райфайзенбанк“, „ДСК“,  
„Емпорики банк“, „МТел“, „Софарма бизнес 
тауърс“, „DM България“, Schneider Electric, „РВД“, 
„София Бизнес Център“, „Полиграфия Офис 
Център“, „Групама“, GfK, AG Capital

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
– –
– –
– –
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„ФМ Европа“ ООД е компания лидер 
в управлението и поддръжката на 
логистични и търговски имоти. „Търговски 
Център Европа“, „София Аутлет Център“ 
и „Beauty zone“ „Douglas“ са проекти, 
чието професионалното и комфортно 
управление и функциониране се поддържа 
благодарение на нашата компания.

„Търговски Център Европа“ е утвърдена 
бизнес локация, в която се отдават под 
наем складове, офиси и магазини. В близост 
до аерогара София, на терен от 70 дка 
са построени 15 сгради с обща РЗП над 
55 000 кв. м. Най-новата сграда в комплекса 
(сграда 15) е отличена с престижната 
награда „Сграда на годината 2011“ в 
категория „Многофункционални комплекси“.

„София Аутлет Център“ е проект, по 
който работим от март 2010 г. Обектът е 
спечелил награда „Сграда на годината 2010“.
От 2011 г. поехме техническата поддръжка 
на магазините на престижните марки за 
парфюмерия „Beauty zone“ и “Douglas“.
За качественото осъществяване на тази 
дейност в екипа на „ФМ Европа“ присъстват 
доказани и мотивирани професионалисти.

Ефективната поддръжка и управление 
на поверените ни обекти дават 
самочувствието на „ФМ Европа“ 
да се нареди на челно място в 
бързоразвиващия се бранш на фасилити 
и пропърти  мениджмънта.

ФМ Европа ООД

Гр. София  
бул. „Искърско шосе“ 
№ 7 

+359 2 890 66 20  
+359 886 330 210

office@fm-europa.eu

www.fm-europa.eu 
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
ФМ Европа ООД

Година на основаване на компанията:
2008

Произход на компанията:
N/A

Управител/и:
Красимир Венелинов Икономов

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА

Основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
19

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

Референтни обекти и клиенти
„Търговски Център Европа“, „София Аутлет 
Център“, Верига магазини  за козметика Beauty 
zone & Douglas

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
60 %

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Техническа поддръжка 30 %
Охрана и сигурност 20 %
Автоматизирана  
паркинг система

15 %

2012
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класификация на професиите и длъжностите. С 
дейното участие на БГФМА стартираха магистърски 
програми в Софийския университет и УНСС. БГФМА 
се включи в проект на Българската стопанска камара 
за „Разработване и внедряване на информационна 
система за оценка на компетенциите на 
работната сила по браншове и региони”.

Друго голямо предизвикателство е усвояването 
на утвърдените шест европейски стандарта 
в сферата на фасилити мениджмънта в 
практиката на българските фирми.

Трето голямо предизвикателство е по-
нататъшното развитие на фасилити 
мениджмънт компаниите за гарантирането 
на устойчиво развитие. Има да се свърши 
много работа по усвояване изискванията 
на международните стандарти за „зелени 
сгради“. Важно е професионалистите от 
фасилити мениджмънта да бъдат привличани 
по-активно в бъдеще като консултанти още 
във фазата на проектирането и изграждането 
на нови обекти, за да може техния опит от 
експлоатацията да гарантира оптимизиране 
на инвестиционните и оперативни разходи 
още в началото на инвестиционния процес.

На следващо място бих отбелязал голямото 
предизвикателство пред БГФМА да направи 
фасилити мениджмънт бранша в България 
още по-разпознаваем. В това отношение ние 
желаем по-активен диалог със законодателната 
и изпълнителната власт. Работим 

По-лесно ли е да си фасилити мениджър 
в България днес, отколкото преди пет 
години, или какво се промени във Вашата 
работа за този период от време?

Нашата работа е отговорна и предизвикателна. 
Ние отговаряме за това, сградите да бъдат 
икономически ефективни, да изглеждат добре, да 
осигуряват необходимия комфорт, да функционират 
оптимално сградните инсталации и съоръжения, 
както и за цялостната сигурността в същите тези 
сгради. Под сигурност в този контекст разбирам 
обезпечаването на всички необходими гаранции 
за здравословни и безопасни условия на труд, 
опазването на сградите и на имуществото в тях. 
Ние се грижим и за това, управляваните от нас 
сгради не само да запазят, но и да повишат своята 
стойност в рамките на техния жизнен цикъл.

В този смисъл никога няма да е лесно да си 
фасилити мениджър – нито сега, нито преди 
пет години, нито и след пет години. 
Тази професия изисква комплексна подготовка, 
умения и желание да й се посветиш. Тя обаче 
се отплаща с голямото удовлетворение, 

което носи. Това удовлетворение обаче идва 
едва тогава, когато осъзнаеш голямата 
отговорност, която носиш, грижейки се за 
доброто на хората, поверили живота си, 
здравето си и благополучието си в твои ръце.

Това, което се промени през последните години е, 
че фасилити мениджмънтът в България извоюва 
определени позиции. Все повече са хората, 
които желаят да се развиват професионално 
и да правят кариера в нашия бранш.

Кои са основните предизвикателства пред 
фасилити мениджмънта в България?

Едно от големите предизвикателства е 
създаването на национална система за подготовка 
на квалифицирани кадри за нашия бранш. Първите 
стъпки в това отношение бяха направени с 
активното участие на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация (БГФМА). Професията 
Фасилити мениджър беше включена в Националната 

Тошо Киров
Управител на „Фърст 
Фасилити България“ ЕООД  
и Председател на УС на БГФМА

Тошо Киров е роден през 1954 година.  
По професия е машинен инженер. Завършил 
е магистратура по мениджмънт. Има над 
15 години практически опит в областта 
на фасилити мениджмънта. Управлявал е 
редица български и международни компании, 
като: Инкомс Механични Конструкции ЕООД, 
КунТехнолоджи БГ ЕООД, Фърст Фасилити 
БГ ЕООД, Алфа Пропърти Мениджмънт 
ЕАД, Симачек Фасилити Сървисиз БГ ООД, 
СимачекГарденинг БГ ЕООД, Ойеркон ЕООД. 
Работил е и в Българската стопанска камара. 
Тошо Киров е съосновател и първият 
председател на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация и съосновател 
и член на Българската асоциация за 
изследвания, иновации и предприемачество
Тошо Киров създава през 2008 година 
собствена консултантска компания Фасилити 
Мениджмънт Институт ЕООД, на която 
е и управител. От средата на септември 
2011 година отново пое управлението 
на Фърст Фасилити България ЕООД.
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активно с различни неправителствени 
организации, имащи отношение в една 
или друга степен към нашия бранш.

Как бихте оценили настоящото ниво на 
фасилити мениджмънта в България, в 
сравнение с нивото в Централна и Западна 
Европа? Какво бихме могли да заимстваме 
от колегите ни или те от нас?

Често сме имали повод с колеги от 
Управителния съвет на БГФМА да 
констатираме, че в много отношения сме 
по-напред от редица страни от Централна 
и Източна Европа. Разбира се фасилити 
мениджмънта в Западна Европа има много 
по-дългогодишен опит и ние има много какво 
да научим, както от водещите европейски 
фирми, така и от съответните фасилити 
мениджмънт организации. БГФМА има активна 
международна дейност и като член на 
Европейската фасилити мениджмънт асоциация 
(EuroFM), е част от европейската фасилити 
мениджмънт общност. Това позволява богат 
обмен на информация и знания, възможности 
за участие в международни проекти и т. н.

До каква степен европейските норми за 
фасилити мениджмънт са приложими в България?

Ние нямаме друга алтернатива, освен да 
внедрим европейските стандарти за фасилити 
мениджмънт в ежедневната си работа. В 
този смисъл не стои въпросът, дали тези 
норми са приложими в България, а как може 
по-бързо да бъдат усвоени. България е част 
от Европейския съюз и ние трябва да се 
съобразяваме с европейските изисквания и 
дефиниции в бранша. Нашите амбиции обаче 
са по-големи. По една или друга причина ние от 
българска страна не можахме да вземем участие 
в създаването на европейските фасилити 
мениджмънт стандарти. Предстои обаче след 
няколко години да се направи пълна оценка 
на приложението на тези стандарти и на 
възможностите за тяхното оптимизиране и 
ние искаме да сме част от този процес. В това 
отношение ни предстои много активна работа 
с Българския институт по стандартизация.

Какво се случва по Ваши наблюдения 
с управлението на сградния фонд в 
публичния и държавния сектор и какви 
са шансовете за ФМ бизнеса там?

Тази област има голям потенциал за 
оптимизация. В крайна сметка този сграден 
фонд е част от националното ни богатство и 
всеки от нас трябва да се чувства отговорен 
за неговото управление и експлоатация. Това 
с особена сила важù за политическия елит в 
лицето на правителството и общинските 
администрации, тъй като това имущество 

е поверено на тях за стопанисване. Ние 
знаем как да стане тази оптимизация и 
можем да помогнем в това отношение.

Много важен е и въпросът за жилищния 
сграден фонд. Много от сградите са не 
само непривлекателни, но и опасни за 
здравето и живота на хората, особено 
на децата. Принципа на самоуправление 
не функционира и държавата трябва 
да се намеси по-категорично.

Какви са очакванията Ви за развитие 
на пазара през 2012 г.?

Много се надявам да се появят първите 
устойчиви сигнали за преодоляване на 
световната криза, което ще доведе и до по-
голям оптимизъм в бранша на недвижимите 
имоти. Знаете, че този бранш беше 
засегнат в най-голяма степен от кризата 
и има нужда от този оптимизъм.

фасилити и пропърти мениджмънт2012
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„Актикум“ ООД - www.acticum.bg, е 
българският филиал на „Мекдан Мениджмънт 
енд мейнтънънс“ ООД – www.mekdan.com, 
която към днешна дата управлява над 
2 000 000 m² офисни, търговси и жилищни 
имоти на територията на България, Румъния, 
Унгария, Германия, Хърватия, Сърбия и Израел, 
и на „Ентек БГ“ ЕООД – www.ntech.bg, водеща 
брокерска и консултантска компания, с 
богат опит в продажбата на широка гама 
недвижими имоти в България.

Компанията е специализирана в консултиране, 
управление и поддръжка на:
n Офисни сгради и бизнес паркове
n Молове, търговски центрове и търговски 

паркове
n Логистични центрове

Дългогодишният международен опит и 
успешното управление на обекти като 
Търговски център „Централни хали“ и Бизнес 
център, ул. „Московска“ № 9, гр. София, от 
момента на тяхното пускане в експлоатация 
през 2000 г. до сега е доказателство за 
високия професионализъм и конкурентно 
качество на услугите, постигнати чрез 
упоритата работа на екипа от специалисти.

Дружеството осигурява услуги, които по 
обхват, сложност и качество покриват, 
съгласно стандартите на Европейския 
съюз, изискванията за сгради „клас А“ и 
бизнес сгради - потвърдено и доказано от 
Представителството на Европейската 
комисия в България, Британското посолство и 
много български и чуждестранни клиенти.

Актикум ООД

гр. София 1527,  
ул. „Силистра“ 6,  
ет. 2, ап. 10

+ 359 2 806 60 20

HQ@acticum.bg

www.acticum.bg
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и такса поддръжка

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
АКТИКУМ ООД 

Година на основаване на компанията:
2008

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Лазар Гешев

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА

Основен капитал (в лв.)
5 000 

Брой на персонала:
7

Представителства в други държави:
Израел

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Да

Референтни обекти и клиенти
Обект „Централни Хали“,  
обект „Бизнес център – Московска 9“,  
обект „Мол Галерия Стара Загора“

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
60%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Почистване –
Охрана –
ОВК съоражения  
и автоматизация

–

2012
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Коректен бизнес партньор, предоставящ 
комплексни фасилити мениджмънт услуги. Ние 
осигуряваме висок професионализъм в сферата 
на техническата поддръжка на сгради, 
сградни съоръжения и управление на сградна 
собственост.

Ключов интерес на всеки собственик и 
наемател на сградна площ е да получи 
максимално качество на услугите, 
обезпечени от сградната инфраструктура, 
на разумна цена. С високия технически 
професионализъм, организация и 
конкурентност на услугите, които 
предоставяме в целия спектър на ФМ, ние 
сме гарант за високата ефективност на 
инвестицията в сградната собственост, 
високата енергийна ефективност и 
устойчивост на сградата, както и за 
запазване висока стойността на имота през 
целия му експлоатационен живот.

Екипът ни включва висококвалифицирани 
специалисти в областта на фасилити 
мениджмънта, проектния мениджмънт и 
техническата поддръжка. Специалистите, 
с които разполага фирмата, имат успешен 
опит в поддръжката на високотехнологични 
сгради и сградни инсталации, собственост 
на чужди инвеститори. Именно такива 
специалисти изменят представите и 
отношението на външните инвеститори 
към техническата и бизнес култура на 
местния пазар.

Устойчивост в качеството на услугата, 
техническа превенция, своевременно 
отстраняване на възникнали технически 
проблеми са сред факторите, които 
гарантират на нашите възложители 
психологическия комфорт да се дистанцират 
максимално от техническата сфера, 
обезпечаваща функционирането на тяхната 
сградна собственост.

3 CAT ЕООД

гр. София   
ул. „Плачковица“ №5

+359 885 666 715

3cat@mail.bg
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
3 CAT ЕООД

Година на основаване на компанията:
2010

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Андрей Тодоров

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

Основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
20

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

Референтни обекти и клиенти
N/A

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Управление и поддръжка 
на сградни инсталации

45 %

Ремонт и 
преустройство(вкл. и 
довършителни работи)

30 %

Монтаж, почистване 
и поддръжка на PVC 
настилки

25 %

2012
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Адвансед сървисис“ ЕООД е регистрирана 
през 2007г като компания за професионални 
услуги по комплексно поддържане и управление 
на търговско-развлекателни центрове, 
логистични паркове, бизнес сгради, вериги 
магазини и селища от „затворен тип”. 
Професионалният опит на екипа ни в 
периода 2006-2007 г. се свързва с техническия 
мениджмънт на обекти като МОЛ СОФИЯ, 
„Синема сити“, „IMax“, „София Тауър“.

Към настоящия момент извършваме 
комплексно обслужване на обекти, включващо 
техническа поддръжка, дейности по дялово 
отчитане на разходите и подобряване 
показателите на енергийна ефективност, 
зимно почистване и обезопасяване, 
професионален домоуправител съгласно ЗУЕС, 
охрана и монтаж и поддръжка на охранителни 
съоръжения. 

Разполагаме със собствен висококвалифициран 
персонал за техническа поддръжка, като 
притежаваме следните документи за 
квалификация:

n EN ISO 9001:2008 за управление и поддържане 
на сгради

n сертификати от ДАМТН 
n 3 лиценза за поддръжка на асансьори
n сертификат за работа с котли високо 

налягане и съоръжения
n електросертификат Европас
n лицензирана лаборатория за електрически 

измервания
n всички служители работят с BMS, Help Desk

За почистване, охрана и ландшафт „Адвансед 
сървисис“ се доверява изцяло на консорциума 
си с водещи компании в тези дейности. 
Предвиждаме разширяване на дейността си 
в САЩ, Франция и Германия, като за целта 
сме регистрирали офиси и стартираме 
дистанционно обучение на персонал. 

Притежаваме необходимия опит, знания, 
капацитет, инструментална екипировка 
и квалификация за успешно справяне 
с предизвикателствата на фасилити 
мениджмънта.

Адвансед  
сървисис ЕООД 

1606 София, бул.  
„Д. М. Скобелев“ 
№ 32

+359 2 427 44 27 
+359 886 118 089 
+359 886 154 544

advanced.ltd@gmail.com

advancedservicesbg.com
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
АДВАНСЕД  СЪРВИСИС  ЕООД   

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
инж. Сашо Езекиев

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
EN ISO 9001:2008, Europass electro, ДАМТН:  
асансьори, котли високо налягане, ФМ и ПМ

Членство в бизнес-асоциации:
IFMA, FMCC, CIBSE, BOMA, IFM

Основен капитал (в лв.)
5 000

Брой на персонала:
10

Представителства в други държави:
Франция, Германия, САЩ

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

Референтни обекти и клиенти
MetLife, ОББ, РИСК Инженеринг,  
Тивон Пропъртис, Сити Парк Резидънс,  
Дедеман хотел „Принцес”

Колко процента от оборота  
ви генерира най-големият ви клиент:
43 %

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Техническа поддръжка със 
собствен персонал

54 %

Фасилити и пропърти 
мениджмънт

32 %

Консултантски и 
експертни услуги

12 %

2012
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фасилити и пропърти мениджмънт

Професионален бизнес партньор в сферата 
на фасилити мениджмънта, на който 
изцяло може да доверите управлението и 
поддръжката на всеки тип сграден обект. 

С широкия набор от услуги за управление 
на имоти, с високотехнологичния начин 
на работа и добрите ни партньорски 
взаимоотношения ние осигуряваме комфорт 
и спокойствие в дома и офиса. Предлагаме 
коректни и качествени услуги за цялостно 
прозрачно управление на имоти. Намираме 
правилното решение на всички изисквания за 
сградно управление, независимо дали става 
въпрос за фазата на проектиране или по 
време на експлоатация на всеки тип сграда 
през целия й жизнен цикъл. За нас е важно 

всеки наш партньор напълно да може да се 
концентрира върху основните си дейности, 
а за всички спомагателни услуги екипът ни да 
поеме компетентни отговорности. 

Като много добри стопани полагаме 
максимални грижи при управлението на 
имота, за да увеличим стойността му 
и значително да намалим разходите за 
неговата експлоатация през целия му жизнен 
цикъл, като подхождаме индивидуално 
според изискванията и потребностите на 
нашите партньори. Екипът ни се състои от 
висококвалифицирани специалисти в сферата 
на фасилити и пропърти мениджмънта, 
проектния мениджмънт и техническата 
поддръжка.

Анети 7 ЕООД 

гр. София, кв. „Изток“  
ул. „А. Далчев“ 5

+359 897 951 954
+359 2 870 16 04

raycheva@aneti.net

www.aneti.net

29

компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Анети 7 ЕООД

Година на основаване на компанията:
2009

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Жулиета Райчева

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

Основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
20

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

Референтни обекти и клиенти
Строителни компании,  
бизнес сгради, частни имоти

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
Инфраструктурен 
мениджмънт на сгради

40 %

Търговски ФМ 30 %
Технически мениджмънт 
на сгради

30 %

2012
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фасилити и пропърти мениджмънт

„ВИП Мениджмънт“ ООД е част от 
„ЯЗОВ ГРУП“, чиято основна дейност е 
управление и поддръжка на всякакъв тип 
сгради на територията на цялата страна.
Предлагаме управление на сградния фонд, 
поддръжка на общи части и индивидуални 
услуги по изискване на клиента (обслужване 
на имота, отдаване под наем и др.) 

Основната ни цел е чрез ефективно 
управление на недвижимата собственост 
да повишим пазарната стойност на 
сградите и съоръженията и да удължим 
техния експлоатационен период. Ние 
знаем колко важна за Вас е поддръжката 
на Вашия жилищен комплекс или търговски 
център. Затова ориентираме дейността 

си в областта на управлението както 
на жилищни комплекси, така и на бизнес 
сгради и търговски центрове. 

Принципът, който следва „ВИП 
Мениджмънт“, е индивидуалният 
подход към всеки клиент, като това се 
отнася и за определяне на индивидуална 
цена, зависеща от особеностите и 
характеристиките на всяка отделна сграда.

Гарантирайте успешното съществуване 
и изрядното ползване на Вашия бизнес 
с нашите услуги! Оставете на нас 
грижите за вашето спокойствие 
и за красотата около Вас! 

ВИП  
Мениджмънт ООД 

Гр. „Бургас“,  
ул. „Сан Стефано“ 8, 
ет. 2 офис 4

+359 899 911 360

bgdepartment@abv.bg

bgdepartment.dir.bg
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
ВИП МЕНИДЖМЪНТ ООД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Пламен Велинов , Тодор Чанков

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

Основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
50

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

Референтни обекти и клиенти
Съни Хил - Бургас , Марица Гардънс - Пловдив , 
Ори Билдинг - Пловдив , D & D Vilage - Пловдив, 
Бизнес Център Рилон - Пловдив и др. По-малки 
обекти.

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
Около 35/40%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
– –
– –
– –
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„Фърст Фасилити“ е водеща европейска 
компания и предлага комплексни фасилити 
мениджмънт решения за управление на 
сгради и съоръжения в Австрия, Централна 
и Източна Европа, с дъщерни дружества 
в България, Македония, Румъния, Словакия, 
Сърбия, Унгария, Хърватска.

Ние гарантираме компетентното 
управление и обслужване на сградите, 
включително представителство пред 
институции, управление на договори и др. 
Ние се грижим за оптималната работа на 
Вашата сграда и технически съоръжения/
инсталации. Независимо дали става въпрос 
за техническа поддръжка и профилактика, 
за почистване, охрана и сигурност, борба 

с вредители, зелени площи и т.н. – ние 
осигуряваме първокласна грижа.

„Фърст Фасилити“ гарантира 
актуалността и меродавността на 
всички важни данни, отчети, документи и 
техническа документация на недвижимия 
имот. Ние се грижим те да са по всяко 
време ясно структурирани и на Ваше 
разположение.

С нашия компетентен екип ние създаваме 
оптималния пакет от фасилити 
мениджмънт услуги за Вас и Вашия недвижим 
имот. 

Фърст Фасилити 
България ЕООД

1407 София, България
бул. „Вапцаров“ 55, 
Експо 2000

+359 2 962 13 84

office.sofia@
firstfacility.net

www.firstfacility.bg
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компании

Търговски ФМ
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Фърст Фасилити България ЕООД

Година на основаване на компанията:
2005

Произход на компанията:
Австрия

Управител/и:
Тошо Киров, Сузане Шиндлер

Сертификат/и, които  
компанията притежава:
QMS

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА, Австрийски бизнес клуб, Германо-
Българска индустриално-търговска камара

Основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
N/A

Представителства в други държави:
Австрия, Македония, Румъния, Словакия,  
Сърбия, Унгария, Хърватска.

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
CAFM за цялостно управление на фасилити 
мениджмънт процесите и услугите.

Референтни обекти и клиенти
„Експо 2000“, „Полиграфия офис център“, „Тодор 
Александров Офисис“ (ТАО), „Граве“, „Райфайзен 
пропърти мениджмънт“, „Иморент“, „Бизнес 
център Клиърком“, „Резиденшъл парк София“, 
„Линднер имобилиен мениджмънт“ и др.

Колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
Услуга % от оборота
– –
– –
– –
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Фасилити мениджмънтът в България 
претърпява развитие с всяка следваща година. 
Все повече фирми – български инвеститори 
в недвижими имоти и големи компании, 
предприемат стъпки към въвеждане на 
професионално управление на сградите си с цел 
оптимизация на разходите и подобряване на 
предоставяните услуги, както и подобряване 
на работната среда за служителите. Това 
определено е положителна тенденция, 
която смятаме, че ще се запази и занапред.

Фасилити мениджмънтът претърпя развитие 
и на европейската сцена. Той бе преместен 
от сферата на строителството в сферата 
на бизнеса според европейския комитет по 
стандартизация (CEN). Освен това, през 
есента на 2011 г. CEN публикува и четири нови 
стандарта по Фасилити мениджмънт: EN 
15221: 3-6 – Качество, Класификация, Процеси, 
измерване на работното пространство. 

Тези две събития, които се случиха през 
изминалата 2011 г., определено имат голямо 
влияние върху развитието на сектора не 
само в европа, но и в България. Българските 
потребители на услугата стават все по-
взискателни и вече познават добрите 
практики в европа, като вследствие 
изискват повече и от ФМ компаниите.

Друг интересен факт от развитието на 
ФМ пазара в европа бе и провалената сделка 
на Group 4 Securitas, които бяха на път да 
погълнат датската ФМ компания ISS и така 
да създадат най-голямата ФМ компания в 
света. Тя щеше да извършва дейност в 130 
държави и да има оборот от над 19 млрд. 
евро. Такива действия от страна на ФМ 
компаниите най-вероятно ще са все по-
често срещани през следващите години. 
Те се стремят да разширят портфейла от 
услуги, които предлагат на своите клиенти.

ФМ в България
Тазгодишното изследване има за цел да 
покаже какви компании участват в пазара на 
фасилити и пропърти мениджмънт услуги в 
страната, колко и какви площи управляват, 
колко големи са самите компании и др. За 
разлика от миналогодишното изследване, 
в което взеха участие какво ФМ компании, 
така и вътрешни фасилити мениджъри, тази 
година изследването е насочено само към 
професионалните ФМ компании-доставчици 
на услуги. Смятаме, че така ще се даде 
много по-добра картина за развитието 
на ФМ пазара. Вътрешните фасилити 
мениджъри са обект на друго изследване. 

Пазарът на фасилити  
и пропърти мениджмънт 
услуги в България
Тенденциите през 2011 г. и очакванията  
за новата 2012 г. - обобщени в мненията  
на водещи експерти от гилдията

Facility Management Company

1606 София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №32, Тел.: +359 2 4274427, Моб.: +359 886154544
E-mail: advanced.ltd@gmail.com www.advancedservicesbg.com



Активното строителство през последните 
години и управлението на изградените сгради  
административни, жилищни, търговски и 
ваканционни комплекси наложи използването на 
иновативни решения в тази сфера, тъй като тази 
ниша остана подценена от инвеститорите и с 
времето изразходва голям човешки и финансов 

ресурс за нейното управление. Използването на 
онлайн софтуерни приложения за управление на 
сградите и комуникация с персонал и клиенти, 
повишава качеството на  работа, води до висока 
ефективност, стриктно спазване на сроковете за 
изпълнение на отделни задачи и много др.

LLV Technology Ltd.
Success & Management via mobility

   Софтуер за Пропърти & Фасилити Мениджмънт
         / Property & Facility Management System /

Програмата е специализиран уеб базиран 
софтуер за Пропърти & Фасилити Мениджмънт.

√ Програмата е изградена на модулен принцип, 
което дава възможност за персонализирането й 
към модела и спецификата на Вашата дейност и 
бизнес.  

√ Уеб приложението няма ограничение във 
функциите и функционалността си.

√ Персонализирането и разширяването на 
приложението в зависимост от Вашите бизнес 
и оперативни нужди е безплатно.

√ Гъвкавостта на уеб приложенията, които 
предлага компанията, са свързани с бързина и 
ефективност при работа.

√ Програмата се предлага на месечен абонамент. 
Обучение, поддръжка и консултации при работа 
са програмата са безплатни

Функционалността на Property  
& Facility Management System са неограничени

Административен панел
През административния панел чрез user name 
& pass имате достъп до Контролния панел: до 
базата данни, информация за всички клиенти, 
обекти, приходи, разходи, документи, отчети,  
фактури и др.
Клиентски панел
Всеки клиент на фирмата има собствен акаунт/
профил. Чрез user name & pass има достъп до 
детайна информация във връзка с всички свои 
дължими суми, направени разходи, приходи, 
документи и др.

За контакти:
Лилия Божилова /Търговски Мениджър/

W: www.llvtechnology.com
E: sales@llvtechnology.com

M: +359 899 18 58 77
M: +359 898 696 68 82

Property & Facility Management System работи  
и обслужва повече от 40 обекта.

√ Приложението е гъвкъво, високо ефективно, 
може да бъде персонализирано и допълнено със 
специфични за Вашата компания и дейност 
модули.

√ Програмата е без аналог на пазара за ИТ 
продукти/уеб софтуер/ и решения в сферата на 
Пропърти & Фасилити Мениджмънт.

√ Това е мощен инструмент за оперативни нужди.  

√ Незаменим анализатор за стратегически 
решения, анализи и прогнози!
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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 споделят своите виждания и 
очаквания за сектора. Тази година настоящето 
изследване и анализът са изготвени и с помощта 
на консултантската компания фасилити 
мениджмънт консултинг (www.fmc.bg), която 
е специализирана в предоставянето на високо-
професионални консултантски услуги в сферата 
на фасилити мениджмънта и е организатор на 
традиционната годишна есенна ФМ конференция.

Въпросите
Проучването, изпратено до над 150 компании, 
съдържа 15 въпроса, чиято цел е да се определят 
основните услуги, които се предлагат от тях, 
колко от услугите се извършват със собствени 
средства и колко се аутсорсват към външни 
доставчици. изследването също така цели 
да покаже доколко компаниите в България 
използват съвременни 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 51 водещи 
компании от секторите на фасилити и 
пропърти мениджмънта. Малко по-малко от  
половината участници управляват средно 
между 2 и 10 сгради (таблица 1), а над 65% 
управляват над 50 000 кв.м РЗП (таблица 2).
Повечето от компаниите, взели участие 

в изследването, управляват основно 
административни сгради – почти 71%, 
жилищни сгради – малко повече от 
1/2 от участниците (таблица 3). 

Фактът, че тази година административните 
сгради водят като дял се дължи на няколко 
фактора – от една страна по-активни в 
изследването са фирмите за ФМ. От друга 
страна, както споменахме по-горе, все 
повече инвеститори и компании разбират 
необходимостта от професионална 
грижа за сградния си фонд и се доверяват 
на професионалистите 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 извършвани 
дейности се открояват копирните услуги, 
управлението на пощата и кетърингът.

Facility Management Company

1606 София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №32, Тел.: +359 2 4274427, Моб.: +359 886154544
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2. Колко квадратни метра РЗП 
поддържа вашата компания?

10 001 – 50 000
35%

Над 250 000
12%

100 001 – 250 000
29%

50 001 – 100 000
24%

3. Вашата компания управлява/
поддържа основно:

административни сгради 71%

Жилищни сгради 53%

Бизнес паркове 29%

индустриални площи 18%

Логистични площи 18%

Други сгради 18%

1. Моля, посочете колко отделни 
обекта управлявате?

От 2 до 10
41%

От 11 до 25
29%

От 26 до 50
12%

Над 50
18%



Цялостна  поддръжка на сгради

строително- 
монтажни 

работи

сигурност и 
охрана

одит и 
консултации

поддръжка на 
системи и 

съоръжения

цялостна 
сградна 

поддръжка

професионално 
почистване 

www.foptimum.bg

гр. София 1124
бул. Цариградско шосе, 47А

(+359 2) 810 32 30
(+359) 884 648 148

info@foptimum.bg
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Очевидно и нормално е, че най-предлаганите 
услуги в сферата са техническа поддръжка на 
съоръженията, почистване, отстраняване 
на повреди, поддръжка на външни площи, 
снегопочистване, охрана и сигурност. 
Това са основополагащи услуги, които почти 
всяка ФМ компания предлага на своите 
настоящи и потенциални клиенти. 

Използване  
на вътрешен персонал
Компаниите използват собствен персонал 
най-често за: техническо управление 
на обекта и мениджмънт, почистване, 
мениджмънт на поддръжката и отстраняване 
на повреди – все дейности от техническия 
и инфраструктурния ФМ. По отношение на 
аутсорсинга, най-изнасяните от рамките 
на компанията услуги са охраната и 
сигурността, пожарната безопасност, 

Facility Management Company
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4. За кои от дейностите 
използвате собствени ресурси?

Техническо управление  
на обекта и мениджмънт

Почистване

Мениджмънт на поддръжката

Отстраняване на повреди

Снегопочистване

експлоатация на съоръженията

Проследяване на гаранциите

24-часово дежурство

Профилактика и поддръжка

Поддържане на външни площи

Портиери

експлоатация на  
управляващата техника

енергиен мениджмънт

Телефонисти и служба рецепция

Противопожарен ред и сигурност

Охрана и сигурност

Копирни услуги

Пощенски услуги

Пропърти мениджмънт

Кетъринг

82%

76%

76%

76%

71%

71%

71%

65%

65%

65%

59%

53%

41%

35%

29%

12%

12%

12%

12%

6%

пощенските услуги и кетърингът 
(таблица 4). аутсорсването на охраната 
и противопожарните дейности е лесно 
обяснимо – това са специфични дейности, 
подлежащи на допълнителни изисквания и 
разрешителни, които компаниите трябва да 
притежават. Кетърингът, който е най-често 
аутсорсваната дейност, също е специфичен.

Проблемни казуси
Прави впечатление, че те най-често възникват 
при събирането на вземанията, при тълкуването 
на законодателството и при отношенията 
с ползвателите на ФМ услугите. Малко под 
половината от интервюираните споделят, 
че все още имат проблеми с инвеститорите и 
собствениците на имотите (таблица 5). Според 
резултатите, най-редки са трудните ситуации 
при взаимоотношенията със собствения персонал 
и при изготвянето на договори за ФМ услуги. 

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 над една четвърт от участниците 
имат такова приложение. Въпреки това 88% 
от запитаните са на мнение, че използването 
на онлайн софтуерни приложения за управление 

5. Кои са най-честите казуси, 
които имате в обектите, 
които управлявате?

Казуси със събиране 
на вземанията

Казуси с ползвателите 
на услугата

Казуси със законодателството

Казуси със собственици/
инвеститори

Липсата на достатъчно 
(квалифициран) персонал

Казуси със собствен персонал

Трудна поддръжка на 
инсталациите в сградите

Управлението на комуникацията 
с голям брой поддоставчици

Казуси при изготвянето на 
договори за ФМ услугите

65%

59%

53%

41%

35%

18%

18%

12%

12%
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на сградите и комуникация с персонала би 
повишило качеството на тяхната работа, 
а 76% от отговорилите споделят, че това 
би довело и до по-стриктно спазване на 
сроковете за изпълнение на отделни задачи 
(таблица 6). Както и в миналогодишното 
изследване, и тук се откроява мнението, 
че използването на CAFM би помогнало в 
търсенето на решения за по-добро планиране 
и изпълнение на всекидневните задачи, и 

по-добро управление на взаимоотношенията 
с доставчици. Таблица 7 показва как са 
отговорили участниците в изследването.  
 
Развитието на ФМ бранша в България 
несъмнено ще доведе и до увеличаване 
използването на CAFM. Това е едно от 
ФМ направленията, което ще се развива 
бурно през следващите години в България. 
Компаниите осъзнават нуждата от 
професионално направен софтуер, който да 
отговаря на техните нужди за управление 
на голям и хетерогенен сграден фонд. 

ФМ персонал  
и квалификация
Повечето от ФМ компаниите имат 
повече от 20 служители (таблица 8). 
 
Продължава тенденцията от миналата 
година компаниите трудно да си намират 
подходящите специалисти за ФМ 
дейностите – почти 3/4 от компаниите 
заявяват, че това е трудна задача за тях.

Въпреки трудността при намирането на 
правилните хора за работа, нито един от 
участниците в изследването не е посочил 
магистратурата по ФМ, която се провежда 
в Стопанския факултет на СУ „СВ. Климент 
Охридски“ (www.bit.ly/su-fm), като подходящ 
метод за повишаване на квалификацията 
на персонала. Това определено е една 
негативна тенденция, която се потвърждава 
и от резултатите от миналогодишното 

Facility Management Company

1606 София, бул. „Ген. М. Д. Скобелев“ №32, Тел.: +359 2 4274427, Моб.: +359 886154544
E-mail: advanced.ltd@gmail.com www.advancedservicesbg.com

7. Моля отбележете според 
вас доколко ще се подобри 
изпълнението на следните 
задачи, ако използвате софтуер 
за управление на фасилити 
мениджмънта? (0 звезди - няма да 
се подобри изобщо; 5 звезди - ще 
се подобри изцяло)

Планиране и изпълнение  
на всекидневните задачи

Финансови анализи и доклади

анализиране и оценка на 
недвижимите имоти

Планиране на пространството 
и прогнозиране

Управление на взаимоотно-
шенията с доставчици на услуги

анализиране на използваното 
пространство

Управление, промяна, редизайн 
на бизнес процесите

Разиграване на сценарии по 
разместване на служителите

3.9

3.9

3.7

3.6

3.4

3.4

3.3

2.6

6. Смятате ли, че използването 
на софтуер за управление на 
сградите и комуникация с 
персонала ще подобри качеството 
на услугите, които предоставяте?

Да
88%

Не
6%

Не знам
6%

8. Колко служители работят 
във вашата компания?

От 2 до 5
6%

От 6 до 10
6%

От 11 до 20
25%

Над 20
63%
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изследване. Този факт може да се обясни 
донякъде с неодобрението към цялата 
образователна система в България.

Въпреки това, компаниите намират начини 
да повишат квалификацията на персонала 
си – чрез вътрешнофирмени обучения 
(94%), през посещения на ФМ обучения и 
семинари (47%)  и посещения на национални 
и международни конференции (41%). 

Цели за 2011 г.
Сред топ 5 на основни приоритети за 
годината на участниците в изследването са 
увеличаване на качеството на предлаганата 
услуга, намаляване на оперативните разходи, 
строителство/управление на нови обекти 
и намаляване на времето за извършване 
на отделните дейности (таблица 9). 

Както и миналата година, така и сега, на 
първо място е желанието за увеличаване 
качеството на услугата. Това отново доказва и 
тезата, изложена по-горе, че инвеститорите, 
строителите и собствениците на сгради 
все по-добре осъзнават нуждата от 
професионален фасилити мениджмънт и 
искат все по-високо качество на услугата. 

Контакт с клиентите
Компаниите най-често (65%) използват 
собствения си уебсайт за алтернативна 
връзка с клиентите, а под 50% използват и 
социалните мрежи. Това е един значително 
нисък процент, имайки предвид, че все 
повече хора и компании използват много 
по-често и активно социалните мрежи.

Изводите
Представеният анализ не претендира да дава 
цялостна и пълна картина на пазара на фасилити 
и пропърти мениджмънт услуги в страната, 
но авторите му са убедени, че резултатите 
ще помогнат на много ФМ компании да видят 
къде се намират спрямо конкурентите си 
на пазара. Всеки участник в пазара може да 
потърси мястото си сред предлаганите 
услуги, да сравни степента на аутсорсинг, да 
разбере силните страни на CAFM системите.
Подробна информация относно предлаганите 
от компаниите услуги можете да 
намерите в матриците на компаниите, 
взели участие в този каталог.

екипът на Publics.bg, подготвил това изследване, 
се надява, че е успял да положи основите на 
цялостния поглед на фасилити и пропърти 
мениджмънт услугите в страната и че заедно 
със самите компании от сектора ще успее да 
направи този анализ ежегоден. Очакваме, че през 
всяка следваща година броят на участвалите в 
изследването компании ще се увеличава. Това ще 
е израз както на доверие към проучването като 
инструмент за споделяне на информация, така 
и свидетелство за 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 и атанас Георгиев от 
„Пъблик сървисис“ ооД (www.publics.bg)  
и инж. антон Гинчев – ФМ консултант от 
„фасилити Мениджмънт консултинг“ ооД 
(www.fmc.bg).
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9. Сред топ 5 на вашите основни 
приоритети за годината е:

Увеличаване на качеството 
на предлаганата услуга

Намаляване на 
оперативните разходи

Строителство и/или 
управление на нови обекти

Намаляване на времето за 
извършване на отделните услуги

Подобряване сътрудничеството 
с доставчици на услуги

Оптимизиране  
на персонала

Намаляване на времето за 
реакция при кризисни ситуации

Подобряване на работната 
обстановка

Подобряване използваемостта 
на вътрешното пространство

82%

71%

65%

59%

47%

41%

41%

18%

12%
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Г-н Икономов, като управител на 
водеща фирма в сферата на фасилити 
мениджмънта кои са основните посоки, които 
предприемате, за да увеличите стойността и 
качеството на управляваните от Вас обекти?

Веднъж построена, всяка сграда, независимо 
от вида си, има нужда от грижи и сериозна 
поддръжка. Всички усилия, положени в 
тази посока, увеличават стойността и 
качеството на управляваните обекти. За 
всеки човек, без значение дали е посетител, 
собственик или наемател в сградата, 
основна потребност е да се чувства 
защитен и уютно като в собствения си 
дом. а за удовлетворяването на тази 
нужда основна отговорност носим ние 
като фасилити мениджъри. Затова от ФМ 
европа акцентираме едновременно върху 
техническата поддръжка, сигурността, 

удобствата и чистотата на поддържаните 
от нас сгради. Стойността на една сграда 
се увеличава, когато успееш да накараш 
всеки посетител да се чувства комфортно и 
приятно в нея.

управляваният от Вас „Търговски 
център Европа“ спечели престижния приз 
„сграда на годината 2011“ в категория 
„Многофункционални комплекси“. Приемате 
ли тази награда като заслужено отличие 
за Вашата работа? кои предимства на 
логистичния център допринесоха за това 
отличие според Вас?

Със сигурност присъждането на наградата 
„Сграда на годината 2011“ е безспорно 
признание за работата на всички 
специалисти, допринесли за добрата визия и 
функциониране на търговския център.

Призът е едновременно признание за 
архитектурен проект в лицето на 
арх. Йордан Христов, за качествено 
строителство и проектен мениджмънт, в 
лицето на „К енд К инженеринг“ ООД, а също 
и за модерно и устойчиво управление, чиито 
заслуги принадлежат на „ФМ европа“. За нас 

Красимир 
Икономов
Управител на „ФМ Европа“ ООД

е особен повод за гордост, че втора сграда, 
която управляваме, получава това престижно 
отличие „Сграда на годината“, след като 
„София аутлет Център“ получи наградата 
през 2010 г.

Създадохме и следваме рекламна стратегия 
за популяризиране на логото и търговската 
марка на Търговски Център европа чрез 
рекламиране на проектите в специализирани 
имотни издания, електронни медии 
и организиране на ПР събития. Друго 
безспорно предимство е развиването на 
ефективен пропърти мениджмънт, което 
носи допълнителна добавена стойност за 
инвеститорите на сградите. Стремим се 
професионално да предлагаме и отдаваме 
складовите и офис площи под наем. 
използваме ново ноу-хау в маркетинговите 
похвати, правим пазарни проучвания с цел 
успешно позициониране на пазара на наеми на 
логистични и търговски площи. 

какви стъпки предприемате, за да се 
придържате към актуалната „зелена“ 
тенденция при управлението на сгради?

Ние се стараем да поддържаме в много добро 

красимир Икономов е управител на 
„фМ Европа“ ооД – компания, която 
е на пазара от 2008 г. фирмата е 
специализирана в управлението и 
поддръжката на логистични и търговски 
имоти. към момента работи по три 
проекта:

n „Търговски център Европа“ – логистичен 
офисно-складов център, отличен със 
„сграда на годината 2011“ в раздел 
„Мултифункционални комплекси“;

n Мол „софия Аутлет център“, спечелил 
приза „сграда на годината 2010“; 

n Търговската  мрежа на престижните 
марки парфюмерия „Beauty zone“ и 
„Douglas“
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предлага една ФМ компания, тя е нищо без 
квалифициран и мотивиран персонал. В силно 
конкурентната икономическа ситуация в 
момента, ние от „ФМ европа“ успяваме да 
запазим челните си позиции благодарение 
на внедрените модерни похвати при 
отдаването на площи под наем. а 
ефективното използване на инструментите 
на маркетинга, рекламата и ПР налагат 
името на нашата компания на пазара и 
повишават нейния имидж. Когато тези 
фактори са съчетани с много работа, успехът 
неизбежно е налице.

какви ще бъдат основните приоритети  
за фМ Европа през 2012 г.?

Основното ни желание е да се развиваме 
и да подобряваме услугата, която 
предлагаме. За тази цел през 2012 г. ще 
наблегнем на обучения и тренинги на 
персонала ни, за предоставяне на още 
по-добра услуга, добавяне на стойност на 
сградите и увеличаване на ползите както 
за собствениците, така и за наемателите, 
устойчиво развитие на съществуващите 
проекти и възможност за участие в нови.

състояние всички функциониращи сградни 
системи. Управляваните от нас сгради спадат 
към клас „нискоенергийни“. Най-новата сграда 
в Търговски Център европа – „Сграда 15“, е 
в процес на сертифициране по британския 
стандарт BREEAM – най-широко застъпеният 
и с най-дълги традиции стандарт за 
устойчиво развитие на сгради в европа.

какво Ви прави конкурентоспособни в 
условията на икономическа криза и спад в 
строителството и инвестициите?

В условията на спад и икономическа криза, 
обръщаме още по-голямо внимание на 
добавените услуги и детайлите във 
всяка една сфера от нашата дейност. 
Когато нашите клиенти са доволни от 
нашите услуги, ние се развиваме и сме 
конкурентоспособни. Няма по-добра реклама 
за нас от лоялността на нашите клиенти. 

каква е формулата на успеха Ви?
В дългогодишната ми практика съм се 
убедил, че формулата на успеха е комбинация 
от няколко ключови елемента, а ролята 
на добрия мениджър е да следи за баланса 
между тях. Колкото и качествени услуги да 
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класификация на професиите и длъжностите. С 
дейното участие на БГФМа стартираха магистърски 
програми в Софийския университет и УНСС. БГФМа 
се включи в проект на Българската стопанска камара 
за „Разработване и внедряване на информационна 
система за оценка на компетенциите на 
работната сила по браншове и региони”.

Друго голямо предизвикателство е усвояването 
на утвърдените шест европейски стандарта 
в сферата на фасилити мениджмънта в 
практиката на българските фирми.

Трето голямо предизвикателство е по-
нататъшното развитие на фасилити 
мениджмънт компаниите за гарантирането 
на устойчиво развитие. има да се свърши 
много работа по усвояване изискванията 
на международните стандарти за „зелени 
сгради“. Важно е професионалистите от 
фасилити мениджмънта да бъдат привличани 
по-активно в бъдеще като консултанти още 
във фазата на проектирането и изграждането 
на нови обекти, за да може техния опит от 
експлоатацията да гарантира оптимизиране 
на инвестиционните и оперативни разходи 
още в началото на инвестиционния процес.

На следващо място бих отбелязал голямото 
предизвикателство пред БГФМа да направи 
фасилити мениджмънт бранша в България 
още по-разпознаваем. В това отношение ние 
желаем по-активен диалог със законодателната 
и изпълнителната власт. Работим 

По-лесно ли е да си фасилити мениджър 
в България днес, отколкото преди пет 
години, или какво се промени във Вашата 
работа за този период от време?

Нашата работа е отговорна и предизвикателна. 
Ние отговаряме за това, сградите да бъдат 
икономически ефективни, да изглеждат добре, да 
осигуряват необходимия комфорт, да функционират 
оптимално сградните инсталации и съоръжения, 
както и за цялостната сигурността в същите тези 
сгради. Под сигурност в този контекст разбирам 
обезпечаването на всички необходими гаранции 
за здравословни и безопасни условия на труд, 
опазването на сградите и на имуществото в тях. 
Ние се грижим и за това, управляваните от нас 
сгради не само да запазят, но и да повишат своята 
стойност в рамките на техния жизнен цикъл.

В този смисъл никога няма да е лесно да си 
фасилити мениджър – нито сега, нито преди 
пет години, нито и след пет години. 
Тази професия изисква комплексна подготовка, 
умения и желание да й се посветиш. Тя обаче 
се отплаща с голямото удовлетворение, 

което носи. Това удовлетворение обаче идва 
едва тогава, когато осъзнаеш голямата 
отговорност, която носиш, грижейки се за 
доброто на хората, поверили живота си, 
здравето си и благополучието си в твои ръце.

Това, което се промени през последните години е, 
че фасилити мениджмънтът в България извоюва 
определени позиции. Все повече са хората, 
които желаят да се развиват професионално 
и да правят кариера в нашия бранш.

кои са основните предизвикателства пред 
фасилити мениджмънта в България?

едно от големите предизвикателства е 
създаването на национална система за подготовка 
на квалифицирани кадри за нашия бранш. Първите 
стъпки в това отношение бяха направени с 
активното участие на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация (БГФМа). Професията 
Фасилити мениджър беше включена в Националната 

Тошо Киров
Управител на „Фърст 
Фасилити България“ ЕООД  
и Председател на УС на БГФМА

Тошо киров е роден през 1954 година.  
По професия е машинен инженер. Завършил 
е магистратура по мениджмънт. Има над 
15 години практически опит в областта 
на фасилити мениджмънта. управлявал е 
редица български и международни компании, 
като: Инкомс Механични конструкции ЕооД, 
кунТехнолоджи БГ ЕооД, фърст фасилити 
БГ ЕооД, Алфа Пропърти Мениджмънт 
ЕАД, симачек фасилити сървисиз БГ ооД, 
симачекГарденинг БГ ЕооД, ойеркон ЕооД. 
работил е и в Българската стопанска камара. 
Тошо киров е съосновател и първият 
председател на Българската фасилити 
мениджмънт асоциация и съосновател 
и член на Българската асоциация за 
изследвания, иновации и предприемачество
Тошо киров създава през 2008 година 
собствена консултантска компания фасилити 
Мениджмънт Институт ЕооД, на която 
е и управител. от средата на септември 
2011 година отново пое управлението 
на фърст фасилити България ЕооД.
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активно с различни неправителствени 
организации, имащи отношение в една 
или друга степен към нашия бранш.

как бихте оценили настоящото ниво на 
фасилити мениджмънта в България, в 
сравнение с нивото в централна и Западна 
Европа? какво бихме могли да заимстваме 
от колегите ни или те от нас?

Често сме имали повод с колеги от 
Управителния съвет на БГФМа да 
констатираме, че в много отношения сме 
по-напред от редица страни от Централна 
и източна европа. Разбира се фасилити 
мениджмънта в Западна европа има много 
по-дългогодишен опит и ние има много какво 
да научим, както от водещите европейски 
фирми, така и от съответните фасилити 
мениджмънт организации. БГФМа има активна 
международна дейност и като член на 
европейската фасилити мениджмънт асоциация 
(EuroFM), е част от европейската фасилити 
мениджмънт общност. Това позволява богат 
обмен на информация и знания, възможности 
за участие в международни проекти и т. н.

До каква степен европейските норми за 
фасилити мениджмънт са приложими в България?

Ние нямаме друга алтернатива, освен да 
внедрим европейските стандарти за фасилити 
мениджмънт в ежедневната си работа. В 
този смисъл не стои въпросът, дали тези 
норми са приложими в България, а как може 
по-бързо да бъдат усвоени. България е част 
от европейския съюз и ние трябва да се 
съобразяваме с европейските изисквания и 
дефиниции в бранша. Нашите амбиции обаче 
са по-големи. По една или друга причина ние от 
българска страна не можахме да вземем участие 
в създаването на европейските фасилити 
мениджмънт стандарти. Предстои обаче след 
няколко години да се направи пълна оценка 
на приложението на тези стандарти и на 
възможностите за тяхното оптимизиране и 
ние искаме да сме част от този процес. В това 
отношение ни предстои много активна работа 
с Българския институт по стандартизация.

какво се случва по Ваши наблюдения 
с управлението на сградния фонд в 
публичния и държавния сектор и какви 
са шансовете за фМ бизнеса там?

Тази област има голям потенциал за 
оптимизация. В крайна сметка този сграден 
фонд е част от националното ни богатство и 
всеки от нас трябва да се чувства отговорен 
за неговото управление и експлоатация. Това 
с особена сила важù за политическия елит в 
лицето на правителството и общинските 
администрации, тъй като това имущество 

е поверено на тях за стопанисване. Ние 
знаем как да стане тази оптимизация и 
можем да помогнем в това отношение.

Много важен е и въпросът за жилищния 
сграден фонд. Много от сградите са не 
само непривлекателни, но и опасни за 
здравето и живота на хората, особено 
на децата. Принципа на самоуправление 
не функционира и държавата трябва 
да се намеси по-категорично.

какви са очакванията Ви за развитие 
на пазара през 2012 г.?

Много се надявам да се появят първите 
устойчиви сигнали за преодоляване на 
световната криза, което ще доведе и до по-
голям оптимизъм в бранша на недвижимите 
имоти. Знаете, че този бранш беше 
засегнат в най-голяма степен от кризата 
и има нужда от този оптимизъм.
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„актикум“ ООД - www.acticum.bg, е 
българският филиал на „Мекдан Мениджмънт 
енд мейнтънънс“ ООД – www.mekdan.com, 
която към днешна дата управлява над 
2 000 000 m² офисни, търговси и жилищни 
имоти на територията на България, Румъния, 
Унгария, Германия, Хърватия, Сърбия и израел, 
и на „ентек БГ“ еООД – www.ntech.bg, водеща 
брокерска и консултантска компания, с 
богат опит в продажбата на широка гама 
недвижими имоти в България.

Компанията е специализирана в консултиране, 
управление и поддръжка на:
n Офисни сгради и бизнес паркове
n Молове, търговски центрове и търговски 

паркове
n Логистични центрове

Дългогодишният международен опит и 
успешното управление на обекти като 
Търговски център „Централни хали“ и Бизнес 
център, ул. „Московска“ № 9, гр. София, от 
момента на тяхното пускане в експлоатация 
през 2000 г. до сега е доказателство за 
високия професионализъм и конкурентно 
качество на услугите, постигнати чрез 
упоритата работа на екипа от специалисти.

Дружеството осигурява услуги, които по 
обхват, сложност и качество покриват, 
съгласно стандартите на европейския 
съюз, изискванията за сгради „клас а“ и 
бизнес сгради - потвърдено и доказано от 
Представителството на европейската 
комисия в България, Британското посолство и 
много български и чуждестранни клиенти.

Актикум ООД

гр. София 1527,  
ул. „Силистра“ 6,  
ет. 2, ап. 10

+ 359 2 806 60 20

HQ@acticum.bg

www.acticum.bg
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и такса поддръжка

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
аКТиКУМ ООД 

Година на основаване на компанията:
2008

Произход на компанията:
България

управител/и:
Лазар Гешев

сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМа

основен капитал (в лв.)
5 000 

Брой на персонала:
7

Представителства в други държави:
израел

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Да

референтни обекти и клиенти
Обект „Централни Хали“,  
обект „Бизнес център – Московска 9“,  
обект „Мол Галерия Стара Загора“

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
60%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Почистване –
Охрана –
ОВК съоражения  
и автоматизация

–
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Ценностите на аКТиКУМ безпогрешно 
показват приоритетите, които следва 
фирменото управление, нейната жизненост, 
ефективност и перспективност. Те са 
ключови категории, които определят 
успеха, удовлетвореността от труда и 
професионалния престиж. и са високо оценени 
на конкурентния български и международен 
пазар на управление на имоти от местни и 
чеждестранни инвеститори и потвърдени 
от всички собственици, с които работим.

Принципи, на които се основава ценностната 
система на аКТиКУМ:
n Непрекъсното развитие и иновативност
n Фирмен морал
n Глобално мислене
n Открито и надеждно ръководство
n Честност
n Лидерство 
n Партньорство
n Отговорност
n Специфични достойнства
n ефективно управление

ОБХВаТ На УСЛУГиТе 
Консултантски услуги по управление и 
поддръжка
 
n изготвяне на ключови решения  

на най-добри цени
n Политика за управление до датата 

напускане на обекта в експлоатация
n Определяне на застрахователни нужди
n изготвяне на предварителен бюджет
n изготвяне на правилник за вътрешен ред
n Физическо планиране и 

eлектромеханичнисистеми

Услуги по оперативно управление и поддръжка
n Управление на обекта от датата на 

пускането му в експлоатация – обща 
поддръжка, ремонти и отстраняване на 
всички технически повреди, хигиенизиране, 
охрана, малки ремонти, доставка на 
материали и консумативи, денонощно 
разположение при всяко повикване.
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n Отношения с наематели – редовни срещи 

с наемателите по процедури, изисквания 
и наредби, събиране на наеми и такси 
поддръжка.

n Управление на бюджета – изготвяне 
на годишен бюджет, контрол и 
оптимизиране на разходите, предвиждане 
на капиталните нужди, постигане на 
максимална стойност на собствеността.

n Отношения с подизпълнители, общински 
и държавни институции – плащания 
към подизпълнители, плащане на такси 
за обществени и комунални услуги, 
данък сгради, такса смет, управление 
на застрахователните договори от 
името на собственика, представляване 
на собственика на имота пред държавни, 
общински и частни институции и 
организации.

Защо да изберете актикум?
n Креативност – винаги най-добрите 

решения на най-добри цени
n Опит – над 10 години на българския и 

повече от 20 – на международния пазар
n Професионализъм – управлението на 

имоти е низ от безкрайни задачи, детайли 
и данни, изпълнението, използването и 
съчетаването на които се превръщат в 
полза за клиента

n екип – съставен е от най-добрите 
експерти в управлението на имоти, които 
са винаги на разположение на изискванията 
и нуждите на клиентите си

n Лично отношение – внимание към 
клиентите и предоставяне на най-
подходящите съвети – 24 часа в 
денонощие, 7 дни в седмицата

n Клиенти – български и чуждестранни 
държавни и обществени институции и 
частни фирми
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фасилити и пропърти мениджмънт

Коректен бизнес партньор, предоставящ 
комплексни фасилити мениджмънт услуги. Ние 
осигуряваме висок професионализъм в сферата 
на техническата поддръжка на сгради, 
сградни съоръжения и управление на сградна 
собственост.

Ключов интерес на всеки собственик и 
наемател на сградна площ е да получи 
максимално качество на услугите, 
обезпечени от сградната инфраструктура, 
на разумна цена. С високия технически 
професионализъм, организация и 
конкурентност на услугите, които 
предоставяме в целия спектър на ФМ, ние 
сме гарант за високата ефективност на 
инвестицията в сградната собственост, 
високата енергийна ефективност и 
устойчивост на сградата, както и за 
запазване висока стойността на имота през 
целия му експлоатационен живот.

екипът ни включва висококвалифицирани 
специалисти в областта на фасилити 
мениджмънта, проектния мениджмънт и 
техническата поддръжка. Специалистите, 
с които разполага фирмата, имат успешен 
опит в поддръжката на високотехнологични 
сгради и сградни инсталации, собственост 
на чужди инвеститори. именно такива 
специалисти изменят представите и 
отношението на външните инвеститори 
към техническата и бизнес култура на 
местния пазар.

Устойчивост в качеството на услугата, 
техническа превенция, своевременно 
отстраняване на възникнали технически 
проблеми са сред факторите, които 
гарантират на нашите възложители 
психологическия комфорт да се дистанцират 
максимално от техническата сфера, 
обезпечаваща функционирането на тяхната 
сградна собственост.

3 CAT ЕООД

гр. София   
ул. „Плачковица“ №5

+359 885 666 715

3cat@mail.bg
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
3 CAT еООД

Година на основаване на компанията:
2010

Произход на компанията:
България

управител/и:
андрей Тодоров

сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
20

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

референтни обекти и клиенти
N/A

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Управление и поддръжка 
на сградни инсталации

45 %

Ремонт и 
преустройство(вкл. и 
довършителни работи)

30 %

Монтаж, почистване 
и поддръжка на PVC 
настилки

25 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

„адвансед сървисис“ еООД е регистрирана 
през 2007 г. като компания за професионални 
услуги по комплексно поддържане и управление 
на търговско-развлекателни центрове, 
логистични паркове, бизнес сгради, вериги 
магазини и селища от „затворен тип“. 
Професионалният опит на екипа ни в 
периода 2006-2007 г. се свързва с техническия 
мениджмънт на обекти като МОЛ СОФиЯ, 
„Синема сити“, „IMax“, „София Тауър“.

Към настоящия момент извършваме 
комплексно обслужване на обекти, включващо 
техническа поддръжка, дейности по дялово 
отчитане на разходите и подобряване 
показателите на енергийна ефективност, 
зимно почистване и обезопасяване, 
професионален домоуправител съгласно ЗУеС, 
охрана и монтаж и поддръжка на охранителни 
съоръжения. 

Разполагаме със собствен висококвалифициран 
персонал за техническа поддръжка, като 
притежаваме следните документи за 
квалификация:

n EN ISO 9001:2008 за управление и поддържане 
на сгради

n сертификати от ДаМТН 
n 3 лиценза за поддръжка на асансьори
n сертификат за работа с котли високо 

налягане и съоръжения
n електросертификат европас
n лицензирана лаборатория за електрически 

измервания
n всички служители работят с BMS, Help Desk

За почистване, охрана и ландшафт „адвансед 
сървисис“ се доверява изцяло на консорциума 
си с водещи компании в тези дейности. 
Предвиждаме разширяване на дейността си 
в СаЩ, Франция и Германия, като за целта 
сме регистрирали офиси и стартираме 
дистанционно обучение на персонал. 

Притежаваме необходимия опит, знания, 
капацитет, инструментална екипировка 
и квалификация за успешно справяне 
с предизвикателствата на фасилити 
мениджмънта.

Адвансед  
сървисис ЕООД 

1606 София, бул.  
„Д. М. Скобелев“ 
№ 32

+359 2 427 44 27 
+359 886 118 089 
+359 886 154 544

advanced.ltd@gmail.com

www.
advancedservicesbg.com
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
аДВаНСеД  СъРВиСиС  еООД   

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

управител/и:
инж. Сашо езекиев

сертификат/и, които  
компанията притежава:
EN ISO 9001:2008, Europass electro, ДаМТН:  
асансьори, котли високо налягане, ФМ и ПМ

Членство в бизнес-асоциации:
IFMA, FMCC, CIBSE, BOMA, IFM

основен капитал (в лв.)
5 000

Брой на персонала:
10

Представителства в други държави:
Франция, Германия, СаЩ

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

референтни обекти и клиенти
MetLife, ОББ, РиСК инженеринг,  
Тивон Пропъртис, Сити Парк Резидънс,  
Дедеман хотел „Принцес”

колко процента от оборота  
ви генерира най-големият ви клиент:
43 %

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Техническа поддръжка със 
собствен персонал

54 %

Фасилити и пропърти 
мениджмънт

32 %

Консултантски и 
експертни услуги

12 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

Професионален бизнес партньор в сферата 
на фасилити мениджмънта, на който 
изцяло може да доверите управлението и 
поддръжката на всеки тип сграден обект. 

С широкия набор от услуги за управление 
на имоти, с високотехнологичния начин 
на работа и добрите ни партньорски 
взаимоотношения ние осигуряваме комфорт 
и спокойствие в дома и офиса. Предлагаме 
коректни и качествени услуги за цялостно 
прозрачно управление на имоти. Намираме 
правилното решение на всички изисквания за 
сградно управление, независимо дали става 
въпрос за фазата на проектиране или по 
време на експлоатация на всеки тип сграда 
през целия й жизнен цикъл. За нас е важно 

всеки наш партньор напълно да може да се 
концентрира върху основните си дейности, 
а за всички спомагателни услуги екипът ни да 
поеме компетентни отговорности. 

Като много добри стопани полагаме 
максимални грижи при управлението на 
имота, за да увеличим стойността му 
и значително да намалим разходите за 
неговата експлоатация през целия му жизнен 
цикъл, като подхождаме индивидуално 
според изискванията и потребностите на 
нашите партньори. екипът ни се състои от 
висококвалифицирани специалисти в сферата 
на фасилити и пропърти мениджмънта, 
проектния мениджмънт и техническата 
поддръжка.

Анети 7 ЕООД 

гр. София, кв. „изток“  
ул. „а. Далчев“ 5

+359 897 951 954
+359 2 870 16 04

raycheva@aneti.net

www.aneti.net
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
анети 7 еООД

Година на основаване на компанията:
2009

Произход на компанията:
България

управител/и:
Жулиета Райчева

сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
20

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

референтни обекти и клиенти
Строителни компании,  
бизнес сгради, частни имоти

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
инфраструктурен 
мениджмънт на сгради

40 %

Търговски ФМ 30 %
Технически мениджмънт 
на сгради

30 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

„ВиП Мениджмънт“ ООД е част от 
„ЯЗОВ ГРУП“, чиято основна дейност е 
управление и поддръжка на всякакъв тип 
сгради на територията на цялата страна.
Предлагаме управление на сградния фонд, 
поддръжка на общи части и индивидуални 
услуги по изискване на клиента (обслужване 
на имота, отдаване под наем и др.) 

Основната ни цел е чрез ефективно 
управление на недвижимата собственост 
да повишим пазарната стойност на 
сградите и съоръженията и да удължим 
техния експлоатационен период. Ние 
знаем колко важна за Вас е поддръжката 
на Вашия жилищен комплекс или търговски 
център. Затова ориентираме дейността 

си в областта на управлението както 
на жилищни комплекси, така и на бизнес 
сгради и търговски центрове. 

Принципът, който следва „ВиП 
Мениджмънт“, е индивидуалният 
подход към всеки клиент, като това се 
отнася и за определяне на индивидуална 
цена, зависеща от особеностите и 
характеристиките на всяка отделна сграда.

Гарантирайте успешното съществуване 
и изрядното ползване на Вашия бизнес 
с нашите услуги! Оставете на нас 
грижите за вашето спокойствие 
и за красотата около Вас! 

ВИП  
Мениджмънт ООД 

Гр. „Бургас“,  
ул. „Сан Стефано“ 8, 
ет. 2 офис 4

+359 899 911 360

bgdepartment@abv.bg

www.bgdepartment.
dir.bg
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
ВиП МеНиДЖМъНТ ООД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

управител/и:
Пламен Велинов , Тодор Чанков

сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
50

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

референтни обекти и клиенти
Съни Хил - Бургас , Марица Гардънс - Пловдив , 
Ори Билдинг - Пловдив , D & D Vilage - Пловдив, 
Бизнес Център Рилон - Пловдив и др. По-малки 
обекти.

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
Около 35/40%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
– –
– –
– –
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Лендмарк Пропърти Мениджмънт“ еаД 
предлага комплексни услуги за управление на 
имоти и други активи. екипът на компанията 
съчетава задълбочени познания за пазара 
на недвижими имоти с богат практически 
опит. Сред знаковите проекти в портфейла 
на компанията са София Сентрал Парк, 
Бургас Плаза, Пловдив Ритейл Парк, алфа 
Бизнес Център и Лендмарк Център София.

Лендмарк осигурява цялостното управление 
на имота, за да може клиентът да 
съсредоточи усилията и вниманието 
си върху своята основна дейност.

Лендмарк Пропърти Мениджмънт осигурява:
n значителни икономии на разходи 

за управление и профилактично 
техническо обслужване на обекта;

n опазване и увеличаване на стойността 
на обслужваните активи;

n прозрачно отчитане на всички разходи;
n поемане на ежедневните грижи по 

имота, гарантирайки реализиране 
на максимални ползи от него;

n редовни проверки на всички сградни 
инсталации за свеждане до минимум 
на нежеланите аварийни ситуации;

n високо качество на работната среда;
n екологично устойчиви иновации:

- намаляване на енергийните разходи 
и въглеродните емисии;

- решения за рециклиране;
- разумно използване на водите;
- комплексни Стандартни оперативни 

процедури (СОП) за всички дейности, 
съчетани с оценки на база Ключови 
показатели за изпълнение (KPI);

Лендмарк Пропърти 
Мениджмънт ЕАД

София 1000,  
ул. „иван Вазов“ 30

+359 489 87 00

office@landmark.bg

www.landmark.bg
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Лендмарк Пропърти Мениджмънт еаД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

управител/и:
Мартин Воев

сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
БФМа

основен капитал (в лв.)
50,000 лв.

Брой на персонала:
70

Представителства в други държави:
не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
FM Center – софтуерен продукт за управление 
на недвижими имоти; СиоПро – счетоводен 
софтуер.

референтни обекти и клиенти
Порше Център, изток Тауър, Опера Билдинг 
Варна, Бургас Плаза, София Бизнес Център, 
Лендмарк Център Варна, Лендмарк Център 
София, България Център, София Сентрал Парк, 
Ритейл Парк Пловдив и др. 

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
10%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Технически и 
инфраструктурен 
мениджмънт на сгради

50 %

Търговски ФМ и 
административно 
обслужване

30 %

инвестиционно 
посредничество, 
брокерски услуги 

20 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Магнум 7“ е търговско дружество, основано 
през 1990 г. Предлага пълен инженеринг за 
оборудване на търговски и производствени 
обекти за хранителни стоки. Осигурява 
проектиране, доставка, монтаж, 
гаранционна и следгаранционна поддръжка 
на хладилно и търговско оборудване.

„Магнум 7“ е оборудвал над 540 обекта в 
България, Русия, Турция, Сърбия, Македония 
и Кипър и поддържа гаранционно и 
следгаранционно над 450 обекта в страната. 
Компанията е доказан надежден партньор на 
български и международни вериги магазини, 
както и производители на хранителни стоки.
Клиентите са доволни от възможността да 

развиват бизнеса си без притеснения, при 
сигурност в работата на технологичното 
им оборудване. „Магнум 7“ разполага със 
101 специалисти и 15 сервизни центрове 
в София, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, 
Плевен, Благоевград, Велико Търново, 
Казанлък, Монтана, Хасково, Сливен, Видин, 
Търговище и Силистра. По този начин 
гарантира бърза реакция при поддръжката 
и безпроблемна експлоатация на всички 
обекти на територията на България.

Магнум 7 ЕООД

Гр. София, Бул. 
„Никола Петков“ 82

+359 2 945 55 29

e.tonchev@ 
magnum7.bg

www.magnum7.bg
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Магнум 7 еООД

Година на основаване на компанията:
1990

Произход на компанията:
България

управител/и:
Валентин Христов и Тройчо Кораков

сертификат/и, които  
компанията притежава:
ABS-qe ISO9001:2008 №45387/11.11.2010 г.  
и №002/03.07.2009г. по чл.5(3)  
на Регламент (еО) №842/2006

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМа

основен капитал (в лв.)
400 000 лв.

Брой на персонала:
101

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
SAP ERP и SAP CRM – управление на бизнес 
процесите на компанията и отношенията  
с клиентите

референтни обекти и клиенти
Над 450 обекта, сред които -  
Кауфланд България еООД, КМБ България еаД, 
Билла България еООД и др.

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
23 %

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Доставка и монтаж на 
хладилно оборудване

50 %

абонаментен и 
извънабонаментен сервиз

30 %

Доставка и монтаж на 
неутрално оборудване

20 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Омека Мениджмънт“ ООД е динамично 
развиваща се компания, специализирана 
основно в поддръжката и управлението на 
недвижими имоти. Ръководната политика 
на дружеството следва европейските 
нормативи и стандарти и регламентира 
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, 
дружеството оперира с препарати, 
техника и оборудване, сертифицирани от 
европейски органи и признати за безопасни 
и безвредни за хората и околната среда.
 
Основната цел на компанията е да обезпечи 
цялостната поддръжка и управление на всички 
видове имоти- жилищни и административни 
сгради, офиси, частни домове, търговски 
и складови помещения. Предоставяните 
услуги дават възможност на клиентите 
да се фокусират върху основния си бизнес, 
да следват стратегическите си цели и да 
подобряват основните си компетенции, като 

същевременно да редуцират разходите за 
поддръжка на имота. „Омека мениджмънт“ ООД 
предлага гъвкави пакети от услуги, съобразени 
със специфичните особености и предпочитания 
на всеки собственик и създава индивидуални 
решения за всеки обслужван обект, които 
включват дейности като: професионално 
почистване, административно управление, 
техническа поддръжка, поддръжка на зелени 
площи, охрана и контрол на достъпа, 
професионален домоуправител и др.
 
„Омека Мениджмънт“ ООД, чрез своето 
дъщерно дружество „Омека Дистрибютърс“ 
ООД, се занимава и с дистрибуция и продажба на 
хигиенни материали, консумативи и препарати 
на водещия испански производител EUROSANEX 
и е екслузивен представител на техните 
продукти за България, Сърбия и Македония.
 
Мисията на „Омека Мениджмънт“ ООД 
е непрекъснатото подобряване на 
качеството на услугите, които предлага, 
чрез специално отношение към клиентите, 
лоялност, бързина и креативност!

Омека 
Мениджмънт 
ООД 

Гр. София 1574,  
ул. „Слатинска“  
№ 90, офис 1

+359 2 426 31 26 
+359 887 794 704 
+359 889 888 853

office@omeka-
management.com

www.omeka-
management.com 
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
ОМеКа МеНиДЖМъНТ ООД

Година на основаване на компанията:
2008

Произход на компанията:
България

управител/и:
ева Бойчева Димитрова  
и Владислава иванчева Маринова

сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001:2008

Членство в бизнес-асоциации:
Софийскa търговско-промишлена камара

основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
23

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

референтни обекти и клиенти
Бизнес-център „евротур“- цялостна поддръжка 
на сграда с над 25 фирми собственици и 
наематели; Бизнес-център „евротур 2“- 
частична поддръжка; ЗК „Уника“ аД и ЗК „Уника 
Живот“ аД- централа и офиси в гр. София; 
„асбис България“; „Бакстер България“; „аПРа“; 
„Глобал Филмс“; „7 часа разлика“- сериал; 
адвокатско дружество Красимир Премянов; 
„Мапкад“; „Мегалан Нетуърк“

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
25 % 

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Почистване 60 %
Техническа поддръжка 30 %
Озеленяване 10 %
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Пи ел ейч инвест“ ООД е основана през 
2004 година и е част от строителния 
холдинг Планекс. Фирмата се специализира 
в поддръжката на жилищни, ваканционни и 
бизнес сгради. 

Портфолиото на компанията включва 
комплекси във Варна, София и на 
Черноморието с обща разгъната застроена 
площ над 140 000 кв.м. екипът на фирмата 
по поддръжка на сгради се състои от 95 
квалифицирани инженери и специалисти.

Основни услуги:
n Почистване и поддръжка на общи части; 
n Портиерска служба;

n Техническа поддръжка на съоръжения;
n Планови и спешни ремонти;
n Озеленяване и поддръжка на зелени площи;
n Управление на частни имоти;
n Организиране на общи събрания на 

собственици;
n Посредничество пред общински, държавни 

служби и доставчици на комунални услуги.

„Пи ел ейч инвест“ ООД предлага и 
допълнителни възможности и услуги според 
индивидуалните нужди на своите клиенти 
(инвеститори и физически лица).

Пи Ел Ейч 
Инвест ООД 

Гр. Варна, ул. „Любен 
Каравелов“ 55

+359 52 301 130

office@PLHome.net 

www.PLHome.net 
www.MyVacation.bg 
www.RealtyPlanex.com
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Пи еЛ еЙЧ иНВеСТ ООД   

Година на основаване на компанията:
2004

Произход на компанията:
България

управител/и:
инж. Пламен андреев, инж. Даниела Стефанова

сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001:2008

Членство в бизнес-асоциации:
Не

основен капитал (в лв.)
5 000

Брой на персонала:
141

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Да, счетоводна и хотелска система  
/Work Flow, Clock Evolution/

референтни обекти и клиенти
Във Варна: комплексите „Вива“, „Бутик 
Резиденс“, „Сплендид Св. Константин“, 
„Панорама“, Дом на СОСЗР 
В София: комплекс „алфа“, Гешов Бизнес център
Комплекс „Галерия“ – Обзор, „Созопол дриймс“ – 
Созопол, Вила алегра - Каварна

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Почистване, поддръжка, 
сигурност

80 %

Наем и service charge 20 %
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„Симачек Фасилити Сървисиз БГ“ ООД е част 
от „Симачек Фасилити Мениджмънт Груп“ 
със седалище във Виена, австрия. „Симачек 
Фасилити Мениджмънт Груп“ е международна 
фамилна компания с повече от седемдесет 
годишна професионална история, с над 7000 
души персонал в различни дъщерни фирми в 
австрия, Германия, Чехия, Словакия, България, 
Румъния и Сърбия и с годишен оборот за 2011 
година от над 164 милиона евро. 

Фирмата предлага на своите клиенти 
професионални услуги във всички области на 
инфраструктурния фасилити мениджмънт, 
като почистване, портиерски услуги, борба 
с вредители, поддръжка на зелени площи, 
снегопочистване, сигурност и охранителна 

дейност, кетъринг и т. н. Фирмата е 
сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и 
ISO 18001.

Независимо дали става въпрос за офисни, 
търговски, промишлени, жилищни сгради, 
болници или училища, ние сме на Ваше 
разположение с широка гама от услуги. 
Високото качество, специалното внимание 
към детайлите, добрата комуникация, както 
и постоянното присъствие на екипите ни в 
близост до клиента са ключ към нашия успех.

Симачек Фасилити 
Сървисиз БГ ООД

Гр. София,  
ул. „Уилям Гладстон“ 
№5 ет.4

+359 2 950 55 45

office@simacek.bg

www.simacek.com
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Симачек Фасилити Сървисиз БГ ООД

Година на основаване на компанията:
Година на основаване в австрия 1941, 
регистрирана в България 2009 година

Произход на компанията:
Виена/австрия

управител/и:
Томас емерлинг

сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Членство в бизнес-асоциации:
БФМа

основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
85

Представителства в други държави:
австрия, Германия, Словакия,  
Чехия, Румъния, Сърбия

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

референтни обекти и клиенти
„ЗК Български имоти“, „Челопеч Майнинг“ аД, 
„аурубис България“ еаД, „Бош - Сименс“ 
домакински уреди - клон България, „Фърст 
Фасилити България“ еООД, „Райфайзен 
еволюшън“ еООД, „Microsoft България“

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
20%

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
почистване 75 %
Перално стопанство 13 %
Портиерска дейност 8 %
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Водеща лицензирана фирма, създадена 
с единствената цел да бъде коректен 
и солиден партньор. Нашата визия е да 
бъдем отговорен лидер в сектора на 
услугите, да внесем стил в ежедневието 
Ви и да управляваме Вашите имоти 
професионално. Ние работим като Ваши 
„преки помощници“ и се развиваме ежедневно 
като екип, за да задоволим нуждите и 
желанията Ви. Компанията ни разполага с 
професионалисти в областта на услугите 
и управлението на собствеността.
Някои факти за компанията:

Ние сме на пазара от 2007 г. и оттогава 
работим успешно и ползотворно с над 30 
български и международни партньори

Управляваме дейностите си успешно, 
благодарение на изграден мениджърски 
екип от водещи специалисти, трупали 
своя опит на 3 континента

В началото на 2010 г. „Сън Сити“ беше една 
от двете фирми в България, които спечелиха 
пълната европейска субсидия по Програмата 
за развитие на човешките ресурси на еС.

Ние затваряме пълния кръг от услуги, 
необходими за Вашият имот.

Сън Сити Пропърти 
Мениджмънт ЕООД

Гр. София,  
бул. Тотлебен 2,  
ет. 3, офис 5

+359 2 953 34 99

office@
suncityproperty.org

www.suncityproperty.
org
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Сън Сити Пропърти Мениджмънт еООД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

управител/и:
Петър Кънчев

сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
N/A

основен капитал (в лв.)
N/A

Брой на персонала:
100

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

референтни обекти и клиенти
N/A

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
– –
– –
– –
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„Фасилити Оптимум България“ е най-
голямата българска професионална фасилити 
мениджмънт компания с пълно национално 
покритие, ексклузивно специализирана 
в поддръжката и управление на сгради, 
прилежащи площи и инфраструктура. 
Компанията е част от AG Capital, най-
голямата група от компании в сферата 
на недвижимите имоти в България. Към 
момента „Фасилити Оптимум“ се грижи 
за близо 500 000 кв. м. офиси, търговски, 
административни и промишлени 
сгради, разположени в 890 локации. 

„Фасилити Оптимум България“ се отличава 
с големия процент от дейности, които 
извършва със собствен екип. Клиентите 

на компанията получават индивидуален 
подход, встъпителни консултации за 
пакетa от интегрирани услуги, нужни на 
съответния обект, и навременна реакция 
в случай на авария. За да гарантира високи 
стандарти за качество, компанията 
е сертифицирана по ISO 9001:2008.

„Фасилити Оптимум“ следва 
стратегия за устойчиво развитие и е 
последователен поддръжник на зелената 
идея. „Фасилити Оптимум“ е компания, 
която твърдо споделя и принципите на 
корпоративната социална отговорност. 

Фасилити Оптимум  
България АД

Гр. София  
Бул. „Цариградско 
шосе“ 47а, ет. 3, 
София 1124

+359 2 810 32 30  
+359 884 648 148

info@foptimum.bg

www.foptimum.bg
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Фасилити Оптимум България аД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

управител/и:
Бисера иванова

сертификат/и, които  
компанията притежава:
ISO 9001:2008, в процес на внедряване  
на ISO 14001:2004

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМа, Българска асоциация Почистване,  
Euro FM, ISSA

основен капитал (в лв.)
50 000

Брой на персонала:
500

Представителства в други държави:
N/A

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
N/A

референтни обекти и клиенти
„Пощенска банка“, „Райфайзенбанк“, „ДСК“,  
„емпорики банк“, „МТел“, „Софарма бизнес 
тауърс“, „DM България“, Schneider Electric, „РВД“, 
„София Бизнес Център“, „Полиграфия Офис 
Център“, „Групама“, GfK, AG Capital

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
– –
– –
– –
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„ФМ европа“ ООД е компания лидер 
в управлението и поддръжката на 
логистични и търговски имоти. „Търговски 
Център европа“, „София аутлет Център“ 
и „Beauty zone“ „Douglas“ са проекти, 
чието професионалното и комфортно 
управление и функциониране се поддържа 
благодарение на нашата компания.

„Търговски Център европа“ е утвърдена 
бизнес локация, в която се отдават под 
наем складове, офиси и магазини. В близост 
до аерогара София, на терен от 70 дка 
са построени 15 сгради с обща РЗП над 
55 000 кв. м. Най-новата сграда в комплекса 
(сграда 15) е отличена с престижната 
награда „Сграда на годината 2011“ в 
категория „Многофункционални комплекси“.

„София аутлет Център“ е проект, по 
който работим от март 2010 г. Обектът е 
спечелил награда „Сграда на годината 2010“.
От 2011 г. поехме техническата поддръжка 
на магазините на престижните марки за 
парфюмерия „Beauty zone“ и “Douglas“.
За качественото осъществяване на тази 
дейност в екипа на „ФМ европа“ присъстват 
доказани и мотивирани професионалисти.

ефективната поддръжка и управление 
на поверените ни обекти дават 
самочувствието на „ФМ европа“ 
да се нареди на челно място в 
бързоразвиващия се бранш на фасилити 
и пропърти  мениджмънта.

ФМ Европа ООД

Гр. София  
бул. „искърско шосе“ 
№ 7 

+359 2 890 66 20  
+359 886 330 210

office@fm-europa.eu

www.fm-europa.eu 
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
ФМ европа ООД

Година на основаване на компанията:
2008

Произход на компанията:
N/A

управител/и:
Красимир Венелинов икономов

сертификат/и, които  
компанията притежава:
N/A

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМа

основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
19

Представителства в други държави:
Не

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
Не

референтни обекти и клиенти
„Търговски Център европа“, „София аутлет 
Център“, Верига магазини  за козметика Beauty 
zone & Douglas

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
60 %

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
Техническа поддръжка 30 %
Охрана и сигурност 20 %
автоматизирана  
паркинг система

15 %
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„Фърст Фасилити“ е водеща европейска 
компания и предлага комплексни фасилити 
мениджмънт решения за управление на 
сгради и съоръжения в австрия, Централна 
и източна европа, с дъщерни дружества 
в България, Македония, Румъния, Словакия, 
Сърбия, Унгария, Хърватска.

Ние гарантираме компетентното 
управление и обслужване на сградите, 
включително представителство пред 
институции, управление на договори и др. 
Ние се грижим за оптималната работа на 
Вашата сграда и технически съоръжения/
инсталации. Независимо дали става въпрос 
за техническа поддръжка и профилактика, 
за почистване, охрана и сигурност, борба 

с вредители, зелени площи и т.н. – ние 
осигуряваме първокласна грижа.

„Фърст Фасилити“ гарантира 
актуалността и меродавността на 
всички важни данни, отчети, документи и 
техническа документация на недвижимия 
имот. Ние се грижим те да са по всяко 
време ясно структурирани и на Ваше 
разположение.

С нашия компетентен екип ние създаваме 
оптималния пакет от фасилити 
мениджмънт услуги за Вас и Вашия недвижим 
имот. 

Фърст Фасилити 
България ЕООД

1407 София, България
бул. „Вапцаров“ 55, 
експо 2000

+359 2 962 13 84

office.sofia@
firstfacility.net

www.firstfacility.bg
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компании

Търговски ФМ
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

обслужване/наблюдение на 
технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
услуга със собствен 

персонал
с подизпълнители

Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна  
противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията: 
Фърст Фасилити България еООД

Година на основаване на компанията:
2005

Произход на компанията:
австрия

управител/и:
Тошо Киров, Сузане Шиндлер

сертификат/и, които  
компанията притежава:
QMS

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМа, австрийски бизнес клуб, Германо-
Българска индустриално-търговска камара

основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
N/A

Представителства в други държави:
австрия, Македония, Румъния, Словакия,  
Сърбия, Унгария, Хърватска.

Използвате ли ИТ системи  
и ако Да, кои и за какво:
CAFM за цялостно управление на фасилити 
мениджмънт процесите и услугите.

референтни обекти и клиенти
„експо 2000“, „Полиграфия офис център“, „Тодор 
александров Офисис“ (ТаО), „Граве“, „Райфайзен 
пропърти мениджмънт“, „иморент“, „Бизнес 
център Клиърком“, „Резиденшъл парк София“, 
„Линднер имобилиен мениджмънт“ и др.

колко процента от оборота  
генерира най-големият ви клиент:
N/A

Кои са трите услуги с най-
голям дял от вашия оборот  
и приблизително какъв 
процент генерират те?
услуга % от оборота
– –
– –
– –
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„алпмонтаж“ ООД развива активна дейност  
от 2004 година и е специализирана в 
изпълнението на монтажи и почиствания 
по алпийски способ. В „алпмонтаж“ ООД 
работи опитен управленски състав 
и са ангажирани щателно подбрани 
висококвалифицирани специалисти 
по промишлен алпинизъм, обучени по 
международните стандарти за сигурност.

Предлагаме почистване на всякакъв 
вид фасади. Всяка фасада изисква 
индивидуален подход. В зависимост 
от степента на замърсяване, вида на 
фасадата и нейната облицовка, прилагаме 
различни техники за почистване:

n ръчно почистване на стъклени фасади 
и прозорци, фасади от еталбонд и 
други композитни материали.

n почистване и импрегнниране 
на каменни облицовки.

n почистване на фасади чрез водоструене.

Услугите се извършват със  специализирана 
почистваща техника и препарати.
„алпмонтаж” ООД държи на името си 
и гарантира на своите клиенти най-
високо качество на изпълнение!

Чистата фасада е не само 
красива, но и здрава!

Алпмонтаж ООД

София,  
ул. „Милин камък“ 30

+359 2 822 82 87
+359 888 411 417

info@alpmontaj.com

www.alpmontaj.com
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ДОСТАВЧИЦИ

„ВМ аутомейшън“ ООД е оторизиран 
дистрибутор на Johnson Controls за 
България, Македония и Молдова. Като 
правоприемник на Йорк интернационал и 
Джонсън Контролс-България, ние предлагаме 
високотехнологични решения от водещи 
световни марки като YORK, SABROE, GRAM, 
FRICK и STAL. „ВМ аутомейшън“ е предпочитан 
партньор на световните лидери в областта 
на климатизацията AIRWELL и BLUE BOX.

Конкурентното ни предимство е заложено 
в уникалното за България интегириране 
на ноу-хау и ресурси в проектирането, 
доставката, инсталацията и поддръжката 
както на ОВиК системи, така и на 
системи за сградна автоматизация.

Нашата сервизна организация с 
национално покритие се крепи на високия 

професионализъм на екипа ни за техническо 
обслужване и поддръжка, гаранционен 
и следгаранционен сервиз. Основната 
активност на компанията включва:

1. Доставка на съоръжения за 
климатични, вентилационни, 
хладилни и изсушителни системи;

2. Доставка и поддръжка на компоненти 
и системи за автоматичен контрол 
на сградни инсталации;

3. Консултантска дейност по оптимизиране 
на системи за контрол на средата.

Референтни клиенти: „Лукойл Нефтохим“, 
американско посолство в България, 
клонова мрежа на „Първа инвестиционна 
Банка“, „Техномаркет“ (К&К електроникс), 
„Шел“, „ОМВ, „Билла“, „Макдоналдс“, 
„Метро“, „Язаки“, „агрия“ и много други.

ВМ Аутомейшън ООД

ВиСОКОКаЧеСТВеНи РеШеНиЯ За еНеРГиЙНа еФеКТиВНОСТ!

AUTHORISED DISTRIBUTOR

София 1528,  
бул. „искърско шосе“ 
7, Търговска база 
еВРОПа, сграда 10, 
ет.2

+359 2 980 30 40

+359 2 981 83 86

office@ 
vmautomation.com

www.vmautomation.com
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denkstatt България е първата консултантска 
фирма в България, която предлага стратегии 
за корпоративна устойчивост на бизнеса и 
организациите. Нашата роля е да помагаме 
на клиентите си да интегрират успешно 
темите на устойчивото развитие в 
управлението на дейността си и да създават 
от тях иновации.

За нас сред най-големите предизвикателства 
на устойчивото развитие е устойчивата 
среда на живот: умни градове, устойчив 
транспорт, устойчиви доставки и, разбира 
се, устойчиво строителство. изграждането 
и животът на сградитеса сред основните 
антропогенни фактори, които формират 
сериозен екологичен отпечатък и влияят 
на качеството на живота. Въглеродните 
емисии например, образувани от сградния 
фонд, представляват около 30 % от 
общите парникови емисии на страната 
ни. Тe са основно от електроснабдяване 
и отопление, без емисиите, включени в 
конструкцията на сградите. Качеството на 
материалите, здравето на обитателите, 
разположението на сградата, енергийната 
и водна ефективности, управлението на 
отпадъци и дългогодишното поддържане на 
благоприятните условия на живот са също 
големи предизвикателства. Освен качеството 
на строителството и енергийната 
ефективност на сградите, важни аспекти 
на съвременните устойчиви сгради са 
удобството, комфортът и благоприятните 
условия за живот, които предлагат на 
обитателите си.

Затова, като работим за превръщането на 
този сектор в устойчив, ние решаваме част 
от проблемите. Подходи с предимство в 
случая са Устойчив Фасилити мениджмънт 
и Устойчиво строителство. В основата си 
тези услуги обхващат поредица от решения с 
истински видими резултати:

n Директни спестени разходи от отопление, 
вентилация, осветление и оптимално 
използване на ресурсите на сградата

n Директни спестявания чрез 
инфраструктурни подобрения в работата 
на системите за отопление и вентилация, 
изолационните качества на сградата, 
алтернативни източници на енергия и т.н.

n индиректни спестявания чрез 
подобряване на мрежата от доставчици 
и подизпълнители, внедряване на зелени 
поръчки, работа с наематели за подобряване 
на тяхната енергийна ефективност и т.н.

n Висока ефективност на употребата на 
невъзобновяеми природни ресурси  - вода, 
горива, строителни материали

n Висока удовлетвореност на обитателите – 
комфорт на живот, здравословни условия и 
удобство на обитаване 

denkstatt България има компетенции в 
изработването на планове за устойчиво 
строителство и тяхното управление, както 
и възможност за конкретна асистенцияпо 
изпълнението им; знанията ни са от полза 
и при изработването на устойчив план за 
фасилити мениджмънт, който позволява 
оптимално планиране на ресурсите.

denkstatt България

Гр. „София“,
бул. „арсеналски“ 
115, вх. 1, ет. 5, ап. 7
1421, България

+359 2 470 75 08
+359 888 295 767

office@denkstatt.bg

www.denkstatt.bg
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„Ню Систем“ ООД е специализирана в 
предлагането на висок клас продукти 
и решения в две направления: сградна 
автоматизация и непрекъсваеми 
токозахранвания. Това включва 
проектиране, доставка, монтаж, пускане 
в експлоатация, настройки, гаранционна 
и следгаранционна поддръжка. 

В обхвата на дейностите на фирмата 
се включва изграждане на системи за 
управление и контрол на сгради (BMS); 
SOS хотелски системи; автоматизация на 
жилищни сгради, съгласно изискванията 
на KONNEX ASSOCIATION; болнични 
повиквателни системи; системи за 

автоматизация на осветлението; 
комплексни решения за резервно 
непрекъсваемо електрозахранване и 
енергийна защита; доставка на продукти 
и изграждане на системи за инфрачервено 
зоново отопление; квалифициране на 
системите за сградна автоматизация, 
съгласно изискванията на GMP за 
фармацевтичната промишленост. 

екипът ни се състои от млади, опитни и 
висококвалифицирани специалисти, готови 
да Ви консултират и да предложат най-
подходящото решение за всеки oбект. 
Фирмата е на пазара повече от 10 години.

Ню Систем ООД

Гр. София,  
Бул. „Г. М. Димитров“ 
бл. 60

+359 2 862 54 12

+359 2 862 54 13

office@ newsystem.bg

www.newsystem.bg
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фасилити и пропърти мениджмънт

„Фасилити мениджмънт консултинг“ ООД 
е българска консултантска компания, 
специализирана в сферата на фасилити 
мениджмънта, недвижимите имоти, 
административното планиране 
и управление на ресурсите. 

За консултантските ни проекти, ние 
предоставяме услуги и екип, които 
да отговарят на изискванията на 
клиента, за да можем да предоставим 
иновативни фасилити мениджмънт и 
административни решения. изготвяме 
изследване, анализ и представяме 
доклади, включващи планове за действие, 
графици и бюджети. Вземайки под 
внимание текущото състояние, 
изготвяме текуща оценка, на базата 
на която могат да се правят анализи 
за постигнатите ползи в бъдеще. 

Мисията на Фасилити мениджмънт 
консултинг е да предоставя 

висококачествени услуги в сферата 
на фасилити мениджмънта в 
България и да имплементира 
иновативни идеи в тази област.

Компанията предлага консултантски 
услуги в следните сфери на 
фасилити мениджмънта:
n Отговорности във фасилити 

мениджмънта
n иТ консултиране
n Устойчиво развитие
n ФМ одит
n FM Quick Check

Компанията организира и 
специализирани обучения и курсове 
по фасилити мениджмънт, както и 
ежегодна международна конференция 
по фасилити мениджмънт. Повече 
информация за конференцията можете 
да намерите на www.fmconference.bg

Фасилити мениджмънт 
консултинг ООД

гр. София, ул. 
„Стефан Караджа“ 
7а, ет.5

+359 887 499 443

info@fmc.bg

www.fmc.bg

fmc
Facility Management Consulting ©
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Фючър енерджи еООД е българска 
компания, оперираща на енергийния 
пазар в страната от средата на 2011 г. 
Компанията притежава 10 - годишен 
лиценз за търговия с електроенергия 
No. Л-361-15/21.07.2011, издаден от ДКеВР. 

Този лиценз е задължително условие, за 
да могат търговците на електроенергия 
да участват на либерализирания пазар. 

Фючър енерджи предлага и специализиран 
софтуер за енергийна ефективност 
на своите клиенти. Софтуерът 
обработва данни за потенциален 
недостиг или излишък при консумацията 
на електроенергия от клиента.

гр. София, Бул. 
„Никола Петков” 82

+359 2 4 455 540

ivan.stoyanchev@
fenergy.eu

www.fenergy.eu

ДОСТАВЧИЦИ

Фючър  
Енерджи ЕООД
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фасилити и пропърти мениджмънт

Търговски ФМ
Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради

услуга
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* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * **
обслужване/наблюдение на технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения (лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк
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матрица на компаниите

Търговски ФМ
Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради

услуга
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* ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * ** * **
обслужване/наблюдение на технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения (лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради
Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- автомати за храни и напитки
сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- инкасо
- Превантивна противопожарна услуга
централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
логистични услуги
управление на отпадъците
управление на автопарк

* със собствен 
персонал

** с подизпъл-
 нители
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фасилити и пропърти мениджмънт индекс на компаниите

Актикум

гр. София 1527,  
ул. „Силистра“ 6,  
ет. 2, ап. 10
+ 359 2 806 60 20
HQ@acticum.bg
www.acticum.bg

3 САТ

гр. София   
ул. „Плачковица“ 5
+359 885 666 715
3cat@mail.bg

Адвансед сървисис

1606 гр. София,  
бул. „Д. М. Скобелев“ 
№ 32
+359 2 427 44 27 
+359 886 118 089 
+359 886 154 544
advanced.ltd@gmail.com
www.
advancedservicesbg.com

Анети 7

гр. София, кв. изток  
ул. „а. Далчев“ 5
+359 897 951 954
+359 2 870 16 04
raycheva@aneti.net
www.aneti.net

ВИП Мениджмънт

гр. Бургас,  
ул. „Сан Стефано“ 8, 
ет. 2 офис 4
+359 899 911 360
bgdepartment@abv.bg
www.bgdepartment.dir.bg

Лендмарк Пропърти 
Мениджмънт

гр. София 1000,  
ул. „иван Вазов“ 30
+359 489 87 00
office@landmark.bg
www.landmark.bg

Магнум 7 ЕООД

гр. София, бул. 
„Никола Петков“ 82
+359 2 945 55 29
e.tonchev@ 
magnum7.bg
www.magnum7.bg

Токушукай София 
ЕООД

гр. София бул.  
„Н. Вапцаров“ 51Б
+ 359 2 403 4 364
+ 359 2 403 42 23
Fax: +359 2 403 49 98
hdoinov@mail.bg

Омека Мениджмънт

гр. София 1574,  
ул. „Слатинска“ 90, 
офис 1
+359 2 426 31 26 
+359 887 794 704 
+359 889 888 853
office@omeka-
management.com
www.omeka-
management.com 

Пи Ел Ейч Инвест

гр. Варна, ул. „Любен 
Каравелов“ 55
+359 52 301 130
office@PLHome.net 
www.PLHome.net 
www.MyVacation.bg 
www.RealtyPlanex.com

Симачек Фасилити 
Сървисиз БГ

гр. София,  
ул. „Уилям Гладстон“ 
5 ет. 4
+359 2 950 55 45
office@simacek.bg
www.simacek.com

Сън Сити Пропърти 
Мениджмънт

гр. София,  
бул. „Тотлебен“ 2,  
ет. 3, офис 5
+359 2 953 34 99
office@
suncityproperty.org
www.suncityproperty.
org

Фасилити Оптимум 
България

гр. София  
бул. „Цариградско 
шосе“ 47а, ет. 3, 
София 1124
+359 2 810 32 30  
+359 884 648 148
info@foptimum.bg
www.foptimum.bg

ФМ Европа

гр. София  
бул. „искърско  
шосе“ 7 
+359 2 890 66 20  
+359 886 330 210
office@fm-europa.eu
www.fm-europa.eu 

Фърст Фасилити 
България

1407 гр. София, 
България бул. 
„Вапцаров“ 55,  
експо 2000
+359 2 962 13 84
office.sofia@
firstfacility.net
www.firstfacility.bg

denkstatt България

гр. София,
бул. „арсеналски“ 
115, вх. 1, ет. 5, ап. 7
1421, България
+359 2 470 75 08
+359 888 295 767
office@denkstatt.bg
www.denkstatt.bg

Фасилити мениджмънт 
консултинг

гр. София,  
ул. „Стефан 
Караджа“ 7а, ет.5
+359 887 499 443
info@fmc.bg
www.fmc.bg

Алпмонтаж

гр. София,  
ул. „Милин камък“ 30
+359 2 822 82 87
+359 888 411 417
info@alpmontaj.com
www.alpmontaj.com

CenterMine Ltd.

гр. София, ул. 
„индустриална“ 11,
БЦ „Василев Сити“
+ 359 2 421 09 93
office@centermine.
com
fmcenter.centermine.
com

ВМ Аутомейшън

гр. София 1528,  
бул. „искърско 
шосе“ 7, Търговска 
база еВРОПа, сграда 
10, ет.2
+359 2 980 30 40
Fax:+359 2 981 83 86
office@ 
vmautomation.com
www.vmautomation.com

Ню Систем

гр. София,  
бул. „Г. М. Димитров“ 
бл. 60
+359 2 862 54 12
Fax: +359 2 862 54 13
office@newsystem.bg
www.newsystem.bg

Фючър Енерджи

гр. София, бул. 
„Никола Петков“ 82
+359 2 4 455 540
ivan.stoyanchev@
fenergy.eu
www.fenergy.eu

LLV Technology Ltd

гр. София, жк. Красна 
поляна, ул. „Златна 
Добруджа“ 18, офис 37
+359 899 185 877
+359 898 696 882 
sales@
llvtechnology.com
www.llvtechnology.
com



ФМ Европа ООД
Искърско шосе 7
Т: 02 / 890 66 20
Ф: 02 / 890 66 33
М: 0886 330 210
Email: office@fm-europa.eu
www.fm-europa.eu



КОМФОРТ С НИСЪК РАЗХОД НА ЕНЕРГИЯ

Билдинг Мениджмънт Системи: 
продукти и решения за автоматизация на системи за отопление,  

вентилация и климатизация;  
системи за автоматизация на осветление;  

системи за автоматизация на сгради по отворения KONNEX (EIB) стандарт; 
болнични комуникационни (Nurse Call) системи, хотелски SOS системи, 

системи за управление, базирани на LON Works Networks  
системи за измерване на разход на енергия, отопление/охлаждане и вода

НЮ СИСТЕМ ООД
1172 София, бул. Г.М.Димитров бл.60  

тел. +359 (2) 8625412 
факс +359 (2) 8625413 

http://newsystem.bg/, office@newsystem.bg
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