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Имаме високи
стандарти и предлагаме
аме
различни бизнес модели
ли
Георги Христов, регионален управител и фасилити мениджър
„Билфингер Ейч Ес Джи Фасилити Мениджмънт“ ЕООД
наемателите, които търсят професионални
ФМ компании се увеличи многократно. Това
доведе до трансформация на ФМ пазара
от услуги по поддръжка на една сграда към
интегрирани ФМ решения, фокусирани върху
осигуряване на устойчивостта.

Какво е вашето мнение за това Как и
в каква посока се развива ФМ пазара
в България през последните години,
базирано на опита ви?
Растящият български пазар предлага големи
възможности, но и големи предизвикателства
за фасилити мениджмънт сектора. В тази
много динамично развиваща се ситуация,
професионалните ФМ доставчици заздравиха
позициите си на доставчици на иновативни и
сигурни услуги за всякакви видове недвижими
имоти. През последните някоко години,
броят на инвеститорите, собствениците и

На българския пазар има много международни
ФМ компании, дори и някои от глобалните
лидери. От друга страна обаче, има и
много местни доставчици на услуги.
Международните компании предлагат услуги
предимно на международните си клиенти,
които имат клонове или фабрики в България.
Местните компании предлагат услуги основно
на местни инвеститори и собственици,
тъй-като те могат да постигнат по-ниски
цени. През 2013 година, обаче, разликата
между международните компании, използващи
чуждестранни ФМ доставчици и местните
компании, използващи български доставчици
започна да избледнява. Това се дължи на факта,
че ЕС, както и България, се доближават до края
на глобалната финансова криза и качеството
на предлаганите услуги започва да продобива
все по-голяма тежест.
С повече международни или с повече
местни инвеститори и клиенти
работите?

С богатия
технически опит
и ориентация към
услугите, нашите
клиенти могат
да възползват от
оптимизирането
както на процесите,
така и на разходите

Регионален управител и Фасилити мениджър в „Билфингер Ейч Ес Джи Фасилити
Мениджмънт” ЕООД. Преди да поеме сегашната позиция е бил Ръководител Проекти
във същата компания. В професионалният му опит влизат и позици като Ръководител
Производство и Ръководител Контрол на Качеството. Завършил е бакалавър по Психология
и магистратура по Медия и реклама. Има изкарани обучения и специализации в сферата на
управлението на сградни фондове и фасилити мениджмънт в Германия и Австрия.
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Като част от голяма международна
ФМ компания, повечето от нашите
клиенти са международни компании. През
последната година обаче, успяхме да
сключим някои договори и с местни такива.
Предимството за нашите клиенти е, че
ние им предоставяме нашият международен
опит, компетенции и стратегии,
комбинирани и съобразени с месния пазар и
изисквания. Заедно с нашите клиенти ние
подробно разработваме услугите, които са
необходими на техните имоти, и които да
са икономически атрактивни. С богатия ни
технически опит и ориентация към услугите,
нашите клиенти могат да се възползват от
оптимизирането както на процесите, така
и на разходите. Въпреки всичко, местните
клиенти са голям фактор в дефинирането
на ФМ пазара и неговите изисквания. За тях
трябва да се учим да действаме проактивно,
да се приспособяваме към местните
изисквания на пазара и към психологията
на хората, да се адаптираме към техните
нужди. Това прави нашата работа понякога
доста трудна, но и обогатява нашите
умения.
Мога да дам и един пример – преди
4-5 години се опивах да обяснявам на
потенциални местни клиенти какви услуги
предлагаме в Германия, Австрия, Унгария
и други страни. Обяснявах как можем да
предложим същите услуги и на тях - но не
успявахме да спечелим нито една поръчка.
С международните клиенти ситуацията
бе обратната, тъй-като те търсят
международно присъствие, стандарти,
процеси и др. Но това не представляваха
нуждите на местните клиенти. Започнахме
да анализираме месните нужди и изисквания
и разбрахме, че клиентите имат нужда
от различни решения, такива, които са
приложими само на специфичните изисквания
на българския пазар.
Има ли разлики в изискванията на
международните и на местни клиенти?
Ако да – какви са те и каква е причината
за това според вашето мнение?
Да. Както казах по-горе, изискванията са
различни. Ние знаем много добре от какво
големите международни компании имат нужда
за да управляват своите процеси, които
често са много комплексни, като контролинг,
спазване на бизнес процесите, надзор,
следване на българските и международните
регулации и др.
И преди всичко, местните компании се
нуждаят от приспособимост, гъвкавост
и нови, специални разработени решения и
стратегии. Например, те често нямат
необходимия капитал за инвестиции в
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сградни технологии. Затова ние трябва да
разработим подробни планове и услуги за
техните имоти, които да са икономически
атрактивни. Както международните
компании, така и местните имат нужда
от нас, за да разберем по-добре техния
основен бизнес и да ги подкрепим във всички
вторични процеси.
Това, че сте част от международна
компания помага ли ви? Има ли трансфер
на знания между вашите офиси в
различни страни?
Да, определено ни помага. Билфингер, като
голяма инженерингова компания, която
предлага и свързани услуги, разработва,
строи, поддържа и управлява заводи и сгради
в секторите инфраструкутура, индустрия,
енергетика и недвижими имоти. Като част
от водеща европейска ФМ компания, ние се
облагодетелстваме от международните
компетенции и стратегии, които ги
прилагаме на местния пазар. Като резултат
от многото години опит и експертиза на
нашата компания майка, ние имаме високи
стандарти и предлагаме различни бизнес
модели. Със силната ни експертиза, ние
можем да поддържаме големи офис сгради,
търговски центрове, болници, фабрики и
дори затвори по едно и също време, без
усложнения и с винаги доволни клиенти.
Друг важен момент е правилното
имплементиране и управление на процесите,
които зависят от опита, професионализма
и професионалния опит на персонала. Тук
познанията на големите международни ФМ
компании помагат, чрез своите проверени
и сигурни процеси по наемане, обучение и
мотивиране на персонала. Благодарение на
това, те могат да подобряват непрекъснато
себе си и способностите си, както и да
допринасят за нормалния и креативен
работен процес и да запазват активите
на клиента. В отговор на втората част
от въпроса, има непрекъснат поток
от информация между нашите клонове.
Това е важно, защото в сферата на
фасилити мендижмънта, ние се справяме
с непрекъснато променящи се параметри,
изисквания и търсене. Ако не можем да се
адаптираме към тези промени, това може да
има негативен ефект върху всекидневната
работа на нашите клиенти.
ФМ компаниите в България поддържат
предимно офисни и административни
сгради. В каква посока ще се разшири
ФМ пазара през следващите години?
Индустриалния сектор в България не е
толкова развит, и големите фактори
изчезнаха през последните 20 години, така
че аз мисля, че ФМ сектора ще продължи да

ФМ сектора
ще продължи
да разчита на
офисните и
административните сгради
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разчита на офисните и административните
сгради. Съществуващите заводи по принцип
имат собствени ФМ отдели и аутсорсват
само отделни услуги, обикновено свързани с
професионална поддръжка от оторизирани
компании. Основните причини за това са:
Несигурност от това една ФМ компания
да предоставя и гарантира професионална
поддръжка
Цената за използване на професионална ФМ
компания
Ситуацията на пазара на труда в добавка
към други причини.
От друга страна, банковия сектор, както
и сектора на услугите в България са добре

развити и продължават да растат. Има
все повече кол-центрове, административни
и финансови центрове, както и банкови
услуги. В България скоростта на интернета,
качеството, покритието и използването
му нареждат страната ни на едно от
челните места и т.н. Това са причините,
поради които тези сектори са основните
цели на ФМ компаниите. Освен това,
хотелиерския и туристическия сектор
също стават все по-атрактивни за
ФМ компаниите. Смятам, че в бъдеще
тези сектори ще станат фактор при
определянето на ФМ сектора.
Интервюто взе: Петър ТАШЕВ
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