FIDIC ви кани на второто акредитирано обучение на
български език:
Модул 1
29-30 октомври 2018 г.
Практическо приложение на договорните условия на FIDIC
Място на провеждане:
Гранд хотел София, Зала Сердика
Ул. Гурко 1, София 1000
Цена: 800 €
Цена при ранно записване до 18 септември: 600 €
20% отстъпка при двама и повече участника от една и съща организация платец
20% отстъпка за членове на БААИК
Цената включва 20% ДДС.
Цената включва 2 дни акредитирано обучение, обяди, кафе паузи и материали.
Партньор: БААИК, пълноправен член на FIDIC
Организатор/ партньор, издаващ данъчни фактури: EQE Контрол ООД
Регистрация
Курсът е акредитиран от FIDIC и всеки участник ще получи сертификат за завършено
акредитирано обучение.
E-mail: aks@eqe.bg
Web site: www.fidic.org, ключова дума “Sofia” за регистрация и плащане с карта.
Ако искате да се регистрирате извън сайта и да платите по банков път, изпратете
имената на участниците и данните за фактура на aks@eqe.bg
Кой трябва да присъства:
Този курс е подготвен да осигури систематично и практическо ръководство за всеки,
който участва в големи проекти. Подходящ е за представители на строителни фирми,
възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи
институции, застахователи, инженери и архитекти консултанти, ръководители на
проекти и юристи. Полезен е и за експерти с начални знания, тъй като включва над 60
слайда за промените в новото издание от 2017 г.

Условията за отмяна на регистрацията може да прочетете на сайта на ФИДИК:
Cancellation_policy_FIDIC.doc
Лектор:
Инж. Адриана Спасова
Единственият в България акредитиран от FIDIC преподавател и adjudicator
Строителен инженер
Магистър строително право и разрешаване на спорове King's College London
Съдружник EQE Контрол ООД, ABS Group
Асоцииран член на FIDIC
Акредитиран от FIDIC dispute adjudicator (Комисия по спорове)
Член на Контролния съвет на БААИК, член на FIDIC и EFCA
Член на Съвета на директорите на Регион 2 на DRBF (включва целия свят без
САЩ и Австралия)
Основател и Председател на УС на Българското общество по строително право
Член на Съвета на Европейского общество по строително право

Инж. Спасова има над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на
международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени
сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, начаник
Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. След това работи в
EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC. Сега активно се занимава с
консултации по FIDIC, обучения по FIDIC в няколко държави, подготовка на тръжни
документи, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри
договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова
преподава в УАСГ „Въведение в управление на проекти. Система от знания за
управление на проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” и
„Управление на проекти по договори на ФИДИК” на бъдещите бакалаври и магистри
по Управление на проекти в строителството. През последните 3 години участва в
подготовката на жп проекти на стойност над 1 милиард EUR като експерт договори и
планиране. През последната година води над 10 обучения, акредитирани от FIDIC, с
участници от България, Украйна, Казахстан, Узбекистан и Беларус.

Материали:
•
•
•

•

200 страници, съдържащи презентацията в 400 цветни слайда
Ръководството за Договорите на FIDIC на български, съдържащо Червената,
Жълтата и Сребърна книги от 1999 г. с подробни указания за използването им
Договорни споразумения, Специфични условия и Ръководства за подготовката
им за Червената и Жълтата книги на FIDIC на български, адаптирани за
България, подготвени през 2016 г. от Българското общество по строително
право, пълноправен член на Европейското общество по строително право, по
възлагане на Камарата на строителите в България
Червената или Жълтата книга издание 2017 г. на английски език – моля посочете
вашия избор по време на регистрацията

Двудневното обучение включва:
•
•
•

Въведение в историята на FIDIC, стандартните форми и процедури;
Анализ на двойнствената роля на Инженера в договорите на FIDIC;
Препоръки за адаптирането на Договорните условия на FIDIC към националното
законодателство и спецификата на проектите;
Анализ клауза по клауза и сравнение на трите най-важни форми за големи проекти
на FIDIC от 1999 г.:

•

1. Червена книга: «Conditions of Contract for Construction»;
2. Жълта книга «Conditions of Contract for Plant and Design-Build»;
3. Сребърна книга «Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects».
Научете новините от FIDIC! Акредитираният лектор ще ви каже:
Защо Световната банка вече препоръчва Зелената книга
за малки проекти?

§

§

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

§

Какви са основните промени в новите издания на Червената, Жълтата и Сребърната
книга на FIDIC от 2017 г.?

Ден 1
8,30-9,00

Регистрация на участниците

9,00-10,30

Сесия 1: Въведение
Ø
Ø
Ø
Ø

История на FIDIC и стандартните
форми
Дейност на FIDIC
Бизнес стратегии
Изданията на FIDIC от 2017 г.

Ден 2

Сесия 4: Управление на проекти
Ø Клауза 8 Започване, забавяния и
Ø
Ø

временно спиране
Клауза 10 Приемане от Възложителя
Клауза 11 Отговорност за Дефекти

Сесия 5: Изпитания при/след
завършване
Ø

Клауза 9 Изпитания при завършване

Ø Клауза 12 (Ж&СК) Изпитания след
завършване

10,30-11,00

Кафе пауза

Кафе пауза

11,00-12,30

Сесия 2: Договори на FIDIC

Сесия 6: Финансови процедури

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Зелена книга 1999 г.
Червена книга 1999 г.
Сребърна книга 1999 г.
Розова книга 2006-2010 г.
Златна книга 2008 г.
Страни по договора
Подготовка на Специфични условия
Адаптация на книгите на FIDIC 1999
Кой договор да изберем:
разпределение на риска
Златни принципи на FIDIC

Ø
Ø
Ø

Клауза 12 (ЧК) Измерване и Оценяване
Клауза 13 Изменения и корекции
Клауза 14 Договорна цена и плащане

12,30-13,30

Обяд

Обяд

13,30-15,00

Сесия 3: Отговорности на Страните

Сесия 7: Временно спиране и
прекратяване на Договора

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Клауза 1 Общи разпоредби
Клауза 2 Възложителят
Клауза 3 Администраторът на
Договора
Клауза 4 Изпълнителят
Номиниран подизпълнител

Ø Клауза 15 Прекратяване от
Възложителя

Ø Клауза 16 Временно спиране и
прекратяване от Изпълнителя

Сесия 8: Риск, отговорност и Force
Majeure
Ø Клауза 17 Рискове и отговорности
Ø Клауза 18 Застраховка
Ø Клауза 19 Force Majeure

15,00-15,30

Кафе пауза

Кафе пауза

15,30-17,00

Сесия 4: Управление на проекти

Сесия 9: Искове, спорове и арбитраж

Ø
Ø
Ø

Клауза 5 (Ж&СК) Проектиране
Клауза 6 Персонал и работна сила
Клауза 7 Технологично Оборудване,
Материали и изработка

Ø
Ø
Ø

Процедури по Клауза 20
Клаузи 20 и 21 от издание 2017 г.
Превантивната функция на Комисиите
по споровете

