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Българска асоциация за
управление и поддръжка
на активи и съоръжения
Новорегистрираното сдружение
обединява физически и юридически
лица и цели повишаване
на конкурентоспособността
чрез подобряване на управлението
на физическите активи
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решение на
Софийски градски съд, в края
на февруари беше регистрирана
„Българска асоциация за управление
и поддръжка на активи и съоръжения“ (БАУПАС). Сдружението обединява интереса в сферата на управлението на физическите активи
на големи производствени предприятия, компании, извършващи дейност в областта на ремонта, управлението и поддръжката на физически активи, университети, както
и на професионалисти в областта.

Основните цели, които „Българска асоциация за управление и поддръжка на активи и съоръжения“
поставя пред себе си са:
 да създаде платформа за споделяне на знания, опит и добри
практики между професионалистите в сектора, предприятията от капиталоемките отрасли
на икономиката, консултантите
и ремонтните компании;
 да подпомага изграждането и
повишаването на професионалните умения и компетенции на служителите, свързани
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с ремонта и поддръжката на
активи и съоръжения;
 да партнира с техническите
университети и средните професионални училища и да насърчава подготовката на компетентни кадри в областта на
управлението на физическите
активи и поддръжката;
 да създава условия за международен обмен на опит;
 да насърчава техническите, технологичните и управленските
иновации, както и цялостното
развитие на управлението на
физическите активи и поддръжката като ключова област, необходима за пълноценното функциониране на стратегически отрасли в националната инономика
като енергетика, металургия,
добивна промишленост, машиностроене, строителство и др.

Сред членовете на БАУПАС
са компании, имащи ключови позиции в икономическите
области, в които извършват дейността си, висши учебни заведения и доказани професионалисти
с дългогодишен опит.

Сред корпоративните членове на сдружението са „Амилум България“ ЕАД, „Аурубис
България“ АД, „Геотехмин“ ООД,
„КПМГ България“ ООД, „Сименс“
ЕООД, „СКФ България“ ЕООД,
„Строителна механизация“ АД,
„Технологика“ ЕАД, както и
МГУ „Св. Иван Рилски“.

Сдружението се представлява от г-жа Лозина Алексиева,
председател на Управителния съвет, и от изпълнителния секретар Ивайло Найденов.

Лозина Алексиева, Председател на УС в БАУПАС © Асен Тонев

инж. Димитър Белелиев –
Председател на СД на ЦЕРБ ЕАД
Бъдете горди, че упражнявате тази отговорна професия, защото с ежедневните си усилия Вие допринасяте за развитието на един от най-важните отрасли на икономиката и подпомагате просперитета на
България и на всички българи.
Предизвикателствата пред сектора у нас са много,
но страната ни има сериозен потенциал за развитие
в тази област. Затова, нека всички заедно продължим неуморно да работим за модернизацията и процъфтяването на българската енергетика!
Да си енергетик е призвание и изисква много отдаденост, трудолюбие и воля за развитие, затова на този ден нека отдадем заслуженото внимание на всеки
един, който е поел по този труден път.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ЕНЕРГЕТИЦИ,
Най-сърдечно Ви поздравявам
с професионалния празник –
Деня на енергетика!

Пожелавам тази достойна професия да привлича все
повече млади хора, които да поемат щафетата и да
дадат своя дял за благополучието на страната ни.
Желая Ви здраве, интересни проекти, удовлетвореност от работата и още много професионални успехи!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
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