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БГФМА

EuroFM Board
Meeting Sofia 2013
За първи път страна от Източна Европа бе домакин
на среща на най-високо ниво на Европейската ФМ асоциация
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БГФМА

Между 9 и 11 октомври София и БГФМА
бяха домакини на срещата на членовете и
Борда на EuroFM. Партньор на Асоциацията
в организирането на събитието беше
Университетът за национално и световно
стопанство. Залите на университета приеха
всички работни групи, срещите на Борда и
общото събрание на членовете на EuroFM.

В събитието взеха участие 30 колеги от
страна на EuroFM – всички представители на
Борда, членове на Асоциацията от различни
университети в Западна Европа, както и
представители на ФМ бизнеса от различни
европейски държави. Освен това на срещите
се присъединиха и членове на БГФМА, както и
преподаватели и докторанти от УНСС.

За първи път
страна от Източна
Европа бе домакин
на среща на найвисоко ниво на
Европейската ФМ
асоциация
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БГФМА

Г-н Рон ван дер Веерд - председател на EuroFM (от ляво) и г-н Горан Миланов - председател на Българска ФМ асоциация (от дясно)

На събитието
присъстваха над 30
представители на
различни фасилити
мениджмънт
асоциации,
университети
и водещи ФМ
компании от цяла
Европа

В сряда, 9 октомври, се състоя EuroFM Research
Workshop, ръководител на който беше проф. Кийт
Александър, председател на Research Network
Group. На него присъстваха предимно колеги от
RNG, представители на различни университети,
в които преподават фасилити мениджмънт.
Участие взеха също така представители и
членове на Българската фасилити мениджмънт
асоциация. След края на работната програма на
групата, по повод изразено желание от страна
на проф. Александър, беше организиран тур на
сградата на университета.

Почетният ректор на УНСС проф. д-р Борислав
Борисов и проф. Йорданка Йовкова (декан на
Бизнес факултета и шеф на катедра Недвижима
собственост) приветстваха гостите от
EuroFM. След официалната част започна
същинската работа на Борда.

Вечерта на 9 октомври в ресторанта на Suite
Hotel Sofia, в който бяха настанени голяма част
от гостите, БГФМА организира коктейл на който
Асоциацията беше основен спонсор. Горан Миланов
и Рон ван дер Веерд приветстваха всички колеги,
пристигнали в София пожелаха ползотворна
работа на всички работни групи.

В петък, 11 октомври, като част от програмата
на колегите от Education Network Group
беше организирано посещение на спортното
съоръжение „Арена Армеец София”. Останалите
работни групи проведоха своите заседания в
залите на УНСС.

Същинската работа на работните групи на
EuroFM започна в следобеда на 10 октомври.
Всички заседания се проведоха в сградата на УНСС,
участие в тях взеха членове на Асоциацията и
представители на Управителния съвет.

Валентина НЕДЕЛЧЕВА, БГФМА
Официалното откриване на събитието се състоя
сутринта на 10 октомври в Конферентната
зала на Центъра за интелектуална собственост.
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Tри нови ФМ професии
в националния класификатор
Инженер сграден фонд, Мениджър недвижима собственост и Техник поддръжка
на сгради и машини са трите нови професии, предложени от БГФМА

От началото на 2014 година фасилити
мениджмънт браншът в България може да
се похвали с три нови професии, включени в
Националния класификация на професиите и
длъжностите в Република България (НКПД).
Одобрените от Министерство на труда и
социалната политика (МТСП) длъжности са:
Инженер сграден фонд с код 2142 6023
Мениджър недвижима собственост
с код 2144 5052
Техник поддръжка на сгради и машини
с код 3123 3006
Така в НКПД вече има четири професии,
отговарящи на нуждите на фасилити

мениджмънт бранша в България. Това е втората
успешна стъпка на БГФМА в тази посока, след
като от 1 януари, 2011 г., в НКПД бе включена
професията Фасилити мениджър. Работата по
предложенията за нови длъжности бе естествено
продължение на проекта, по който БГФМА
участва съвместно с Българска стопанска
камара (БСК) – „Разработване и внедряване
на информационна система за оценка на
компетенциите на работната сила по браншове
и региони“. Повече за проекта можете да
намерите на http://www.facility.competencemap.bg/
БГФМА
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