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INSOURCED PUBLICATION 

Facility and Property Management 
Services in Bulgaria
Annual catalog for companies operating in the FM sector

29.5 х 22.5 cm
Complete color 

printing

64–72 pages

Circulation: 1500

Period: Since 2010, 6 issues

Distribution: Sent to construction and investment companies, real estate corporate owners,  
large real estate owners, facility managers and facility management service providers

The annual catalog “Facility and Property Management Services in Bulgaria” is the 
only specialized publication presenting providers of products and services for facility 
management and maintenance. The catalog offers expert analyses and an independ-
ent chart of FM companies according to their turnover.

Our vision: To contribute to the development of the facility and property management 
in Bulgaria and be a reliable partner and source of information for FM professionals.

Our means: This annual catalogue which aims to popularize local companies while 
emphasizing the trends and challenges of the Bulgarian facility and property man-
agement sector.

Free Distribution:

• The catalog is sent to the largest companies in the Construction, Investment, Facility and
Property Management sectors, as well as to companies with considerable real estate
assets which are the customer group of FM services

• The catalog can be found online at www.publics.bg,

• and during specialized events and trainings organized by “Public Services” Ltd.

www.piero97.com



FM CATALOG 2019

Deadline for application November 2019

Deadline to send all the materials December 2019

Approval deadline for the final content January 2019

Deadlines:

POSITION PRICE, VAT incl.

Official partner 
Logo on the cover; 4 free pages for profile/interview/ 
advertisement; 1 page advert in Facilities magazine   

960 BGN

Profile for FM companies (2 pages) 360 BGN

Profile for non-FM companies (1 page) 240 BGN

2 page interview with a representative of the company 600 BGN

1 page graphic advertisement 360 BGN

1 page graphic advertisement on 4th cover 540 BGN

1 page graphic advertisement on 2nd or 3rd cover 480 BGN

 2 pages spread 600 BGN

Technical requirements:
1. When delivering advert in “live” format, one should foresee 10 mm space from all sides of the
text and objects in the advertisement
2. Ready made adverts should be sent in EPS, TIFF, JPG, PDF with a minimum of 400 dpi and
maximum quality of the compression and text in curves
3. 1 PR page equals to 2800 characters with spaces along with a photo / graphic with minimum
of 1200 x 1600 px

Dimensions
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2015 ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ КОМПАНИИ

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 експлоатацията, 
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 
експлоатация и 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“.

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

+359 2 904 2506

office@geofacilities.com

www.geofacilities.com
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ФАСИЛИТИ И ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ КОМПАНИИ

Търговски ФМ

Услуга
със собствен 

персонал с подизпълнители
Управление на доставките
Планиране на разходи и контрол / 
бюджетиране
Счетоводство на обекти
Гаранционен мениджмънт
Мениджмънт на договорите
Наем и service charge

Технически мениджмънт на сгради

Услуга
със собствен 

персонал с подизпълнители
Обслужване/наблюдение 
на технически съоръжения
Техническа спешна помощ
Поддръжка и ремонти за следните съоръжения:
- ВиК съоръжения
- противопожарни съоръжения
- ОВК съоръжения и автоматизация
- електрически съоръжения
- специфични съоръжения 
(лаборатории, кухни и др.)
Енергиен мениджмънт

Инфраструктурен мениджмънт на сгради

Услуга
със собствен 

персонал с подизпълнители
Почистване и поддръжка
- Почистване на фасади (вкл. стъклени)
- Индустриално почистване
Външни съоръжения
- Почистване
- Снегопочистване
- Озеленяване
Хранене
- Кетъринг
- Стол/ресторант
- Автомати за храни и напитки
Сигурност
- Рецепция и портиер
- Охрана
- Специализирана охрана
- Противопожарна охрана
- Инкасо
- Превантивна противопожарна услуга
Централизирани комуникационни услуги
- телефонна централа
- хелп-деск / кол-център
Домакин
Вътрешни пощенски услуги
Копиране и принтиране
Паркинг
Пренасяне
Логистични услуги
Управление на отпадъците
Управление на автопарк

Профил
Пълно наименование на компанията
Гео фасилитис ЕООД

Година на основаване на компанията:
2012

Произход на компанията:
България

Управител/и:
Кирил Стоянов Илиев

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

Членство в бизнес-асоциации:
БГФМ

Основен капитал (в лв.)
2 500 000 лв.

Брой на персонала:
37

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, „ЕНЕРГЕО“ ЕООД, „ГЕООХРАНА“ ЕООД
Обекти в гр. София: Административна сграда на 
ул. „Люлин планина“; Офис сграда на ул. „20-ти Aприл“; 
Офис център и хотелски комплекс на ул. „Бесарабия“; 
Жилищна и офис сграда на ул. „Странджа“; Офис сграда 
на бул. „Цар Борис III“

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
– –
– –
– –

Publishing a tailor-made company profile is charged 
+50% on top of the regular company profile rate

www.piero97.com
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