
 2017

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ 
МЕНИДЖМЪНТ В БЪЛГАРИЯ

генерален партньор 

ФМ  стр. 1



ФМ  стр. 2



3

Отговорен редактор 
Петър ТАШЕВ

 Редактор 
Людмила ЗЛАТЕВА

Реклама 
Гергана МАРИНОВА
Александра КОЛЕВА
Мария КРЪСТЕВА

Контакти
off ice@publics.bg 

0879 436 756

Издателство 

„Пъблик сървисис“ ООД
ул. Лъчезар Станчев № 9, ет. 2

1797 София

Печат 

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ОТ РЕДАКТОРИТЕ

За 7-ма поредна година Пъблик Сървисис ООД издава Фасилити и пропърти мендижмънт 
каталог. В него тази година можете да откриете над 30 фасилити мениджмънт компании и 
компании, доставчици на услуги за фасилити мениджмънта.

И тази година сме направили анализ на топ компаниите в сферата на управлението и 
поддръжката на сгради и активи. За разлика от 2013 и 2014 година, когато приходите 
от основна дейност на компаниите растяха средно с около 10 % на годишна база, то 
през 2015 година (това са последните данни, които са налични в Търговския регистър) 
компаниите отбелязват лек спад на приходите си с около 4 %. 

2016 година бе интересна откъм събития в сферата на фасилити мендижмънта. 
По време на 11-та фасилити мениджмънт конференция, организирана от Пъблик Сървисис, 
лектори на конференцията бяха фасилити мениджъри на някои от най-големите компании 
в Европа - Дойче Бан (немските железници), и други. За поредна година представители на 
Европейската фасилити мениджмънт асоциация бяха специални гости на събитието. 

Интересна новина за фасилити мениджмънт бранша в България дойде в края на 
2016 година. Европейската фасилити мениджмънт асоциация обяви, че годишната 
Европейска конференция през 2018 година ще бъде в София. В началото на 2017 година 
продължиха и процесите на окрупняване на компаниите в бранша, като излезе съобщение 
за намерение в Комисията за защита от конкуренция, че Мундус Сървисис иска да 
придобие и фирма Ей.Ес.Ес. България, специализирана в техническо обслужване на 
сградни системи. 

Така продължава традицията във фасилити мениджмънт бранша в Бъглария 
да се случват интересни събития. 

Надяваме се 2017 година да бъде по-успешна от предходната.

Петър ТАШЕВ
гл. редактор сп. ФАСИЛИТИС

Уважаеми читатели, 

2017
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Райт Клийнинг ООД

„Райт Клийнинг“ специализира в услугите за 
професионално почистване и чистотата на 
търговски и частни площи. С дългогодишния 
си опит фирма „Райт Клийнинг“ е една от 
основните компании за почистване на офиси, 
административни сгради, банки, бизнес и 
търговски центрове, молове и др. Освен това 
фирмата предлага и услуги по озеленяване и 
снегопочистване. 

Компанията е професионалист с опит на пазара 
от 2008 г., с непрекъснат ръст на пазарен 
дял, брой служители, техническо оборудване 
и оборот. Ние сме доверен партньор във 
фасилити мениджмънта с персонално отношение, 
гъвкавост и качество. „Райт Клинийнинг“ е 
изборът на водещите вериги хипермаркети, както 
и на редица основни държавни институции. 
Фирмата разполага с екипи от над 800 
висококвалифицирани служители, използващи 
иновационна техника и екологично чисти 
препарати с високо качество.

Нашата фирма е сертифицирана 
по стандартите за:

 Управление на качеството ISO 9001:2008;
 Безопасност на околната среда ISO 
14001:2004

 Здраве и безопасност при работа 
BS OHSAS 18001:2007

Ние знаем колко са важни професионализмът, 
доверието и надеждността, особено в един 
конкурентен и постоянно развиващ се пазар, 
затова залагаме на няколко основни наши 
отличителни черти:

 Гъвкавост и лична ангажираност
 Хъс и желание за развитие
 Иновативно мислене
 Инвестиции в развитие на дейности и 
оборудване

 Увеличаване на националното покритие, което 
води до оптимизации и по-добри търговски 
условия.

гр. София 1407, 
ул. Сали Яшар №39
гр. Варна
ул. Капитан Райчо №20

0700 200 30
+359 888 038 255

office@right-eu.com

www.right-eu.com

А

M

T

W

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 
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„Райт Клийнинг“ следва световните стандарти в 
развиването и предоставянето на комплексни 
услуги с крайна цел. Компанията има възможност 
да предостави цялостен фасилити мениджмънт 
с всички нужни на клиента дейности на 
конкурентни условия. Доказателство за 
перфектното качество са референциите от наши 
клиенти и дългосрочно сътрудничество с големи 
корпорации и държавни организации.

Нашите услуги
„Райт Клийнинг“ предлага на своите клиенти 
както абонаментно, така и еднократно 
професионално почистване. Ние имаме грижата 
да осигуряваме препарати, машини и всички 
нужни материали и пособия за почистване.

Нашата цел е цялостно задоволяване желанията 
на клиентите ни при:

 Абонаментно или основно почистване на 
административни, промишлени и жилищни 
сгради

 Озеленяване
 Почистване и снегопочистване на паркинги и 
гаражи

 Почистване на всякакви стандартни и 
нестандартни обекти

 Доставка на санитарни и хигиенни консумативи

Нова дейност - машинно и ръчно снегопочистване 
- почистване на малки и големи площи – 
къщи, комплекси, паркинги, магазини и др.;

- модерна техника;
- обезпечаване на обектите с достатъчно 
на брой хора;

- засипване със сол, пясък, луга и др. химикали;
- снегопочистване и обработване с препарати 
срещу замръзване;

- снегопочистване и опeсъчаване;
- снегопочистване и извозване на събрания сняг.

„Райт Клийнинг“ предлага:
- еднократно снегопочистване
- абонаментно снегопочистване

М М ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР

ФМ  стр. 13
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При сключване на договор за абонамент за цял 
сезон цените се договарят.

Устойчивост на пазара и професионален екип
С оглед напредъка и развитието на компанията 
през последните години и упоритият труд на 
всички наши служители въпреки световната 
финансова криза, „Райт Клийнинг“ се утвърди 
като една от водещите компании в сектора. 
Неминуемо за това помагат и постоянните 
ни инвестиции в обучение на персонала, 
закупуването на иновативни почистващи 
машини и автомобили за по-добра логистика, 
наред с участието ни на всички европейски 
браншови изложения. Нашата ценова политика 
е много конкурентна и в пълно съответствие с 
променящите се икономически условия.

Екипът ни също е ключов за нашия успех. 
Той се състои от близо 800 мотивирани, 
проактивни професионалисти, които изпълняват 
изискванията на клиентите и гарантират 
първокачествени услуги. Всички получават 

продължително първоначално обучение и 
постоянни опреснителни курсове или курсове за 
развиване на допълнителни умения. 
За да сме в състояние да покрием нуждите 
и изискванията на нашите клиенти, развихме 
организационна структура, която да покрива 
всички етапи от дейностите ни и всички точки 
в страната. Имаме екип от супервайзъри и 
регионални координатори в почти всички 
регионални градове, които следят за качеството 
на услугите.

Не се колебайте да оставите на нас мръсната 
работа, докато вие се забавлявате, издигате 
в кариерата, като взимате допълнителни 
часове или просто прекарвате време с децата 
си. Резултатите, които ще видите вкъщи или 
офиса веднага след като ние извършим нашите 
почистващи процедури, не просто ще ви удивят 
и зарадват, а ще затвърдят убежденията ви – 
хигиената е основополагаща в уютната среда, 
топлата атмосфера и в прекрасните и хармонични 
отношения в семейството и работата.

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР
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2017 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 

Офис пазар 2016

Стабилност на наемните нива, 
увеличение на качествените 
офис площи 

Увеличеното търсене на офиси от наемателите 
през 2016 година поддържат пазара на офис 
площи в София в растеж. ИТ и BPO компаниите 
са тези, които продължават да търсят най-
много офис площи. От страна на предлагането, 
малко нови офис площи бяха пуснати на 
пазара през миналата година, което доведе 
и до увеличаване на недостига на качествени 
офис пространства. Този дисбаланс доведе и 
до много сделки на „зелено“ и увеличаване на 
наемните нива на топ локациите. Възраждането 
на строителството и завършването на някои 
отдавна започнати проекти ще доведе 
до частично балансиране на пазара през 
2017 година. 

22 300 кв.м нови офис площи за последното 
тримесечие на 2016 отговарят на 
очакванията за умерено нарастване на 
офиса пространствата в София. Камбаните 
Зелени Офиси в Югоизточния край на София 
и SPS кулата до бул. България бяха по-
забележителните проекти, които получиха 
разрешение за ползване в края на 2016. 

Това показва проучване на компанията Фортън 
Интернешънъл. Поради редица забавени 
проекти, офис площите през 2016 година се 
увеличиха само с 32 200 кв.м, което е около 
2 % на годишна база. Освен това, новите 
сгради не отговарят на изискванията на 
големите наематели, тъй-като в повечето 
случай предлагат под 10 000 кв.м. наемна 
площ. Общо офисните площи клас А и B в София 
достигна достигна 1,611,403 м2 * в края на 
годината.

През 2017 година обаче, инвеститорите 
имат намерения да пуснат на пазара около 
160 000 кв.м. отдаваема площ. По-значимите 
обекти са City Tower, Милениум център и 
Полиграфия Офис Център - Фаза 2. Във фаза 
на завършване са й нови сгради около големи 
булеварди в столицата - Expo 2000 - Фаза 4, 
Grafi x Offi  ce Building и BSR Офиси - Фаза 2. 
Възобновен бе и проекта Ellipse Offi  ce Center 
на Цариградско шосе, който ще добави нови 
10 700 кв.м площи. Според инвеститорите и 
компании за отдаване на офис площи под наем, 

ФМ  стр. 16
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около 50 % от площите, които се очакват през 
2017 година вече са отдадени или са в процес 
на отдаване под наем.

През 2016 година, около 140 000 кв.м. офис 
площи са били отдадени под наем. Над 
60 % от тях се падат на IT и BPO компании. 
Поради липсата на свободни офис площи, 
около 40 % от отдадените площи под наем 
са били за пространства, които ще се пуснат 
в експлоатация през 2017 година. Според 
проучване на MBL, в края на 2016 година в 
София има почти 177 000 кв.м. свободни офис 
площи клас А и Б, което е намаление с почти 
40 000 кв.м. спрямо края на 2015 година. 
Наемните нива в София според проучването на 
MBL варират между 12 и 14 евро на квадратен 
метър за офис клас А и 6,5 – 9 евро на 
квадратен метър за офис клас Б. Проучването 
на Фортън Интернешънъл дава наемни нива за 
офиси клас А в диапазона 13 – 13,50 евро на 
квадратен метър. 

сп. ФАСИЛИТИС
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Консолидацията 
на ФМ пазара в България 
продължава

Топ 10 компании през 2015 година са намалили 
приходите си от основна дейност с 4 %
Мундус Сървисиз АД, най-големият фасилити 
мениджмънт холдинг в България, който стана 
факт след сливането на Фасилити Оптимум 
България и Вики Комфорт 2004, иска да 
придобие „Ей.Ес.Ес. – България“ ООД, която с 
регистрирана с предмет на дейност „инсталация 
и поддръжка на електрическо оборудване, 
търговия с електрическо оборудване, строителни 
дейности, покупко-продажба на стоки, 
посредническа дейност и всяка друга дейност, 
незабранена от закона“. Основната дейност на 
„Ей.Ес.Ес. – България“ ООД е предоставяне на 
услуги по поддръжка на техническо оборудване 
свързано с експлоатацията на административни, 
търговски и други видове сгради, както и на 

инженерни услуги по изграждане и поддръжка 
на сигнално-охранителни системи и на други 
системи осигуряващи безопасната експлоатация 
на административни, търговски и други видове 
сгради.

През м. септември 2016 година стана ясно, 
че шведският финансов фонд EQT придобива 
подразделенията по фасилити мениджмънт 
на една от най-големите ФМ компании в 
Европа – Билфингер. Новата компания ще 
се казва Apleona. Тази промяна ще засегне 
всички подразделения на компанията в 
Европа. Очаква се скоро тази промяна да 
стане факт и за българската компания 
Билфингер Ейч Ес Джи Фасилити Мениджмънт. 

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ КЛАСАЦИЯ
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Очевидно е, че пазара на фасилити мениджмънт 
услуги в Европа, а и в България търпи развитие. 
Както писахме и в предишното издание на ФМ 
каталога, тенденциите в Европа за окрупняване 
на ФМ компаниите се следват плътно и на 
българския пазар. Ако КЗК разреши сделката за 
придобиване на Ей.Ес.Ес. – България от Мундус 
Сървисис, то компанията ще има приходи от 
продажби на основна дейности в размер на 
почти 26 милиона лева. Това е малко повече 

от два пъти повече от първата по приходи от 
продажби компания, а именно ВНП Фасилити. 
Топ 10 компании по приходи от основна дейност 
за 2015 година имат спад в продажбите с около 
4 %. От компаниите, които попадат в обхвата 
на изследването, с ръст от над 25 % са Окин 
България, Билфингер ЕЙЧ ЕС ДЖИ Фасилити 
Мениджмънт, Фърст Фасилити, Тишман 
Мениджмънт Къмпани, Серес Пропърти сървисиз 
и Аркейдия.

Позиция 2014 Позиция 2015
Промяна 

2015/2014
Име на компания 2013 2014 2015 2015/2014

3 1 2 ВНПФасилити ЕООД 10,909 лв. 9,861 лв. 11,163 лв. 13,20 %
2 2 0 Фасилити Оптимум България EАД 9,687 лв. 10,078 лв. 9,807 лв. -2,69 %
4 3 1 Вики комфорт 2004 7,718 лв. 8,301 лв. 9,557 лв. 15,13 %
5 4 1 ЕЙ.ЕС.ЕС.-БЪЛГАРИЯ ООД 5,125 лв. 5,424 лв. 6,472 лв. 19,32 %
1 5 -4 PLHome ООД / Планекс Инвест ООД 6,537 лв. 12,115 лв. 6,370 лв. -47,42 %
6 6 0 ИСС Фасилити Сървисиз ЕООД 3,505 лв. 4,508 лв. 4,901 лв. 8,72 %
8 7 1 Окин България ЕООД 2,621 лв. 3,226 лв. 4,068 лв. 26,10 %

10 8 2 Билфингер ЕЙЧ ЕС ДЖИ Фасилити Мениджмънт ЕООД 1,915 лв. 2,297 лв. 2,977 лв. 29,60 %
7 9 -2 Лендмарк пропърти мениджмънт ЕАД 4,826 лв. 4,176 лв. 2,742 лв. -34,34 %

11 10 1 Фърст Фасилити България ЕООД 1,253 лв. 1,784 лв. 2,367 лв. 32,68 %
15 11 4 Тишман мениджмънт кампъни ЕООД 1,214 лв. 1,541 лв. 2,012 лв. 30,56 %
14 12 2 Каламарис груп ЕООД 487 лв. 1,676 лв. 1,874 лв. 11,81 %
13 13 0 ФМ Европа ООД 1,597 лв. 1,719 лв. 1,842 лв. 7,16 %
16 14 2 Хом Кеър БГ ЕООД 1,345 лв. 1,526 лв. 1,672 лв. 9,57 %
18 15 3 Джи Ай Ентърпрайс ООД 889 лв. 1,282 лв. 1,598 лв. 24,65 %
17 16 1 Симачек Фасилити Сървисиз БГ ООД 1,032 лв. 1,356 лв. 1,469 лв. 8,33 %
12 17 -5 Гео Фасилитис EOOД 1,361 лв. 1,783 лв. 1,316 лв. -26,19 %
19 18 1 Серес пропърти сървисиз ЕООД 655 лв. 598 лв. 788 лв. 31,77 %
9 19 -10 Фасилити мениджмънт Груп 4,581 лв. 2,988 лв. 683 лв. -77,14 %

22 20 2 Аркейдия ЕООД 438 лв. 333 лв. 484 лв. 45,35 %
20 21 -1 Виста мениджмънт ЕООД 563 лв. 544 лв. 434 лв. -20,22 %
21 22 -1 Бул Сървис ЕООД 323 лв. 343 лв. 354 лв. 3,21 %
23 23 0 МТ енд Т Пропърти енд Фасилити мениджмънт ЕООД 273 лв. 305 лв. 341 лв. 11,80 %
24 24 0 Актикум ООД 295 лв. 298 лв. 283 лв. -5,03 %
26 25 1 Ем Пи Ем Сървисиз ООД 103 лв. 113 лв. 105 лв. -7,08 %
25 27 -2 Риджънтс пропърти адвайзърс  ЕАД 160 лв. 191 лв. 90 лв. -52,88 %
27 26 1 Вип Мениджмънт ООД 66 лв. 72 лв. 90 лв. 25,00 %

Общо 57 424 лв. 62 974 лв. 60 424 лв. -4,05%

Таблица

             (в хиляди левове)
Източник: Търговски регистър (Данните са взети от публикуваните (вписаните и невписаните) Годишни финансови отчети на компаниите в Търговския регистър)

Графика
Приходи от продажби на топ 10 компании за периода 2013-2015 г. (в хил. лева)

57 424

62 974

60 424

54 000
55 000 
56 000
57 000
58 000
59 000
60 000
61 000
62 000
63 000
64 000

2013 2014 2015
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Актикум ООД

„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, търговски 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:

 Офисни сгради и бизнес паркове;
 Молове, търговски центрове и паркове;
 Логистични центрове;
 Индустриални обекти и зони;
 Жилищни блокове и комплекси;

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 стандартите 
и изискванията на ЕС за сгради „клас А“ и 
бизнес сгради – потвърдено и доказано 
от Представителството на ЕК в България, 
Британското посолство и много български и 
чуждестранни клиенти.

Консултантските услуги и услугите по 
оперативен ФМ, предоставяни от АКТИКУМ 
през последните 15 г., са високо оценени на 
българския и международния пазар от местни 
и чуждестранни инвеститори и потвърдени от 
всички собственици, с които работим.

гр. София 1000, 
ул. „Бачо Киро“ № 5, 
вх. А, ет. 2, ап. 9

+ 359 2 806 60 20

HQ@acticum.bg

www.acticum.bg
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Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

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:
–

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА

Основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
22

Представителства в други държави:
Израел, Германия, Румъния, Хърватия, Унгария

Използвате ли ИТ системи 
и ако Да, кои и за какво:
BMS - за фасилити мениджмънт на големи обекти

Референтни обекти и клиенти
Обект „Централни Хали“ - София, обект „Бизнес център –
Московска 9“, Британското Посолство

Колко процента от оборота 
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
ОВК съоражения и автоматизация 40 %
Почистване 25 %
Охрана 15 %

М М КОМПАНИИ
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Билфингер Ейч 
Ес Джи Фасилити 
Мениджмънт ЕООД

Билфингер Ейч Ес Джи Фасилити Мениджмънт 
ЕООД е дъщерна компания на Билфингер 
Фасилити Сървисиз ГмбХ, която чрез широката си 
мрежа от филиали предлага, професионалните 
си услуги в над 30 държави в Европа и Света. 
Като специалисти в сферата на Фасилити 
Мениджмънта, Ние от Билфингер Ейч Ес Джи 
ФМ, Ви предлагаме устойчиви и икономически 
атрактивни решения в сферата на техническата 
поддръжка, организационните дейности и 
управлението на процеси.

За нас „Модерният Фасилити Мениджмънт“ се 
ирзразява в комплексния подход и доброто 
планиране. Той трябва да е: ПРЕДВИДИМ, 
УСТОЙЧИВ и ИНОВАТИВЕН. Чрез опита и 
познанията на нашите над 40 000 всеотдайни 
специалисти по техническа поддръжка и 
управление на процесите, ние Ви предлагаме 
най-добрите решения за вашите нужди, 
съобразени, както със спецификите на Вашия 
бизнес, така и с икономическите условия.

В България можете да ни откриете в нашите 
регионални офиси в София, Пловдив и Варна  
и представителства и партньорска мрежа във 
всички големи градове.

Нашите предимства:
 Стабилна и функционираща мрежа от клонове 
и доставчици из цяла България.

 Кратко време на реакция.

 Предлагаме международна компетентност и 
стратегия съобразена с местните регулации и 
изисквания.

 Чрез обширна си международна мрежа, 
предлагаме услугите си по цял свят, като 
гарантираме за качеството и надежднсотта, 
независимо дали става въпрос за офис сграда, 
промишлен обект или логистичен център и 
дали предлагаме технически, организационен 
или търговски фасилити мениджмънт.

 Работим с най-големите световни 
производители на техническо оборудване, 
материали за поддръжка, сградно и офис 
оборудване. Благодарение на широката гама 
предлагани услуги и огромния оборот, можем 
да Ви предложим изключителни условия и 
цени.

 Ние знаем, как да оптимизираме Вашите 
процеси, да подобрим качеството на 
предлаганите Ви услуги и да намалим 
Вашите разходи, свържзани с поддръжката и 
управлението на вашите активи.

Благодарение на натрупания дългогодишен 
опит, поддържането на най-високи стандарти 
и стабилнатата упора, която имаме в лицето на 
концерна Билфингер СЕ, ние сме в състояние да 
устоим на капризите, на пазара и да бъдем до 
вас дори и в най-трудните моменти.

Административе адрес: 
гр. София 1504, 
ул. „Петра“ № 6-8, 
Адрес на управление:
гр. София 1712, 
ул. „Георги Белов“ № 25

+359 887 950 504

georgi.hristov@bilfinger.com

www.facilitymanagement.
bilfinger.com
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Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
Билфингер Ейч Ес Джи Фасилити Мениджмънт ЕООД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
Германия

Управител/и:
Георги Христов / Торстен Брюдигам

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
EN ISO 9001:2008; EN ISO 14001:2004; EN ISO 
18001:2007; EN ISO 50001:2011; 
Всички сертификати на Билфингер Ейч Ес Джи ФМ 
можете да откриете на нашият сайт или при поискване

Членство в бизнес-асоциации:
Всички членства на Билфингер Ейч Ес Джи ФМ можете 
да откриете на нашият сайт или при поискване

Основен капитал (в лв.)
60 000 лв.

Брой на персонала:
56 + над 400 служители на партньори и доставчици

Представителства в други държави:
Австрия, Белгия, Хърватска, Чехия, Дания, Египет, 
Финландия, Германия, Унгария, Бразилия, САЩ, Казакстан, 
Люксенбург, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, 
Русия, Словакия, Словения, Испания, Индия, Япония, 
Ирландия, Швейцария, Холандия, Китай, Турция, УАЕ, 
Великобритания, Италия , Йордания, Украйна, Швеция

Използвате ли ИТ системи 
и ако Да, кои и за какво:
Списък с използвани софтуери, както и детайлна 
информация за техните въжможности и специфики, можете 
да откриете в нашите презентации или при поискване.

Референтни обекти и клиенти
Благодарение на Нашата международна клиентска 
структура, можем да Ви предоставим огромен брой 
референции в с голямо разнообразие на услуги от всички 
сектори на бизнеса. Като един от най-големите в Европа, 
независими доставчици на фасилити мениджмънт 
услуги, ние поддържаме и управляваме площи стотици 
милиони м2 и сме дългогодишни партньори на едни от 
най-големите световни корпорации. Повече информация 
за нашите клиенти, както и референции от тях, можете 
да намерите на: www.facilitymanagement.bilfi nger.com/en/
references/ или при поискване.

Колко процента от оборота 
генерира най-големият ви клиент:
12 %

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

40 %

Управление на проекти и конрол 
на изпълнението и качеството

25 %

Почистване и градинарство 12 %
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Гео фасилитис ЕООД 

Гео фасилитис ЕООД е специализирана в 
консултиране и изпълнение на комплексни 
интегрирани фасилити миниджмънт услуги. 
Компанията управлява професионално 
всички дейности, свързани с управлението и 
поддръжката на:

 Бизнес сгради
 Сгради със смесени функции
 Индустриални сгради
 Хотелски комплекси
 Жилищни сгради

Предимството на Гео фасилитис като част от 
групата фирми ГЕОТЕХМИН е в предоставянето 
на широк спектър от фасилити мениджмънт 
услуги със собствени ресурси. В крак със 
съвременните тенденции, компанията изгражда 
цялостни решения в сферата на енергийната 
ефективност и съдействие при избор на 
търговец на ел. енергия. Фирмата подготвя и 
изпълнява проекти за подмяна на техническа 
инфраструктура. Гео фасилитис е ориентирана 
към удовлетворяване на специфичните желания 
и нужди на клиентите си, като работи с 
професионален екип, който държи на качеството, 
ефикасността и постоянните иновации.

Приоритетни цели на Гео фасилитис ЕООД:
 Планирано разпределение на разходите за 
поддръжка на сградния фонд 

 Минимизиране на разходите за поддръжка на 
сградите

 Намаляване на разходите за комунални услуги
 Повишаване на качеството на фасилитис 
мениджмънт услугите

 Стандартизиране на процедурите и услугите 
по обслужване на сградите

 Ефективен енергиен мениджмънт
 Увеличаване на добавената стойност 
на сградните

Част от сградите в портфейла на компанията 
в гр. София са Административна сграда на ул. 
„Люлин планина“ № 9, Административна сграда 
на бул. „Цар Борис III“ № 279 Б, Офис център 
и хотелски комплекс на ул. „Бесарабия“ 108, 
Жилищна и офис сграда на ул. „Странджа“, офис 
сграда ул. „20-ти Април“ и мултифункционалния 
комплекс Сан Стефано Плаза

гр. София 1619, 
бул. „Цар Борис ІІІ“ 279 Б

+359 2 904 2506

office@geofacilities.com

www.geofacilities.com
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Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
Гео фасилитис ЕООД

Година на основаване на компанията:
2012

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Кирил Илиев

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
Сертификат за членство в БГФМА

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА

Основен капитал (в лв.)
–

Брой на персонала:
42

Представителства в други държави:
–

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

Референтни обекти и клиенти
ГЕОТЕХМИН ООД, ЕЛАЦИТЕ – МЕД АД, ГЕОТРЕЙДИНГ 
АД, ГЕОСТРОЙ АД, ГЕОТРАВЕЛ ЕАД, ЕНЕРГЕО ЕООД, 
ГЕООХРАНА ЕООД, САН СТЕФАНО ПРОПЪРТИ 
ДИВЕЛОПМЪНТ ЕАД
Обекти в гр. София: Административна сграда на ул. 
Люлин планина, Офис сграда на ул. 20-ти Април, Офис 
център и хотелски комплекс на ул. Бесарабия, Жилищна 
и офис сграда на ул. Странджа, Офис сграда на бул. Цар 
Борис III, Мултифункционален комплекс Сан Стефано 
Плаза, Автосервизен център на ул. Самоковско шосе
Обекти извън гр. София: Автосервизен център „Про 
Ауто“,  гр. Етрополе

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
– –
– –
– –

М М КОМПАНИИ
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КАЛАМАРИС ГРУП ЕООД

Дружеството е основано през 2010 г. от 
д-р. Йоаким Каламарис, за да се развие днес 
до единственият лицензиран доставчик на 
интегриран фасилити мениджмънт в България 
със 100 % собствен персонал: превантивна и 
реактивна техническа поддръжка, строително 
монтажни и ремонтни дейност, физическа 
и техническа охрана, рецепция, домакин, 
почистване, доставка на санитарни консумативи, 
ДДД, градинарство и разделно сметосъбиране. 
Чрез дъщерни компании извършва услуги 
в областта на проектирането, дизайна и 
управлението на проекти - Retail Design; 
KALAMARIS Строителен Надзор; в сферата на 
лагистиката – KALAMARIS Logistics; химическо 
чистене и пране под марката - CLEAN. 

Главният офис на фирмата е в гр. София, но 
осигуряват пълно национално покритие, чрез 
регионални офиси в Банско, Пловдив, Стара 
Загора, Бургас, Ловеч, Велико Търново и Варна; 
от 2015 г. компанията има представителства в 
Гърция, Швейцария и Дубай.

KALAMARIS GROUP е сертифицирана от 
Камарата на строителите на България, 
притежава Сертификат за осъществяване 
на дейности свързани с монтаж, сервиз или 
поддръжка на стационарни противопожарни 
системи и пожарогасители, съдържащи 
флуорирани парникови газове. Също така 
притежава Сертификати за работа с хладилни 
агенти от Българската браншова камара – 
машиностроене, за сервизно обслужване 
на противопожарни уреди и поддържане и 
обслужване на пожарогасителни системи и 
съоръжения, за противопожарно обезопасяване 

и провеждане на превантивни и организационни 
мероприятия за осигуряване на пожарната 
безопасност в обекти, издаден от Министерство 
на вътрешните работи, както и Разрешение 
за техническа поддръжка и преустройство на 
асансьорни уредби. Дружеството е лицензирано 
за извършване на частна охранителна дейност 
на територията на цялата страна. Притежава 
сертификати за управление на информационната 
сигурност ISO 27001:2006 / 1БО / 
1ЕС27001:2005; за администратор на лични 
данни, издаден от Комисия за защита на личните 
данни. Фирмата има изадено разрешение 
от КРС за използване на индивидуален 
радиочестотен спектър за всичките ни дейности. 
KALAMARIS GROUP има издадени разрешителни 
за извършване на ДДД услуги и за извършване 
на дейности по събиране и транспортиране на 
отпадъци на територията на цялата страна.

Дружеството използва интегрирана система за 
управление (ИСУ), отговаряща на изискванията 
на Международните стандарти за качество 
(ISO 9001: 2008), за управление на здравето 
и безопасността на труда (OHSAS 18001:2008/ 
OHSAS 18001:2007) и за управление на околната 
среда (SR EN ISO 14001:2005/180 14001:2004) 

Ние вярваме, че отговорността е на първо 
място и когато качеството и сигурността са цел, 
нашата интегрирана услуга е вярното решение. 
За всеки клиент осигуряваме ключов мениджър, 
като единно звено за контакт. По този начин 
гарантираме, че вички договорени услуги ще 
се изпълняват, като се спазват най-високите 
стандарти.

Гр. София, 
ул. Околовръстен път 257, 
ет. 3

0700 1 16 16

office@k-group.org

www.k-group.org
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Варна Тауърс София Ринг

Мол Велико Търново
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Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
Каламарис Груп ЕООД

Година на основаване на компанията:
2010

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Гергана Петришка

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
ISO 9001:2008; ISO 14001:2005; ISO 18001:2008; 
ISO 27001:2014; ISO 50001:2011; BS OHSAS 
18001:2007

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА; IFMA; MEFMA; Американска търговска камара 
в България; Българска туристическа камара; Euro FM; 
Камара на строителите в България; RICS; НАФТСО; 
БАПКО; НАЛСИЧОД; REHVA; NADCA; EVHA; Dubai Chamber 
of Commerce

Основен капитал (в лв.)
50 000

Брой на персонала:
650 специалисти във всички дружества от Групата

Представителства в други държави:
Обединени Арабски Емирства, Конфедерация Швейцария, 
Република Гърция

Използвате ли ИТ системи 
и ако Да, кои и за какво:
FSI Concept Evolution – софтуер за управление на 
недвижими имоти; Feng Offi  ce – софтуер за управление 
на процеси; Онлайн платформа за подаване на заявки 
www.support.k-group.org; Онлайн платформа за обратна 
връзка и контрол на качеството www.survey.k-group.org  

Референтни обекти и клиенти
Sofi a Ring Mall, Mega Mall Sofi a, Mall Veliko Tarnovo, 
Park Mall Stara Zagora, Mall Varna Towers, Technomarket, 
Sky Center Veliko Tarnovo, Lovech City Centre, Coca Cola, 
Arcadia Plovdiv, Retail Park Plovdiv 

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
Интегриран фесилити мениджмънт 40 %
Физическа охрана 30 %
Абонаментно почистване 20 %

М М КОМПАНИИ
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Лендмарк Пропърти 
Мениджмънт АД 

Лендмарк Пропърти Мениджмънт АД е доставчик 
на комплексни услуги за управление на имоти, 
съоръжения и други активи. 

Основните предимства за
нашите клиенти са следните: 

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

 значителни икономии на разходи за управление 
и профилактично техническо обслужване 
на обекта; 

 опазване и увеличаване на стойността 
на обслужваните активи, увеличаване на 
експлоатационния им срок; 

 прозрачно отчитане на всички разходи; 
 услугите се предоставят от обучени 
професионалисти, познаващи отлично местните 
и регионални условия; 

 поемаме ежедневните грижи по вашия имот, 
помагайки ви да реализирате максимални ползи 
от него; 

 оптимизирано техническо обслужване с 
внедряване на най-добри практики; 

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

 високо качество на работната среда; 
 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). 

Поемайки управлението и обслужването на 
вашите активи, ние можем значително да 
подобрим крайните резултати от използването 
им, намалим капиталовите и експлоатационните 
разходи, удължим полезния им живот и в 
крайна сметка да подобрим показателя ROA 
(рентабилност на активите).

гр. София 1000, 
бул. „Цар Освободител“ 14

+359 2 489 8711

office@landmark.bg

www.landmark.bg
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Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония  
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
Лендмарк Пропърти Мениджмънт АД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Юри Катанов

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

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА, Асоциация на собствениците на бизнес сгради, 
Американска търговска камара в България 

Основен капитал (в лв.)
50 000 лв.

Брой на персонала:
35

Представителства в други държави:
–

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

Референтни обекти и клиенти
Камбаните бизнес център, Британско посолство, 
Лендмарк Център София, България Център, Порше 
Център, Лендмарк Център Варна, Опера Билдинг

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
– –
– –
– –

М М КОМПАНИИ
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гр. София,
ул. „Невестина скала” №18,
гр. Варна, 
ул. „Любен Каравелов” №55

София: 02 958 1001, 
Варна: 052 301 130

office.sofia@PLHome.net
office@PLHome.net

www.PLHome.net
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PLHome извършва и развива дейност по 
управление и поддръжка на недвижима 
собственост в София, Варна и цялото българско 
Черноморие. Част е от Планекс Инвест – 
инвестиционно-консултантска компания, 
специализирана в изграждането и управлението 
на градски, ваканционни комплекси и 
бизнес сгради. Поддържаните площи са над 
270 000 кв.м., а индивидуалните имоти, които 
се обслужват – над 1 600. PLHome предлага 
висококачествени и разнообразни услуги 
в областта на фасилити мениджмънта на 
инвеститори, сдружения на собственици, отделни 
домакинства, офисни и административни сгради. 
Ориентирана изцяло към удовлетворяване на 
специфичните желания и нужди на клиентите си, 
компанията работи с висококвалифициран екип, 
който държи на качеството и ефикасността.

Индивидуалният подход в обслужването на 
клиента и отчитане на спецификата на всяка 
отделна сграда, са основа за 12 годишния 
успешен опит в менажирането и поддръжката 
на недвижимата собственост. Поддръжката 
и управлението на сградите успешно се 
координира и администрира, посредством 
персонализиран софтуер - PLHome Property 
and Facility Management System. Фирмата е 
сертифицирана по международния стандарт 
за качество ISO 9001:2008 и е член на БГФМА. 
От юни 2016 г., PLHome активно развива 
дейността си в София, като непрекъснато 
подобрява качеството на услугите чрез лоялност 
към клиента, коректност и креативност. 

Нашите основни услуги са:
 Управление и поддръжка на жилищни сгради 
и комплекси
– Общи събрания н собствениците
– Посредничество пред администрации и 
доставчици

– Почистване
– Техническа поддръжка, профилактика и 
ремонти

– Сигурност и охрана
– Поддръжка на озеленяване и водни площи
– ДДД услуги
– Снегопочистване

Поддръжка и управление на бизнес сгради
– Поддръжка на ОВиК инсталации
– BMS системи
– Почистване
– Техническа поддръжка, профилактика и 
ремонти

– Контрол на достъп и видеонаблюдение
– Вътрешна и външна растителност
– Кетъринг услуги

Отдаване под наем и управление 
на частни имоти
– Поддържане на имота в добър 
естетически вид

– Извършване на ремонтни дейности
– Обзавеждане и доставка на мебели
– Посредничество, заплащане на сметки, 
данъци

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ М

ФМ  стр. 34



35

 

 

 

 

 

2004

 

 

М М КОМПАНИИ

ФМ  стр. 35



36

2017 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 

Риджънтс Пропърти
Адвайзърс ЕАД

Риджънтс Пропърти Адвайзърс ЕАД е 
консултанска компания в областта на 
недвижимите имоти, която предлага ексклузивно 
обслужване и цялостни решения на своите 
клиенти: инвеститори, наемодатели и наематели.
Някои от услугите, които фирмата предлага 
са следните:

 Отдаване под наем
 Консултиране
 Управление на имоти
 Проучване
 Оценки и др.

Това са някои от дейностите, които компанията е 
извършвала и извършва в момента:

 Разработена маркетингова стратегия и 
сформиране на бизнес микс от наематели за 
нов търговски център в един от най-големите 
градове в страната.

 Изготвени доклади за развитие и оценка на 
проект за туристически курорт.

 Извършени услуги в областта на лизинга за 
големи регионални търговски центрове в 
страната.

 Консултации относно придобиването и 
ребрандирането на търговски обекти.

 Извършени оценителски услуги за ключова 
компания за развитие и нейното портфолио, 
което включва множество сгради, поземлени 
имоти и строителни проекти.

В момента:
 Консултации за сключване на нови сделки за 
няколко магазина, офиси, спортен комплекс в 
големите градове в страната.

 Консултации за развитие и сформиране на 
бизнес микс от наематели за съществуващ 
търговски център в град Пловдив.

 Консултации за развитие и сформиране на 
бизнес микс от наематели за нова сграда с 
ключова локация в София.

 Консултации за редица сделки по сливане и 
придобиване на големи пакети акции.

 Управление на имоти.
 Оценки на портфолио на компании, листвани 
на международни борси.

С цел да се осигури най-високо качество услуги, 
което се очаква от клиентите на Regent’s, 
компанията е разработила свое собствено 
"ноу-хау" и е въвела най-добрите практики, 
използвани в сферата на недвижимите имоти в 
чужбина и в България.
Повечето от членовете на екипа Риджънтс 
са обогатили своя професионален опит от 
многото години, прекарани в сферата на 
бизнеса с недвижими имоти. Сътрудничеството 
при различни проекти, съвместната работа и 
демонстрирането на постоянство, им помагат да 
постигнат целите на екипа.

гр. София,
бул. Джеймс Баучер 116,
ет. 2, ап. 4

+ 359 2 950 5235

office@regents.bg

www.regents.bg
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КОМПАНИИ

Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
Риджънтс Пропърти Адвайзърс ЕАД

Година на основаване на компанията:
2007

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Стефан Косев

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
Удостоверение от НСНИ; Грамота за добри
партньорски взаимоотношения с ключова компания

Членство в бизнес-асоциации:
Национално сдружение недвижими имоти

Основен капитал (в лв.)
–

Брой на персонала:
5

Представителства в други държави:
–

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

Референтни обекти и клиенти
–

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
Асет мениджмънт 25 %
– –
– –

М М КОМПАНИИ
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2017 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 

ФМ Европа ООД

ФМ Европа ООД е компания, лидер в 
управлението и поддръжката на офис, логистични 
и търговски сгради. „Търговски Център Европа“ 
и „София Аутлет Център“ са проектите, чиито 
много добър имидж се поддържа от компанията. 
„Търговски Център Европа“ е утвърдена бизнес 
локация, в която се отдават под наем офиси, 
магазини и складове,. На терен от 70 дка, 
в близост до аерогара София са построени 
16 сгради с обща площ над 70 000 кв. м. 

Най-новата сграда в комплекса - Сграда 1 
спечели първа награда в конкурса „Сграда 
на годината“ за 2016 в категорията „Зелена 
обществена сграда с бизнес предназначение“. 
Сградата е сертифицирана по стандарта за 
устойчиви и екологични сгради BREEAM, с оценка 
Excellent, 4 звезди по най-новия BREEAM стандарт 
NC 2013.

Сграда 15 в ТЦЕ спечели награда за 
„Сграда на годината“ за 2011 в категорията 
„Многофункционални комплекси“. Сграда 15 е 
първата BREEAM сертифицирана сграда в 
България със сертификат от 2012 г. „София 
Аутлет Център“ е проект, по който работим от 
м. март 2010 г. Сградата печели приза „Сграда 
на годината 2010“.

За професионалното и комфортно управление 
и функциониране на гореизброените обекти 
се грижи „ФМ Европа“ ООД. За осъществяване 
на тази дейност в екипа на „ФМ Европа“ 
присъстват доказани професионалисти с 
различни професионални умения. Поддръжката 
и управлението на тези проекти, дават 
самочувствието на „ФМ Европа“ да се нареди 
на едно от челните места в бързоразвиващия се 
бранш на фасилити и пропърти мениджмънта.

 гр. София 
бул. „Искърско шосе” №7

+359 886 330 210
+359 2 890 66 10

ikonomov@fm-europa.eu

–
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Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
ФМ Европа ООД

Година на основаване на компанията:
2008

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Красимир Икономов; Валери Дойчинов

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
–

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМА

Основен капитал (в лв.)
5000 лв.

Брой на персонала:
34

Представителства в други държави:
–

Използвате ли ИТ системи 
и ако Да, кои и за какво:
В процес на внедряване

Референтни обекти и клиенти
Търговски Център Европа; София Аутлет Център

Колко процента от оборота 
генерира най-големият ви клиент:
50  %

Кои са трите услуги с най-голям дял от вашия оборот 
и приблизително какъв процент генерират те?
Услуга % от оборота
Техническа поддръжка 60  %
– –
– –
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гр. София 1606,
бул. „Христо Ботев“ 31

+359 894 444 404
+359 899 985 932

info@homecarebg.com

www.homecarebg.com
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Хом Кеър БГ ЕООД

Хом Кеър Бг положи началото си извън 
границите на България – във Великобритания 
през 1998 година и повече от 5 години 
осигуряваше професионална грижа на жилищни 
и търговски комплекси. В следващите години, 
ние успяхме да развием успешно дейността 
си като фирма за управление и поддръжка 
на недвижими имоти и в Коста дел Сол, 
Южна Испания. Вследствие на установените 
високи стандарти на работа и спечелено доверие, 
фирмата се ползва с отлична репутация сред 
клиенти и партньори.

Благодарение на растежа и развитието на 
пазара на недвижими имоти в България в 
последните години, през 2005 г. решихме 
да създадем филиал на фирмата „у дома“ - 
в България. Основавайки се на поставените 
традиции и политика и следвайки коректно 
своите партньори (инвеститори и клиенти), 
нашата компания последователно отвори офиси 
в цялата страна - Банско, Разлог, Слънчев бряг, 
Варна, Бургас, Лозенец, София и подготвени 
мобилни групи с центрове, Пловдив, Смолян, 
Стара Загора, Плевен, Русе, Видин, Благоевград, 
Сливен, Хасково, Велико Търново, Бургас и Варна. 
Това помогна за утвърждаването на фирмата 
на пазара, която поддържа и управлява все по-
нарастващ брой имоти в страната, обществени 
сгради, клонове на банки „ДСК“, „Първа 
Инвестиционна банка“, офиси, магазини, фитнес 
центрове, ваканционни комплекси и хотели в 
най-големите, развити морски и ски курорти в 
България. Поради добрата си репутация и във 
връзка с измененията в Закона за управление 

на етажната собственост, вече повече от 
седем години успешно реализираме услугата 
„Професионален домоуправител“, както и 
техническа поддръжка на жилищни сгради и 
комплекси в големите областни центрове на 
България (София, Варна, Бургас). Home Care 
предоставя различни пакети от услуги и 
съдействието на екип от квалифицирани 
специалисти, които да се грижат за оптималната 
организация, доброто стопанисване, управление 
и поддръжка на всеки обект, тъй като няма нито 
една самостоятелна услуга, която да е сбор от 
толкова много отделни елементи, каквато е 
управлението на имоти. Независимо от личните 
предпочитания и приоритети, ние винаги се 
стремим да приложим индивидуален подход, 
персонално отношение и висока ангажираност.

Всички наши служители са внимателно подбрани 
и преминали продължително професионално 
обучение, за да предоставят максимално 
качествена услуга, сигурност и комфорт.

 Home Care е сертифицирана по ISO 9001:2008 
с обхват поддръжка и управление на сгради 
и индивидуални имоти, професионален 
домоуправител, посредничество при покупка, 
продажба и отдаване под наем на недвижими 
имоти,

 Home Care притежава CPM Certifi cate of IREM,
 Home Care е избрана за член на управителния 
съвет на FIABCI България и БГФМА

Основната ни философия е, че работата, която 
извършваме днес е нашата репутация утре!

ФМ  стр. 40



41

М М КОМПАНИИ

Услуги, свързани с пространството и инфраструктура

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Настаняване
Планиране на стратегии 
и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия 
на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите 
за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства 
и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано 
измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване

Услуги, свързани с хора и организация

Услуга със собствен 
персонал с подизпълнители

Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

Профил
Пълно наименование на компанията
Хом Кеър Бг ЕООД

Година на основаване на компанията:
1998

Произход на компанията:
Англия/ Испания/ България

Управител/и:
Десислава Фераджиева

Сертификат/и, които 
компанията притежава:
Membership Certifi cate от „FIABCI“; Сертификат от 
MOODY International за внедряване и прилагане на 
Система за управление на качеството в съответствие 
с изискванията на EN ISO 9001:2008; Сертификати от 
„Institute of Real Estate Management“

Членство в бизнес-асоциации:
Пълноправен член на асоциация „FIABCI“; 
член на IREM; член Национална асоциация на 
домоуправителите в България; Vice President World 
Council of Manager

Основен капитал (в лв.)
5000

Брой на персонала:
75

Представителства в други държави:
–

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

Референтни обекти и клиенти
Комплекси: „Royal Towers“, „Pirin Place“, Casa Viva; 
Първа Инвестиционна Банка, Банка ДСК, Илтокони, 
хотел Френдс, к-с Ястребец 26 – София, к-с Вила Ети – 
Варна, к-с Вила Кедър – Варна 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
Професионален домоуправител 30  %
Поддръжка и управление 
на ваканционни селища 30  %

Фасилити мениджмънт 30  %
Управление на хотели 10  %
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Фирма „Бориван” ООД е доказан лидер сред фир-
мите, свързани с професионални програми и съ-
временни системи за почистване. Своята дейност 
в сферата на професионалното почистване разви-
ваме над 10 години и утвърдихме челната си по-
зиция в бранша благодарение на умелата упо-
треба на иновативни технологии, в съчетание с 
усърдие, прецизност и безкомпромисно качест-
во при изпълнение на възложените поръчки. „Бо-
риван” ООД е запазена марка, с внедрени систе-
ми за управление на качеството, управление на 
околната среда, управление на здравето и безо-
пасността при работа.

Усилията на екипа ни са насочени основно в три 
направления: 

 Абонаментно почистване 
 Основно почистване
 Снабдяване с хигиенни консумативи, препара-
ти и оборудване

С грижа за удобството и комфорта на своите кли-
енти, „Бориван“ ООД предлага нови комплексни 
услуги по ДДД - дезинфекция, дезинсекция и де-
ратизация, както и техническа поддръжка на те-

риторията на цялата страна. Вие можете да се 
възползвате от ексклузивни цени на професио-
нално обслужване от най-висок ранг. 

На Ваше разположение са:
 Нашите висококвалифицирани специалисти – 
лекари, биолози, химици;

 Модерно техническо оборудване;
 Професионални препарати на BAYER;
 Офиси и мобилни групи с национално  покритие. 

С услугата Комплексно техническо обслужва-
не „Бориван“ ООД може да предложи цялостната 
грижа за Вашата сграда или офис. Нашите ква-
лифицирани техници ще отстранят в най-кратък 
срок всички повреди в инсталациите и оборудва-
нето на Вашата сграда или офис. 

През годините получихме признанието на наши-
те клиенти, като сме изключително фокусирани 
върху корпоративната сигурност, конфенденциал-
ността и качество на услугата в най-дребния де-
тайл. Ползваме се с доверието на фирми като: 
„Дънди прешъс металс“, „Булгартабак“, „Сименс“, 
„Щрабаг“ и много други.

Бориван ООД 

гр. София 1387, 
ж.к. Обеля - 1, 
бл. 118 до вх. В.

0700 16 600
+359 886 520 055
факс: +359 2 934 6690

service@borivan.com

www.borivan.com
www.konsumativ.com
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Видако ФМ ЕООД

Видако ФМ ЕООД е консултантска компания, която 
е специализирана в организацията и ръководенето 
на проекти, свързани с оптимизацията на сградите 
и развитие на устойчив бизнес. Нашата цел е да 
помогнем на собственици и управители да редуцират 
експлоатационните си разходи и да извлекат 
максимални ползи от управлението на активите 
си. Проектите, които фирма Видако осъществява, 
са свързани с изготвяне на предварителни оценки 
за съществуващото състояние, приложимост на 
мерки за оптимизация на сградите и съоръженията, 
създа ване на финансови модели, включително 
и възможности за финансиране, управление 
на процесите по внедряване и въвеждане в 
експлоатация и верифи кация на очакваните 
резултати.

Ние се открояваме в тази сфера с индивидуалния 
си подход към всеки един проект. Като 
професионалисти с дългогодишен опит в 
предоставянето на ФМ услуги, ние сме способни да 
Ви предоставим необ ходимите съвременни решения, 
които да помогнат в развитието на Вашия бизнес.

Ние можем да Ви предоставим следните 
специализирани услуги:

 Разработване и оптимизация на стратегии за 
управлението на собствеността. (По -ефективно 
използване на сградите и намалени 
експлоатационни разходи);

 Разработване на проекти за корпоративно 
социална отговорност. (Инициативи на отговорния 
бизнес, които носят полза на бизнеса и общество 
то и подпомагат социалното, икономическо и 
екологично устойчивото развитие);

 Оптимизация на процесите за поддръжка и 
експлоатация. (Подробно разписани проверки и 
процес на поддръжката);

 Управление на договори и подизпълнители. 
(Анализ и оптимизация на договорите за услуги, 
доставка и поддръжка);

 Разпределение и оптимизация на разходи. 
(Разберете кои от големите ви разходи и колко 
могат да се намалят);

 Технологична модернизация, включително 
и информационни технологии. (Помощ при 
избор на технологии, въвеждане и ефективно 
функциониране);

 Управление на Фасилити мениджмънт отдели, 
вкл. подбор и обучение. (Обучение, подбор и ясно 
разписани отговорности);

 Временен Фасилити мениджър (Interim 
FM Manager). (Изнесена услуга за управление 
на имотите и постигане на ясни цели);

 Нормативна уредба, свързана с експлоатацията 
на сградите. (Хармонизация със съществуващата 
нормативна база);

 Финансиране на енергоспестяващи дейности 
(напр. LED осветление). (Управление на проекти 
за енергийна ефективност);

 Други, в зависимост от бизнес нуждите.

В дейността ни досега, ние сме имали 
удоволствието да имаме за наши клиенти 
следните компании:
Агенция Пътна Инфраструктура; Булбанк; 
Европейски висше училище по икономика и 
мениджмънт; ИНТЕРПРЕД – СТЦ СОФИЯ; КАНТЕК; 
МБАЛ „Царица Йоанна”; София Еърпорт Център; 
BREF, Мундус Сървисиз АД и други.

Видако се стреми да предоставя 
на своите клиенти:
Ясни и ефективни бизнес практики 
в услуга на вашите имоти;

 Повишаване оперативния капацитет 
на организацията;

 Постигане на ниски разходи и надеждна поддръжка;
 Сигурност на услугите предоставяни 
от подизпълнители;

 Надеждни анализи при инвестиция 
в енергийна ефективност и оптимизации.

гр. София, 
ул. „Индустриална“ №11, 
Бизнес център Василев 
Плаза, ет. 10

+359 2 426 01 88

office@vidako.eu

www.vidako.eu
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Eвромаркет Кари АД 

Eвромаркет Кари АД е традиционен доставчик на 
подемно-транспортно и складово оборудване, и 
специализирана почистваща техника за фирми от 
всички сфери на енергетиката, тежката и леката 
промишленост, търговията, транспорта, туризма 
и селското стопанство, и в последните години е 
абсолютен лидер на българския пазар.

Фирмата е официален представител на световно-
известните производители като:

 Toyota/BT – подемно-транспортна и складова 
техника №1 в света

 Hako – лидер в производството на 
подопочистващата техника и символ на 
качествената техника за почистване на подови 
настилки и поддръжка на улици и паркове.

 WM System – олекотени рампи за товаро-
разтоварна дейност. Богата гама от 9 модела 
в разнообразие от над 600 различни варианта, 
в зависимост от желаното приложение и 
индивидуалните нужди на всеки клиент

 Standard – стелажни системи
 SMV Konecranes – тежкотоварни мотокари и 
специализирано пристанищно оборудване

 Combilist  – странични товарачи. Това са 
мултифункционални машини с движение в 

четирите посоки, което позволява работа в 
малки работни коридори с дълги товари

 Aisle Master – VNA машини с възможност за 
тристранна обработка на палетизирани товари. 
Този вид манипулатори от една страна заменят 
конвеционалния мотокар или газокар за 
работа на открито, а от друга са незаменими 
за вътрешноскладова дейност, оптимизирайки 
складовото пространство до 30 % повече от 
стандартния складов манипулатор тип Ричтрак.

Допълнителни услуги, които компанията 
предлага:

 подемно – транспортна техника под наем
 доставка на употребявано оборудване
 обратно изкупуване (Buy Back) на употребявано 
оборудване

Евромаркет Кари предлага цялостни решения 
за склада – от почистваща техника през 
оптимизиране на складовото пространство 
посредством стелажни системи до машини за 
товаро-разтоварната дейност. Целта ни е да 
предлагаме на клиентите комплексни решения 
за техния бизнес. Предлагаме висококачествена 
техника на много атрактивни цени.

гр. София 1532,
кв. "Казичене",
ул. "Околовръстен път" 454

+ 359 2 97 67 301
факс: +359 2 97 67 311

karry@euromarket.bg

www.euromarket.bg
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Създадена през 1991 година КОВАС ЕООД е 
търговска компания - официален партньор и 
водещ български вносител и дистрибутор на 
Philips Lighting. Компанията е представител 
и на италианския производител C LUCE, на 
немския лидер в луминесцентното осветление 
NARVA, изключителен представител на VENTURE 
LIGHTING, САЩ. КОВАС предлага пълна гама от 
продукти за осветление -лампи, осветителни 
тела и аксесоари за тях. Осветителните продукти 
са с различни приложения - дом, офис, магазин, 
спортни и индустриални съоръжения, системи 
за улично осветление, осветление за публични 
площи, осветление с рекламно предназначение 
и др. Централният офис на КОВАС е в София, 
а в страната е изградена мрежа от офиси 
в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново. 
От края на 2014 г. КОВАС предлага осветителни 
продукти вече и онлайн в своя електронен 
магазин.

Втората основна дейност в портфолиото на 
компанията е Проектирането на осветление. 
Повече от 10 години КОВАС развива и работи 
с професионален екип от проектанти, инженери 
и светлинни дизайнери. В последните години 
компанията е с изключителен фокус върху 
LED осветителни продукти, предназначени за 
промишлени обекти, офиси, публични институции, 
хотели, спортни площи и съоръжения, търговски 
обекти с различни площи и др. 

Какво да очаквате от КОВАС:
 Отлично съотношение цена/качество 
 Внедряване на устойчиви енергоспестяващи 
технологии 

 Стриктно спазване на изисквания за осветеност 
и безопасност

 Професионален енергиен одит на сгради и 
съоръжения

 Гъвкави схеми за поддръжка

Ковас ЕООД

гр. София ул. Коломан №1 
ОСК Славия, офис 223

+359 2 955 4043

eshop@kovas.bg

kovas.bg 
shop.kovas.bg 
blog.kovas.bg
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Комекс РМ ЕООД

Комекс РМ ЕООД е лидер в сферата на 
професионалните услуги по почистване. 
Благодарение на високотехнологичното си 
оборудване, препарати и внимание към всеки 
детайл, в извършваните услуги, се е наложила на 
пазара вече 15 години. Фирмата е отличена със 
сертификати, удостоверяващи високото качество, 
коректност и екосъобразност на дейността. 
Комекс РМ ЕООД работи в партньорство с 
изявени лидери в областта на професионалните 
почистващи техники и препарати. Член е на 
Българската асоциация почистване.

Основна дейност на фирмата е професионално 
почистване на:

 производствени сгради
 административни сгради
 хотелски комплекси
 жилищни помещения
 прилежащите към тях външни площи

Услугите на фирмата са насочени към :
 ежедневно почистване
 основно почистване
 абонаментно почистване

Индустриално пране към:
 хотели
 спа центрове
 фитнеси и спортни зали
 болничнни заведения
 домове под социален патронаж
 работно облекло

Цялостната дейност се осъществява от 
квалифициран и предварително обучен 

за спецификата на всеки обект, персонал. 
За периодичните и основните почиствания се 
включва допълнителен екип на фирмата, обучен 
за работа с непрекъснато разширяващия се 
машинен парк и ръчен инструментариум на 
фирмата. С оглед осигуряване на трайно високо 
качество на извършваните услуги и оптимизация 
на процеса, се осигурява ежедневен и 
периодичен контрол над служителите. Основна 
цел на компанията е да осигури на своите 
клиенти чистота и комфорт в работната им 
среда, чрез гъвкаво и коректно обслужване на 
високо ниво.

Работният процес се контролира от следните 
системи за контрол на:

 Kачеството ISO 9001:2008
 Oколната среда ISO 14001:2004
 Безопасни и здравословни условия на труд 
OHSAS 18001:2007

 Управление на риска.

Комекс РМ се грижи за професионалната визия, 
добрия имидж и уюта на Вашето работно място!
Вие получавате:

 Безплатно консултиране
 Постоянен контакт с клиента
 Гъвкав подход и коректно отношение
 Специално подбран и обучен персонал за 
всеки обект

 Специализирани почистващи машини и 
препарати (немски, австрийски)

 Иновативна технология в пералното 
стопанство

 Ежедневен и периодичен контрол на 
качеството

гр. София, 
ул. Шипченски проход 18, 
вх. А, ет. 9

+359 2 963 2399
+359 885 306 933
факс: +359 2 417 3645

office@komex.bg

www.komex.bg 
www.komex-il.bg
www.facebook.com/
komexrm
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www.contro.bg
+359 888 41 45 67

j.karabinov@contro.bg

CONTRO – софтуер за управление на разходи 
и договори. Създаден от професионалисти с 
дългогодишен международен опит в областта 
на одита и счетоводството, софтуерът CONTRO 
помага за осъществяване на предварително 
одобрение на всички разходи в организацията. 
Максимално са улеснени сравнението и контрола 
на одобрени и реално направени разходи. 
Софтуерът позволява съпоставка в реално време 
между бюджетирани и реално извършени разходи. 

Основно предимство е функционалността, която 
се базира на предварителното одобрение на 
всеки разход в организацията. То е възможно по 
електронен път и така  достига до съответното 
оторизиращо ниво на всички разходи. Система 
за управление и контрол на различните бизнес 
процеси в организацията, CONTRO се състои 
и разпространява на модули. Той се фокусира 
върху различните бизнес процеси. Софтуерът е 
интуитивен, интерактивен, лесен за използване 
и позволява бързо внедряване в рамките на 
1 седмица.
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Пропър Тех ООД

bilid e уеб базирана софтуерна система като 
услуга (SaaS) за управление на бизнес и жилищни 
имоти и взаимоотношенията между всички 
участващи страни - инвеститори, собственици, 
управяващи компании, наематели, фасилити 
и ютилити компании. Системата създадава 
общодостъпна среда за значително повишаване 
на  ефективността, координацията, аналитичността 
и автоматизацията на специфичните процеси 
в управлението на имотите. bilid служи като 
електронен регистър на собствеността за 
съхранянение на всички документи, свързани 
с имота, - актове, догогори и др. и се грижи за 
автоматизираната обработка на оперативната 
информация, свързана с управлението 
на договорите за ползване и наемите, 
разпределението на разходи и консумативи, 
издаване на фактури, интеграцията със 
счетоводни системи, сградна автоматизация и др.

Защо bilid:
 Уеб базирана система, достъпна от всяка точка 
на света и от всяко мобилно устройство

 Абонаментно заплащане без необходимост 
от скъпи лицензии и инвестиции в оборудване, 
сървъри, администрация

 Ценови модел, обвързан единствено с броя 
наемни единици, които системата управлява - 
без значение площта на сградата и броя 
служители, които работят с нея

 Постоянно развитие и автоматична 

актуализация, достъпна едновременно 
за всички клиенти

Функционалности:
 Елекстронен регистър на собствеността
 Следене на договори за наем - цена на площ, 
търговски оборот, фиксирани наем

 Индексация
 “Step Rent” клаузи
 “Open Book” баланс и годишна консолидация
 Сервизна такса
 Следене и разпределение на разходи 
по разходни центрове

 Планова и инцидентна подръжка на сградите
 Help Desk
 Автоматизирана обработка на 
повтаряеми разходи

 Автоматично импортиране на фактури 
от ютилити доставчици - ток, вода, топло

 Интеграция със сградна автоматизация
 Автоматизирано начисляване на услуги, 
издаване и изпращане на ел. фактури

 Напомняния за важни срокове и събития 
в системата

За кого е предназначена системата:
 Собственици на бизнес имоти
 Дружества, които управляват и/или 
отдават имоти

 Пропърти и фасилити мениджъри
 Фасилити компании

гр. Пловдив, 
ул. „Христо Г. Данов“ 24, 
офис 605

+359 888 024 321

contact@bilidpm.com

www.bilidpm.com
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Профиклийн ЕООД

Профиклийн ЕООД е основана през 2005 г. 
От тогава до сега изгражда устойчивото си 
развитие и се позиционира сред най-добрите 
фирми в почистващия бранш. Изпълнява 
договори с клиенти на територията на цялата 
страна. Създава стабилни партньорства с 
доставчици на почистващи консумативи, 
както и на почистваща техника. Също така и 
с подизпълнители за почистване на външни 
фасади по алпийски способ, хамалски услуги и 
доремонтна дейност.

Профиклийн ЕООД осигурява работни места 
и се грижи за добрите условия на труд на 
своите служители. Предоставя обучения за 
работа с почистващи препарати и машини на 
персонала. Почистващата фирма разполага със 
складови бази, както и офис на стратегически 
места. Профиклийн ЕООД е бързо развиващ 
се, конкурентен играч на пазара на 
професионалните услуги по почистване.

АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ
Фирмата извършва ежедневно абонаментно 
почистване на обекти с натоварена експлоатация, 

както и на частни домове. Почистването се 
изпълнява ръчно и чрез машини за мокра и суха 
обработка на всякакви подови настилки.

ОСНОВНО ПОЧИСТВАНЕ
Включва почистване на фасадата на сградата, 
външните прилежащи площи, както и всички 
помещения вътре в обслужваната сграда – 
санитарен възел; стълбищни и междуетажни 
площи, офиси. Осигуряване на екип за 
поддръжка на зелените тревни площи.

СЛЕД РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ
Фирма „Профиклийн“ организира и осигурява 
екипи по извозване на строителни материали 
от обекта, почистване с метачни машини, както 
и измиване на подови настилки, прозорци и 
интериорни елементи.

СЕРТИФИКАТИ
ISO 14001:2004; ISO 9001:2008; 
OHSAS 18001:2007

гр. София, Гео Милев
Galaxy Business Center

+ 359 2 417 8236

инфо@профиклийн.bg

www.профиклийн.bg
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гр. София 1407 
ул. „Сребърна" 21

+359 2 874 1046

info@purewater.bg

www.purewater.bg
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Пюър Уотър ООД

Алтернативата, която се превърна в ОЩЕ по-
доброто решение. Pure Water е водещ доставчик 
на българския пазар на офис системи за 
филтриране на вода. Като директни оторизирани 
партньори на най-утвърдените и иновативни 
производители в бранша, ние можем да 
посрещнем неизменните всекидневни нужди 
на бизнеса по начин, който е икономически и 
социално отговорен и с грижа за природата. 
Изключителните познания на екипа на Pure 
Water в областта на филтрацията превърнаха 
водата в наша страст и мисия да осигурим най-
професионалната и ориентирана към нуждите на 
клиента услуга в областта на P0U.

Факти
 С Нашите клиенти са утвърдени и социално 
отговорни компании;

 С Нашите клиенти спестиха до 60  % от 
разходите си за бутилирана вода;

 Нашите клиенти оптимизираха процеси и се 
съсредоточиха върху основната си дейност;

 С Нашите клиенти редуцираха своите 
С02 емисии с до 80  %;

 Нашите клиенти осигуриха на своите 
служители вода с гарантирана хигиена и 
прекрасен вкус:

 Без микробиологични замърсители, 
без бактерии (според Европейските 
стандарти NSF 55/Р231);

 Без замърсители (според Европейския 
стандарт NSF 53);

 Без хлор (според Европейския 
стандарт NSF 42);

 Със стабилен минерален състав, тъй като 
запазваме най-доброто във водата.

Това, което отличава Pure Water, е фокусът върху 
отличната сервизна услуга, без компромиси по-
отношение на хигиената и поддръжката на 
оборудването.

Нашият подход включва:
 Установяване на специфичните нужди на 
клиента;

 Навици на консумация;
 Предпочитания към температура и опции на 
оборудването;

 Проучване на качеството на питейната вода 
в локацията, вкл. лабораторен анализ при 
необходимост;

 Техническа възможност за изпълнение на 
проекта и съгласуване с клиента;

 Препоръка относно вида на филтриращата 
система с оглед нуждите;

 Осъществяване на безплатен и неангажиращ 
тестов период;

 Гарантирана последваща поддръжка, която 
включва:

 Задължителна профилактика на всеки 
6 месеца;

 Сервизна реакция до 6 работни часа;
 Дискретна и професионална сервизна услуга.

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 
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гр. София 1202,
ул. „Индустриална“ 11
Бизнес център 
Василев Сити, ет. 4

+359 2 4210 995

office@centermine.com

www.centermine.com
fmcenter.centermine.com
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СентърМайн ЕООД

СентърМайн е софтуерна компания с фокус 
върху бизнес решения за управление на 
недвижима собственост и дейностите по фасилити 
мениджмънт. Неин основен продукт, който 
успешно разпространява в България, Турция и 
Близкия Изток, е системата FM Center. С негова 
помощ планирате успешно бюджета си, имате 
измерими резултати и постигате по-висока 
удовлетвореност на наемателите/клиентите си. 

Възможности с FM Center:
 Автоматично разпределяте разходи
 Отчитате данни от други системи (измервателни 
устройства и/или BMS)

 Управлявате договорните си отношения
 Имате проследимост и контрол върху 
задачите по поддръжка

 Осигурявате прозрачност за вашите 
наематели/ клиенти

 Получавате и давате навременна обратна 
връзка за повреди (Help Desk)

 Изготвяте точни справки по различни критерии

Какво превръща FM Center 
в предпочитан софтуер?

 10+ год. разработка от софтуерни специалисти 
и професионалисти с опит във ФМ индустрията;

 Възможност за адаптация към различни 
бизнес казуси;

 Постоянно обновяване и подобряване 
на база нуждите на клиентите ни и 
съвременните тенденции в сектора;

 Оптимално съотношение цена-качество;
 Гарантирана поддръжка и консултантски услуги;
 Възможности за интеграция с външни системи;
 Локализиран е на 3 езика (включително 
на български).

Какво казват нашите клиенти за FM Center?
“FM Center ми спестява много време и много 
ръчна работа, особено когато разпределям 
консумативите между около 70 броя наематели." 

“FM Center ни позволява бързо и лесно да 
генерираме автоматично бележки, съдържащи 
подробни данни за отделните компоненти на 
консумативите и автоматично ги изпраща по 
предварително въведените от нас мейли в 
модул контакти.”

"FM Center ми напомня за различните събития 
по договорите ни (изтичане, подновяване, 
индексация и т.н.) и така съм сигурна, че няма да 
пропусна нещо важно."

“С FM Center правя справки за различни периоди и 
различни комбинации от данни и така винаги имам 
действителната картина за управляваните площи."

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ДОСТАВЧИЦИ
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Технически мениджмънт на сгради
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* ** * **
Услуги, свързани с пространството и инфраструктура
Настаняване
Планиране на стратегии и управление на пространството
Строителство и дизайн
Управление на заетостта/отдаване под наем
Експлоатация и поддръжка на сгради
Работно място
Дизайн/ергономия на работното пространство
Избор на техника и обзавеждане
Управление на преместването
Техническа инфраструктура
Енергиен мениджмънт
Управление устойчивостта на средата
Поддръжка на техническата инфраструктура
Поддръжка на системите за управление на сградата
Управление на отпадъци
Почистване
Хигиенизиране
Почистване на структурата и прозорците
Поддръжка на оборудване за почистване
Почистване на откритите пространства и почистване на снега през зимата
Други услуги, свързани с пространство и инфраструктура
Наем на специализирано измервателно оборудване
Снабдяване с машини и оборудване
Услуги, свързани с хора и организация
Здраве, безопасност и сигурност
Oсигуряване безопасни условия на труд
Управление на сигурността
Контрол на достъпа
Планиране и възстановяване след бедствия
Пожарна безопасност и защита
Посрещане 
Услуги, свързани с рецепции
Информационно обслужване
Кетъринг
Организиране на конференции
Информационни и комуникационни технологии
Мрежови операции на данни и телефония
Център за данни, хостинг и операции
ИТ сигурност и защита
Логистика
Вътрешни пощенски услуги
Офис консумативи
Транспорт на хора и пътнически услуги
Aвтомобилен парк и управление
Други поддържащи услуги
Счетоводство, одит и финансова отчетност
Управление на човешките ресурси
Управление на проекти
Управление на качеството

ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ М
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Бориван ООД

гр. София 1387, 
ж.к. Обеля - 1, 
бл. 1181 до вх. В.

0700 16 600
+359 886 520 055
факс: +359 2 934 6690

service@borivan.com

www.borivan.com
www.konsumativ.com
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Билфингер 
Ейч Ес Джи Фасилити 
Мениджмънт ЕООД

гр. София 1504, 
ул. Петра № 6-8, 
гр. София 1712, 
ул. Георги Белов №25

+359 887 950 504

georgi.hristov@bilfinger.com

www.facilitymanagement.
bilfinger.com
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Алу Кьониг Щал ЕООД

София 1618
ул. „Околовръстен път“ 3,
ет. 2

+359 2 817 1920
+359 888 248 628
факс: +359 2 817 1930

off ice@alukoenigstahl.bg

www.alukoenigstahl.bg
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Актикум ООД

гр. София 1000, 
ул. „Бачо Киро” № 5, 
вх. А, ет. 2, ап. 9

+ 359 2 806 6020

HQ@acticum.bg

www.acticum.bg
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Ай Ем Джи 
Инженеринг ООД

гр. София 1404, 
жк. „Стрелбище“, 
ул. „Дедеагач“ 40

+359 2 958 2705

office@imgengi.com

www.imgengi.com
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Видако ФМ ЕООД

гр. София, 
ул. „Индустриална“ №11, 
Бизнес център Василев 
Плаза, ет. 10

+359 2 426 0188

office@vidako.eu

www.vidako.eu
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Бруквент

–

+359 877 006 816

informacja@brookvent.pl
Yuliyan.Nikolov@
brookvent.co.uk

www.brookvent.bg
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ИСС Фасилити 
Сървисиз ЕООД

гр. София 1504,
ул. „Шейново“ 11

+359 2 981 4350

office@issworld.bg

www.issworld.com
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Каламарис Груп ЕООД

Гр. София,
ул. Околовръстен път 257,
ет. 3

0700 1 16 16

office@k-group.org

www.k-group.org
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Грундфос България ЕООД 

гр. София 1592, 
р-н Слатина ул. 
„Източна Тангента„ 100

+359 2 492 2200

bulgaria@grundfos.bg

www.grundfos.bg
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Гео фасилитис ЕООД

гр. София 1619, 
бул. „Цар Борис ІІІ“ 279 Б

+359 2 904 2506

office@geofacilities.com

www.geofacilities.com
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Eвромаркет Кари АД

гр. София 1532,
кв. „Казичене“,
ул. „Околовръстен път“ 454

+ 359 2 97 67 301
факс: +359 2 97 67 311

karry@euromarket.bg

www.euromarket.bg
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ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ 
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Ковас ЕООД

гр. София ул. „Коломан“ №1 
ОСК Славия, офис 223

+359 2 955 4043

eshop@kovas.bg

kovas.bg 
shop.kovas.bg 
blog.kovas.bg
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Куул Консулт АД

гр. София, 
ул. Николай Хайтов 2

+ 359 2 870 7447
факс: + 359 2 870 3096

office@coolconsult.com

www.coolconsult.com
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Комекс РМ ЕООД

гр. София, ул. Шипченски 
проход 18, вх. А, ет. 9

+359 2 963 2399
+359 885 306 933
факс: +359 2 417 3645

office@komex.bg

www.komex.bg
www.komex-il.bg
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Контро

–

+359 888 414 567

j.karabinov@contro.bg

www.contro.bg
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М М ИНДЕКС

СПОКОЙСТВИЕТО Е ВЪПРОС НА ИЗБОР
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Планекс Инвест ООД

гр. София,
ул. „Невестина скала” №18,
гр. Варна, 
ул. „Любен Каравелов” №55

София: 02 958 1001, 
Варна: 052 301 130

off ice.sofia@PLHome.net
off ice@PLHome.net

www.PLHome.net
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Пропър Тех ООД

гр. Пловдив, 
ул. Христо Г. Данов 24, 
офис 605

+359 888 024 321

contact@bilidpm.com

www.bilidpm.com
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Профиклийн ЕООД

гр. София, Гео Милев
Galaxy Business Center

+ 359 2 417 8236

инфо@профиклийн.bg

www.профиклийн.bg
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Окин България ЕООД

София 1618, 
бул. „България“ 86А

+359 2 962 7017

info.bg@okin.eu

www.okinfacility.bg
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Пъблик Сървисис ООД

София 1797, 
ул. „Лъчезар Станчев„ № 9, 
ет. 2 сграда Монтаж

+359 879 436 756

office@publics.bg

www.publics.bg
www.facilities.bg
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Пюър Уотър ЕООД

гр. София 1407, 
ул. „Сребърна“ 21

+359 2 874 1046

info@purewater.bg

www.purewater.bg
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ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ИНДЕКС

Лукс Клининг Тийм ЕООД

гр. София 
ул. Индустриална 11,

+359 2 986 8676
+359 886 966 755

off ice@luxct.com

www.luxct.com
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Лендмарк Пропърти 
Мениджмънт АД

гр. София 1000, 
бул. „Цар Освободител“ 14

+359 2 489 8711

office@landmark.bg

www.landmark.bg
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ФТС България ООД

гр. София 1680, 
бул. „България“ 102, 
БЦ Белисимо, сграда С, 
офис 58

+359 2 818 3663 
факс: +359 2 818 3664

info.bg@fts-eu.com

www.fts-eu.com
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ФМ Европа ООД

гр. София 
бул. „Искърско шосе” №7

+359 886 330 210
+359 2 890 66 10

ikonomov@fm-europa.eu

– 
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Хом Кеър БГ ЕООД

гр. София 1606,
бул. „Христо Ботев“ 31

+359 894 444 404
+359 899 985 932

info@homecarebg.com

www.homecarebg.com
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ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ИНДЕКС

Риджънтс Пропърти 
Адвайзърс ЕАД

гр. София,
бул. Джеймс Баучер 116,
ет. 2, ап. 4

+ 359 2 950 5235

off ice@regents.bg

www.regents.bg
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Рефлекс-М ЕООД

гр. София 1527, 
ул. „Чаталджа“ № 20, 
партер, офис 1

+ 359 877 533 703

office@reflex-m.com

www.reflex-m.com
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СентърМайн ЕООД

гр. София 1202,
ул. „Индустриална“ 11
Бизнес център 
Василев Сити, ет. 4

+359 2 421 0995

office@centermine.com

www.centermine.com
fmcenter.centermine.com
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Райт Клийнинг ООД

гр. София 1407, 
ул. Сали Яшар №39
гр. Варна
ул. Капитан Райчо №20

0700 200 30
+359 888 038 255

office@right-eu.com

www.right-eu.com
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