
Модул 1 

2021г. 

Практическо приложение на договорните условия на FIDIC 

Жълта и Червена книга 1999 г. за ВиК проекти 

Курсът е акредитиран от FIDIC и всеки участник ще получи сертификат за завършено 

акредитирано обучение. 

Този курс е подготвен да осигури систематично и практическо ръководство за 

възложителите на ВиК проекти със стандартизираната документация, утвърдена от 

Министъра на финансите за възлагане на строителство и инженеринг.  

Материали: 

 Презентацията, която ще бъде изпратена на участниците по електронна поща 

 Червената и Жълта книги издание 1999 г. на български език може да закупите от 

БААИК 

Двудневното обучение включва: 

 Въведение в историята наFIDIC, стандартните форми и процедури; 

 Анализ на двойствената роля на Инженера в договорите на FIDIC; 

 Анализ клауза по клауза и сравнение на Жълта и Червена книги на FIDIC от 1999 

г.: 

 

1. Червена книга:«Conditions of Contract for Construction»; 

2. Жълта книга«Conditions of Contract for Plant and Design-Build»; 

 Казуси и практически упражнения 

Научете новините отFIDIC! Акредитираният лектор ще ви каже: 

 Какви лицензионни споразумения подписаха най-важните международни банки с 

FIDIC? 

 Какви са предимствата на новата Изумрудена книга от 2019 г.? 

 Как да приложим Златните принципи на FIDIC? 

 Какви нови форми на споразумения издаде FIDIC през 2017 г.? 



 

 Какви са препоръките на FIDIC за възможното удължаване на срока и компенсации 

във връзка с COVID-19? 

 Какви нови издания готви FIDIC за 2020 г.? 

 Как ще работи новата система за акредитации на FIDIC? 

Програма:  

 

 Сряда 

11,00-11,30 Представяне на платформата, програмата и участниците 

 Четвъртък 

9,00-10,30 Раздел1: Въведение 

 История на FIDIC и стандартните форми 

Раздел 2. Договори на FIDIC 

 Зелена, Червена, Жълта, Сребърна книга 1999 г. 

 Розова книга 2006-2010 г. 

 Златна книга 2008 г. 

 Синьо-зелена книга 2016 г. 

 Червена, Жълта, Сребърна книга 2017 г. 

 Изумрудена книга 2019 г. 
 Бронзова книга 2021 г. 

 Кой договор да изберем: разпределение на риска 

 Адаптация на книгите на FIDIC 1999 г. 

 Подготовка на Специфични условия при съблюдаване на Златните принципи 

10,30-11,00 Кафепауза 

11,00-12,30 

 

 

Раздел 3. Отговорности на Страните 

 Клауза1 Общи разпоредби 

 Клауза2 Възложителят 

 Клауза3 Администраторът на Договора 

 Клауза4 Изпълнителят 

 Клауза 5 (Ж&СК) Проектиране 

 Клауза 6 Персонал и работна сила 

 Клауза 7 Технологично Оборудване, Материали и изработка  

 Клауза 9 Изпитания при завършване 

 Клауза 12 (Ж&СК) Изпитания след завършване 

15-17 Самостоятелна работа: 10 упражнения 



 Петък 

9,00-9,30 

9,30-10,30 

Обсъжданенасамостоятелнатаработа 

Раздел 4. Управление на сроковете и въвеждане в експлоатация 

 Клауза 8 Започване, забавяния и временно спиране 

 Клауза 10 Приемане от Възложителя 
 Клауза 11 Отговорност за Дефекти 

Раздел 5: Финансовипроцедури 

 Клауза 12 (ЧК) Измерване и Оценяване 

 Клауза 13 Изменения и корекции 

 Клауза 14 Договорна цена и плащане 

10,30-11,00 Кафепауза 

11,00-12,30 

 

Раздел 6: Временно спиране и прекратяване на Договора 

 Клауза 15 Прекратяване от Възложителя 
 Клауза 16 Временно спиране и прекратяване от Изпълнителя 

Раздел7: Риск, отговорности Force Majeure 

 Клауза 17 Рискове и отговорности 

 Клауза 18 Застраховка 
 Клауза 19 ForceMajeure 

Раздел 8: Искове, спорове и арбитраж 

 Процедури по Клауза 20 

 Превантивната функция на Комисиите по споровете 

 Обсъждане на казуси и въпроси на участниците 

 


