
 15

ТЕОРЕТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ 
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THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS OF FACILITIES 
AND PROPERTY MANAGEMENT 

Tihomir Pelov 

Abstract: Management activities in the field of real estate are interconnected and complementary. Property Man-
agement primarily serves owners of investment properties that use their properties as their core business - renting them 
for profits. Facility Management serves both the owner-owners of their properties with any subject of activity, as well 
as the tenants-users of properties whose main activity is not the properties they use. The demarcation line between FM 
and PM is predetermined by the core activity of the organization and the objectives pursued by these two management 
activities. PM compared to FM is another level / wider spectrum / service of the owner of the property. The property 
management of the real estate owner communicates and interacts with the Facility management of the user at strategic, 
tactical and operational levels. 
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В управлението на недвижимите имоти в го-
лемите и силни икономики през последните го-
дини се наблюдават процеси на задълбочаваща 
се бизнес-специализация. Като самостоятелни и 
често свързани, и допълващи се професионални 
направления стремително се развиват: Фасили-
ти мениджмънтът /ФM/, Билдинг мениджмън-
тът /БМ/, Пропьрти мениджмънтът /ПМ/, Асет 
мениджмънтът /AM/. Това са обособени видове 
бизнеси извършващи съответно: управление на 
поддържащите дейности в организацията 
/известно още като: управление на инфраструк-
турата1, управление на системата за подпомага-
не на дейността/; управление на сградите; уп-
равление на собствеността; управление на акти-
вите. Все още обаче, в теоретичен и практико-
приложен план не всичко е добре прецизирано и 
изяснено, съществуват противоречия, водят се 
дискусии. Срещат се мнения, че пропърти ме-
ниджмънтът поставя началото на управлението 
на недвижимите имоти и другите видове мени-
джмънт са негови производни, или че фасилити 
мениджмънтът е базов вид дейност в организа-
цията, а другите видове мениджмънт го допъл-
ват. Известна е и концепцията, че взаимозави-
симостта между посочените видовете управле-
ние на недвижимите имоти могат да се разглеж-
дат като матрьошка2, а именно: АМ включва 
ПМ, който включва ФM, а БМ е част от него. 
Нерядко, фирми позиционирани на пазара като 
ПМ – компании, всъщност осъществяват фаси-
лити мениджмънт, или обратното. 

Безспорно, управленските дейности в сфера-
та на недвижимите имоти са взаимосвързани и 
взаимодопълващи се, но не така схематично – 
кое какво включва и къде са границите, а в за-
висимост от жизнения цикъл на сградата, от 
спецификата, развитието и мащабите на основ-
ната дейност /бизнес/ на организацията, нейните 
финансови възможности и корпоративна култу-
ра. На определен етап на ПМ, след изграждане-
то на обекта на собственост с оглед неговата ек-
сплоатация е необходим ФM. От своя страна, в 
своята цялост, ФM изисква и включва в систе-
мата си от процеси управлението на сгради /БМ/ 
и някои дейности по управлението на собстве-
ността /ПМ/. 

Инвеститорът, бъдещ собственик на недви-
жимия имот, при реализацията на инвестицион-
ния проект може да използва услугите на деве-
лопер3 или да възложи изпълнението и по-
нататъшното доверително управление на имота 
на ПМ – компания. Пропърти мениджмънтът 
основно обслужва собствениците на инвес-
тиционни имоти, които използват имотите си 
като свой основен бизнес – отдаването им под 
наем с цел получаване на печалби. От своя 
страна, ФМ обслужва, както собствениците – 
ползватели на имотите си с всякакъв предмет на 
дейност, така и наемателите – ползватели на 
имоти, чиито предмет на основна дейност не са 
имотите, които ползват. 

Следователно, разграничителната линия 
между ФМ и ПМ се предопределя от основната 
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дейност на организацията и целите, които тези 
две управленски дейности преследват. Това 
много добре се откроява от общоприетите опре-
деления на ФМ и ПМ. 

В европейския стандарт EN 15221-1:2006, 
който има статут на български стандарт от 
2009 г., фасилити мениджмънтът се определя 
като: „Интегриране на процеси в дадена орга-
низация с цел поддържане и развиване на до-
говорени услуги, които подпомагат и подоб-
ряват ефективността на основната дейност 
на организацията“ (Европейски стандарт EN 
15221-1, 2006). В определението на ВОМА4 се 
посочва: „Пропърти мениджмънта е процес, съ-
образен с целите на собственика, при който соб-
ственикът или доставчикът на услуги поддържа 
и създава стойност в имота, чрез ефикасен ба-
ланс на отношенията между наемател и 
собственик…“. Управлението на собствеността 
включва процесите, системите и човешките ре-
сурси, необходими за управление на жизнения 
цикъл на имуществото, включително придоби-
ване, контрол, отчетност, отговорност, под-
дръжка, оползотворяване и разпореждане. Ва-
жен аспект на ПМ е управлението на сметките и 
финансите на недвижимите имоти, както и 
участието или инициирането на съдебни споро-
ве с наематели, изпълнители и застрахователни 
агенции. 

Д. Кавръков5, един от водещите професиона-
листи и експерти в сферата на недвижимите 
имоти у нас, прави много вещо разграничение 
между ПМ и ФМ по отношение на: обхвата, це-
лите, приоритетите, клиентите и др. (Кавръков, 
2015). Той посочва /цитирайки авторът Дж. Ри-
кър/: „Инвеститорите са заинтересувани на пър-
во място от доходността на имота или актива. 
Това значително се различава от интереса на 
ползвателя, които в голяма степен е заинтересу-
ван от функционалността и ползите, които може 
да извлече от употребата на актива“. Подчерта-
ва също така, че: „Пропърти мениджърите уп-
равляват всички компоненти на приходите и 
разходите от името на своите инвестито-
ри/клиенти. Фасилити мениджърите управляват 
разходната част на бюджета, като приоритет е 
оптималното състояние на активите с оглед 
подпомагане на основните бизнес дейности. 
Ликвидността и възвръщаемостта на имота не са 
приоритет на фасилити мениджъра: негова ос-
новна цел е осигуряването на непрекъсваема и 
ефикасна работна среда, с оглед повишаване 

производителността на крайния ползвател.“ 
Авторът посочва, че разграничаването между 

ПМ и ФМ се идентифицира най-вече в страте-
гическото и тактическото ниво на управление в 
организацията, докато ежедневната оперативна 
дейност /в ПМ и ФМ/ се припокриват до голяма 
степен. С тази констатация не можем да се съг-
ласим, защото това означава да се върнем към 
изходната точка на дискусията „Къде са грани-
ците между Фасилити мениджмънта и Пропър-
ти мениджмънта?“ 

Според нас, ПМ в сравнение с ФМ е друго 
ниво /с по-широк спектър/ на обслужване на 
собственика на имуществото. Ползвателите на 
имуществото, без упълномощаване на собстве-
ника не могат да сключват сделки по повод 
имуществото, например даване под наем на тре-
ти лица на наети от тях площи. В договора за 
управление на собствеността /ПМ/ собственикът 
на имота може да поиска да се включат и ФМ 
услуги, като техния обхват зависи от съгласието 
и желанията на ползвателите, отразени в дого-
ворите за наем, чието подготвяне е дейност на 
пропърти мениджмънта, обслужващ собствени-
ка. Обратното би означавало, че собственикът 
на имота игнорира интересите на ползвателите 
и ограничава техните възможности да поддър-
жат своята основна дейност по най добрия на-
чин, от което той, собственикът, може само да 
загуби. 

Следователно, в една сграда можем да разг-
раничим две направления на фасилити менидж-
мънта – едното, насочено към интересите на 
собственика и второто – удовлетворяващо инте-
ресите на ползвателя. Всичко е въпрос на дого-
варяне между двете страни, като се има пред-
вид, че фасилити мениджмънтът е конкретен за 
всяка отделно взета организация. Собственикът 
за своя сметка може да използва определени, 
кореспондиращи с отговорностите му на собст-
веник и интересите му на предприемач ФМ-
услуги, а ползвателят от другата страна, да ги 
използва и да изисква и финансира допълнител-
ни ФМ-услуги, които ефективно и ефикасно 
подпомагат основната му дейност. 

Проблемът се усложнява, когато ползватели-
те на сградата имат различни основни дейности. 
При това, при отделните сгради /според функ-
ционалност, жизнен цикъл/ фасилити менидж-
мънтът трябва да включва различни по структу-
ра и състав дейности, които да поддържат ос-
новната дейност на ползвателите. Само по този 
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начин, чрез координиране на активи и услуги, 
използвайки мениджърски умения за управле-
ние на многото промени в средата на всяка кон-
кретна организация, фасилити мениджмънтът 
способства на организацията да е активна, адап-
тивна и печеливша. 

Пропърти мениджмънтът осъществява сис-
темния и процесния подход в управлението на 
недвижимите имоти. Той включва комплекс от 
анализи и експертизи на недвижимото имущес-
тво, генерално, стратегическо и оперативно 
планиране на неговото функциониране и реали-
зиране на набелязаните цели, с оглед максимал-
но, според възможностите и условията, удов-
летворяване на интересите на неговия собстве-
ник. 

Концепцията на пропърти мениджмънта 
включва следните етапи: 

Първи етап. Анализ на портфейла от недви-
жими имоти на собственика. 

На този етап се осъществява: 
− Мониторинг и анализ на пазара на недви-

жими имоти /като цяло и в конкретния сегмент/ 
и оценка на пазарния статут /“пазарната конди-
ция“/ на недвижимите имоти на собственика – 
текуща стойност при съществуващо ползване и 
бъдеща /очаквана/ стойност при най-добро и 
ефективно ползване; 

− Анализ на местоположението на недвижи-
мите имоти – обкръжаваща среда, инфраструк-
тура и т.н.; 

− Анализ на правния статут на недвижимите 
имоти; 

− Анализ на финансовото състояние на нед-
вижимите имоти; 

− Анализ на управлението на недвижимите 
имоти. 

Втори етап. Планиране на функционирането 
на недвижимите имоти. 

На този етап се определя общата стратегия за 
формирането и управлението на недвижимите 
имоти на инвеститора/собственика. Планират се 
етапите и процесите на развитие на недвижими-
те имоти съобразно етапите на жизнения им ци-
къл: 

− Изграждане или закупуване; 
− Експлоатация, техническо обслужване и 

използване; 
− Реконструкция /промяна на съществуващо-

то ползване/; 
− Продажба или премахване и ново строи-

телство. 

Трети етап. Реализация и оценяване на уп-
равлението на недвижимите имоти. При необ-
ходимост могат да се правят промени и корек-
ции в предначертаната стратегия и планове. 

Основните задачи на пропърти мениджмънта 
най-общо се свеждат до следното: 

• Разработване на стратегия и програми 
/планове/ за управление на недвижимото иму-
щество, реализиране на тези програми и непре-
къснат контрол при изпълнението им; 

• Подбор на подизпълнители /в т.ч. аутсор-
синг/ на услуги и ресурсни доставчици, догова-
ряне на услугите и доставките, контрол по из-
пълнението на договорните задължения; 

• Рационално и ефективно използване на 
недвижимото имущество с оглед повишаване на 
неговата пазарна стойност и в интерес на собст-
веника; 

•  Организиране процесите на развитие на 
недвижимото имущество. 

При професионално организирания и функ-
циониращ пропърти мениджмънт за собствени-
ка на недвижимото имущество остават функци-
ите по приемане на стратегически решения и 
контрола на качеството на управлението. 

Посочените етапи намират своето отражение 
в управлението на отделните обекти на недви-
жимото имущество на собственика. При инвес-
тиционните имоти /предназначени за отдаване 
под наем/ пропърти мениджмънтът трябва да 
кореспондира и да се координира с фасилити 
мениджмънтът на ползвателите. 

От концептуална гледна точка, според нас, 
фасилити мениджмънта като професионална 
дейност е по-добре откроен, обособен и конкре-
тизиран от пропърти мениджмънта. ФМ има 
международни стандарти с изяснени: термино-
логия, концепция, изисквания към договаряне-
то, контрола на качеството, организационните 
структури, процесите при нивата на управление, 
измерванията и сравнителния анализ. Тези 
стандарти се ползват и от пропърти мениджъри-
те, доколкото конкретния фасилити менидж-
мънт е обхванат от конкретния пропърти мени-
джмънт. 

Пропърти мениджмънтът на собственика на 
недвижимия имот комуникира и е във взаимо-
действие с фасилити мениджмънта на ползвате-
ля/ите. От страна на организацията – ползвател 
на имота, това се осъществява чрез изпълнение-
то на редица управленски задачи и процеси на 
стратегическо и тактическо ниво на фасилити 
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мениджмънта на организацията, в качеството й 
на клиент и купувач на ФM – услуги. 

В европейския стандарт (EN 15221-1, 2006) 
се посочва, че на стратегическо ниво на фасили-
ти мениджмънта на организацията, постигането 
на дългосрочните цели изисква изпълнението на 
следните задачи и включените в тях процеси: 

• определяне на ФM стратегия в съответст-
вие със стратегията на организацията; 

• разработване на политика и ръководства 
за пространствата, активите, процесите и услу-
гите; 

• активна комуникация; 
• оценяване на риска и осигуряване на на-

соки за адаптиране към промените в организа-
цията; 

• изготвяне на споразумения за ниво на ус-
лугите /SLAs/ и мониторинг на ключовите пока-
затели /KPIs/; 

• управление въздействието на сградите и 
съоръженията върху основните дейности, окол-
ната среда и обществото; 

• поддържане на връзка с властите, наемо-
дателите и наемателите, стратегическите парт-
ньори, асоциации и др.; 

• ръководене на ФM организацията, ако е в 
качеството си на вътрешен доставчик. 

На това ниво се осъществява, образно казано, 
„напасване“ между ФM стратегията на органи-
зацията-ползвател и ФМ стратегията на собст-
веника на недвижимото имущество. 

На тактическо ниво комуникирането и взаи-
модействието между ФM на организацията-
ползвател и ПМ на собственика на недвижимото 
е в следните области: 

• изпълнение и мониторинг на насоките за 
стратегии; 

• разработване на бизнес планове и бюдже-
ти; 

• привеждане целите на ФM към изисква-
нията на оперативното ниво; 

• определяне на SLAs и изясняване на клю-
човите показатели (представяне, качество, риск 
и стойност); 

• мониторинг на съответствието на ФM със 
законите и наредбите; 

• управление на проекти, процеси и спора-
зумения; 

• управление на ФM екип; 
• оптимизиране потреблението на ресурси; 
• адаптиране към промените и докладване-

то им; 
• комуникиране с вътрешни или външни 

доставчици на услуги на тактическо ниво. 
Тези целеви задачи и включените в тях про-

цеси подготвят условията и предпоставките за 
стартиране на оперативното ниво на ФM на ор-
ганизацията-ползвател на недвижимия имот. На 
това ниво, ежедневната оперативна дейност на 
ФM и ПМ до голяма степен се припокриват. 

Бележки 
1 Инфраструктурата /от латински 

infra+structura/ е съвкупност, система от матери-
ални средства, комплекс от съоръжения и дей-
ности, които осигуряват условия за функциони-
ране на производството, социалната сфера и 
техните организации. 

2 Матрьошката е руска дървена играчка – 
кукла, която се отваря по средата и вътре се съ-
държа следваща, по-малка, но сходна по форма 
и цвят фигура, която на свой ред също съдържа 
друга по-малка фигура и т.н. 

3 Предприемач, занимаващ се със създаване-
то и развиването /чрез реконструкция и модер-
низация/ на обекти на недвижима собственост. 

4 BOMA (Building Owners and Managers 
Association) – Асоциация на собствениците и 
мениджърите на сгради, САЩ. 

5 Деян Кавръков е член на FRICS, CIPS, 
ILHM, WIFI и на Управителния Съвет на Бъл-
гарската фасилити мениджмънт асоциация. 
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