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2016 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 

Фасилити Оптимум 
България ЕАД

Фасилити Оптимум България е „Най-зелена 
компания“ за 2014 г. в Категория „Строителство, 
недвижими имоти, търговски сгради и бизнес 
площи“ на B2B Media. Отличена е на бизнес 
наградите на Форбс 2015 в категориите 
„Качество на услугите“ и „Клиентска политика“ 
с трето място. Компанията се гордее със своя 
екип от професионалисти, които полагат грижи 
за сградите на клиентите 24 часа/365 дни в 
годината. 

Фасилити Оптимум България е компания, 
приоритетно ориентирана към:

 Хората – служители и клиенти
 Качество на услугите
 Зелената идея в бизнеса.

Фасилити Оптимум България през 2015 в цифри:
 9 години на пазара
 1000 служители
 200 локации
 3500 съоръжения
 2000 обекта
 10 професионални услуги в ФМ сектора.

гр. София 1124,
бул. „Цариградско шосе“ 
№47 А

+359 2 810 3230 
факс: + 359 2 810 3226

info@foptimum.bg

www.foptimum.bg
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ДОСТАВЧИЦИКОМПАНИИ

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 ЕАД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Бисера Иванова

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
ISO 9001: 2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001: 2007

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА, Съвет на жените в бизнеса, Българска асоциация 
Почистване, Euro FM, ISSA, IFMA, Камара на строителите

Основен капитал (в лв.)
50 000 лв.

Брой на персонала:
1000

Представителства в други държави:
–

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

Референтни обекти и клиенти
Пощенска Банка, Мобилтел, Теленор, Банка ДСК, 
Обединена Българска Банка, SG Експресбанк, Алианц 
България, Ти Би Ай Банк, Generali, Групама, Каменица АД, 
GFK, Ernst & Young Bulgaria, Данон, Шрайбер България, 
H & M, Декатлон и други

Колко процента от оборота 
генерира най-големият ви клиент:
–

Кои са трите услуги с най-голям дял от вашия оборот 
и приблизително какъв процент генерират те?
Услуга % от оборота
Почистване –
Техническа поддръжка –
Строително-ремонтни дейности –
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