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Основни разлики между издания 2017 и 1999 г.
на Червена, Жълта и Сребърна книги на FIDIC

Акредитиран лектор: д-р инж. Адриана Спасова
С участието на юристите, превеждащи Жълта книга 2017

@FIDIC

FIDIC - Federation Internationale Des Ingenieurs-Conseils
Френска абревиатура: Международна федерация на инженерите консултанти.

Федерацията е създадена с цел защита на професионалните интереси на
асоциациите членки и за разпространение на информация, представляваща
интерес за инженерите консултанти.

FIDIC е основана през 1913 г. от три
национални ассоциации на инженери-
консултанти от европейски страни.

История на FIDIC
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…..

Представлява около 1 милион експерта в над 100 страни
Една асоциация може да е пълноправен член във всяка страна

@FIDIC

Структура
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Сертифицикация от FCL

@FIDIC

Английският Институт на строителните инженери (ICE) приветства идеите
на Риммер за балансирани договорни условия, но Втората световна война
забавя издаването на първите стандартизирани договорни условия за
строителство.

Първото издание на Договорните условия на ICE излиза през 1945 г.

FIDIC публикува първите Договорни Условия (Червена книга) през 1957 г.,
изготвени на база на тези на ICE.

История на договорите на FIDIC
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 осъвременяване на Червената и Жълтата книги - формат на
Оранжевата книга;

 преразглеждане последователността на клаузите;
 да не се отделят доставките на Технологично оборудване от

проектиране-строителство;
 осъвременените книги да си приличат - всяка тема да се разглежда

с подобни изрази.

Така се издават новите книги – Дъгата на FIDIC от 1999 г.

През 2017 г. излиза второто издание на книгите за големи обекти.

През 1994 е създадена работна група, със задачи:

@FIDIC

 Червена книга
Строителство

Жълта книга
Проектиране и строителство

 Сребърна книга
Договори “под ключ”

 Зелена книга
Кратък договор

Дъгата на FIDIC
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Новите форми от 2017 г.:

- Клиент – Консултант
- Съвместно предприятие
- Под-консултант
- Представител

Типови договори за услуги 

@FIDIC

- Бяла книга 2017 г.

- Зелена книга 1999 г.

- Червена книга 2017 г. 

- Жълта книга 2017 г.

- Сребърна книга 2017 г.

- Златна книга 2008 г.

- Изумрудена 2019 г.

FIDIC подписа 5-годишни лицензионни 
споразумения с Международни банки за използване на:
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Лицензионно споразумение БААИК
• Преводите на различни езици на изданията на FIDIC се извършват съгласно 

лицензионни споразумения, сключени обичайно със съответните членове на FIDIC.
• БААИК като единствен пълноправен член и представител на FIDIC за България през 

юли 2020 г. подписа лицензионно споразумение с  FIDIC за превод, продажба и 
разпространение на територията на България на Жълтата книга 2017 г.

• Съгласно условията на това лицензионно споразумение, БААИК има право да 
възложи извършването на превода на преводачи със съответните езикови 
познания, които са професионалисти със знания и опит относно правната 
терминология и процедури, използвани в договорите на FIDIC.

• БААИК и Българското общество по строително право (БОСП ) работят в тясно 
сътрудничество, като БААИК е член на БОСП. Двете организации решиха да 
обединят усилията си за превода и популяризирането на договорите на FIDIC.

@FIDIC

Превод Жълта книга 2017 г.

За първи път превод на 
български ще се 
продава в електронен 
вид на сайта на FIDIC.

Само БААИК ще продава 
печатното издание.
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Превод Жълта книга 2017 г.
Членове на работната група на БОСП, извършващи превода 
на Жълта книга 2017, одобрени от FIDIC са:
 адвокат Виктория Пенкова (Адвокатско дружество 

„Дюлгерова и Пенкова“) - ръководител  на работната група;

 д-р инж. Адриана Спасова (EQE Контрол ООД);

 адвокат Бояна Милчева (Адвокатско дружество „Димитров, 
Петров и Ко“);

 адвокат Бианка Велева;

 адвокат Георги Владов (Адвокатско дружество „Динова, Русев 
и съдружници“);

 юрисконсулт Йордан Минков.

@FIDIC

Водещи принципи при превода
• 1. Пълно спазване на българските правописни и пунктуационни правила.

– January  януари
– Right of Access to the Site Право на достъп до Площадката
– Base Date Базова дата

• 2. Използване на прецизна терминология
– possession  държане (а не владение)
– Gross negligence  груба небрежност
– Система за управление на качеството и Система за проверка на съответствието
– проектен експлоатационен срок
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Водещи принципи при превода
• 3. Последователност в превода на идентични текстове

– Изключения: Laws – Закони (1.1.49), приложимо право (1.4)

• 4. Олекотяване на текста и липса на архаични и неточни изрази
– Архаични изрази: ущърб, щото, надници, вещ (в 6.9 – персоналът трябва да бъде вещ и опитен), 

другояче, именувано
– Неточни изрази: „както е построен“ (вместо „екзекутиви“), „придържане към закони“ (вместо 

„спазване на закони“), „предпази от обвинения“(вместо „предпази от вреди“), „юридическо и 
официално правителствено тълкуване“ (вместо „задължително тълкуване от съдебен или 
административен орган“)

• 5. Липса на адаптация, освен когато не е наложителна
– Administration
– Preliminary design (различно от идеен проект)

@FIDIC

В Договора са указани правилата, правата и задълженията на Страните.

Общите условия в изданията от 1999 г. се състоят от 20 еднакви клаузи-
2017 21 клаузи с три изключения:

Клауза Червена книга Жълта книга Сребърна книга
3 Инженерът Инженерът Администрацията 

на Възложителя
5 Назначени 

Подизпълнители
Проектиране Проектиране

12 Измерване и 
оценяване

Проби след 
завършване

Проби след 
завършване

Структура

2017: 
Подизпълнители
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20 клаузи на Общите условия на изданията от 1999г. имат 167 подклаузи.

Информацията е подредена по-логично, отколкото в предходните
договорни условия на FIDIC.

Клаузите на Общите условия са групирани тематично:

Клауза 1: Общи разпоредби – прилагат се към целия договор
(дефиниции; език и закон; тълкуване; кореспонденция; приоритет на
различните документи, съставящи договора).

Структура

@FIDIC

Клаузи 2 - 5: Страни и участници в Договора – права и задължения.

Клаузи 6, 7: Персонал и работна сила; Технологично оборудване ,
Материали и Изработка – Изисквания към Изпълнителя.

Клаузи 8 - 11: Започване, забава и спиране на Работите; Проби преди и
след завършване; Приемане от Възложителя; Отговорност за дефекти –
последователност на събитията по време на строителството.

Клаузи 12 - 14: Измерване и оценяване Червена книга; Промени;
Договорна цена и Плащане- процедури за плащане.

Клаузи 15, 16: Прекратяване на Договора; Спиране на Работите

Структура
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Клауза 17: Рискове и отговорности: отнася се към
проекта като цяло и включва подклаузи, които се
използват рядко, заедно с въпроси, които имат
решаващо значение за отговорностите на
Страните.

Клауза 18: Застраховка - важни процедури,
следвани преди или по време на строителството.

Клауза 19: Форс-мажор.

Клауза 20: Искове, спорове и арбитраж - включва
процедури за искове на Изпълнителя и
разрешаване на спорове.

Второ издание 2017 г.

Клауза 17: Грижа за Работите и 
обезщетения
Клауза 18: Изключителни
събития
Клауза 19: Застраховки
Клауза 20: Исковете на Страните
Клауза 21: Спорове и арбитраж.

7 нови подклаузи от 174.
50000 думи, в сравнение с 30400 
в книгите от 1999 г. 

Структура

@FIDIC

• Аналогична формулировка се използва навсякъде, където е практично.
• Различията между договорите са неизбежни. Те възникват поради

различното разпределение на риска и отговорностите.
• Определените термини (58 в шест групи) се пишат с Главни Букви в Общите

условия, а също така и в другите документи (Спецификации, Количествени
сметки, Специфични условия и Изисквания на Възложителя).

Второ издание 2017 г.

88 определения Червена книга,  90 Жълта книга, 80 Сребърна книга, по азбучен ред

Издания от 1999 г.
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В изданията от 1999 г. се използват подобни думи и фрази. Основно
изключение са документите, съставящи Договора:

Договор Червена книга Жълта книга Сребърна книга

(а) Договорно споразумение Договорно споразумение Договорно споразумение

(b) Писмо за приемане Писмо за приемане Специфични условия

(c) Писмо към Офертата Писмо към Офертата Общи Условия

(d) Специфични Условия Специфични Условия Изисквания на Възложителя

(e) Общи Условия Общи Условия Оферта

(f) Спецификации Изисквания на Възложителя

(g) Чертежи Таблици

(h) Таблици Предложение на Изпълнителя

Документи на Договора 

@FIDIC

Специфичните условия са в две части: в две части:
Част А –Договорни данни (Приложение към Офертата в 1999)
Част В – Специални разпоредби

2017

ново

Повече яснота и сигурност:
• Подробно разписани процедури за управление на проекта;
• Срокове за Страните и Инженера; ясен резултат, ако не се спазят;
• Механизми за сътрудничество;
• Равнопоставеност на Страните;
• Провизорни суми за номинирани Подизпълнители и в други случаи

на база фактури плюс уговорени режийни и печалба;
• Издигане ролята на Инженера и на КИРС за избягване на спорове.
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1.1.5 “Иск” – искане или твърдение на едната Страна до другата…
1.1.7 “Система за проверка на съответствието” (СУК 1.1.69)
1.1.20 “Разходи плюс печалба” - 5% печалба, ако не е изменена
1.1.24 “Дата на завършване” – посочената в TOC
1.1.29 “Спор” – когато искът е отхвърлен и претендиращият не е съгласен
1.1.38 “Удължаване на времето” – “УНВ”
1.1.48 “Ключов персонал” –позициите, посочени в Спецификацията
1.1.55 “Липса на възражение” – за Документите на Изпълнителя и др.
1.1.56 “Уведомление”-писмена комуникация съгласно ПК 1.3
1.1.57 “Уведомление за несъгласие” - “УЗН”
1.1.58 “Част” – използва се от Възложителя
1.1.67 “Програма”-подробна програма по ПК 8.3, Увед. за Липса на възражение
1.1.71 “Преглед” – от Инженера за съответствие 

2017 – над 50% повече дефиниции

@FIDIC

"Разходи" означава всички разходи, които са (или ще бъдат) разумно извършени от 
Изпълнителя, както на Площадката така и извън нея, включително режийни и други 
подобни разноски, без да се включва печалба.

"Разходи" означава всички разходи, които са (или ще бъдат) разумно извършени от 
Изпълнителя в изпълнение на Договора, както на Площадката така и извън нея, 
включително данъци, режийни и други подобни разноски, без да се включва 
печалба. Когато Изпълнителят има право на плащане на Разходи съгласно Под-Клауза 
от настоящите Условия, същите се добавят към Договорната цена.

1999: ПК 1.1.4.3 (СК 1.1.4.2)

2017: ПК 1.1.19 (СК 1.1.16)

Разходи
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Нов превод: Сертификати за плащане 

ТЕРМИН (английски
2017)

ПРЕВОД 1999 ПРЕВОД 2017

Payment Certificate "Акт за Плащане" означава акт за плащане,
издаден по силата на Под-Клауза 14
[Договорна Цена и Плащане].

„Сертификат за плащане” означава сертификат за
плащане, издаден от Инженера съгласно Клауза 14
[Договорна цена и плащане].

Final Payment Certificate
or FPC

"Акт за Окончателно Плащане" означава акт за
плащане, издаден по силата на Под-Клауза
14.13 [Издаване на Акт за Окончателно
Плащане].

„Сертификат за окончателно плащане” или „СОП”
означава сертификатът за плащане, издаден от
Инженера съгласно Под-Клауза 14.13 [Издаване на
СОП].

Interim Payment
Certificate or IPC

"Акт за Междинно Плащане" означава акт за
плащане, издаден по силата на Клауза 14
[Договорна Цена и Плащане] освен Акта за
Окончателно Плащане.

„Сертификат за междинно плащане” или „СМП”
означава Сертификат за плащане, издаден от
Инженера за междинно плащане съгласно Под-
Клауза 14.6 [Издаване на СМП].

@FIDIC

Нов превод на термини: Работи 

ТЕРМИН (английски
2017)

ПРЕВОД 1999 ПРЕВОД 2017

Works "Обект" означава Основното Строителство и
Временното Строителство или всяко от тях
според случая.

„Работи” означава Постоянните Работи и
Временните Работи или които и да е от тях според
случая.

Permanent
Works

"Основно Строителство" означава
постоянните сгради и съоръжения, които
следва да бъдат изградени от Изпълнителя
по силата на Договора.

„Постоянни Работи” означава работите с
постоянно естество, които следва да бъдат
изпълнени от Изпълнителя съгласно Договора.

Temporary
Works

"Временно Строителство" означава всички
временни съоръжения от всякакъв вид (с
изключение на Строителната Механизация на
Изпълнителя), необходими на Площадката за
изграждането и завършването на Основното
Строителство и за отстраняването на всякакви
дефекти.

„Временни Работи” означава всички временни
работи от всякакъв вид (които не са Оборудване на
Изпълнителя), необходими на Площадката за
изпълнението на Работите.

Section "Подобект" означава част от Обекта, точно
определена в Приложението към Офертата като
Подобект (ако има такава).

„Секция” означава част от Работите, определена в
Договорните данни като секция(акоима такава).
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Нов превод: Таблици

ТЕРМИН (английски 2017) ПРЕВОД 1999 ПРЕВОД 2017

Schedules "Таблици" ("Справки") означава документът
(документите) наречен(и) таблици
(справки), попълнен(и) от Изпълнителя и
представен(и) с Писмото към Офертата и
включен(и) в Договора. Този документ
може да включва данни, списъци и графици
за плащания и/или цени.

„Таблици” означава документа, озаглавен(документите
озаглавени) Таблици, изготвен(и) от Възложителя и попълнен(и) от
Изпълнителя, приложен(и) към Писмото към Офертата и
включен(и) в Договора. Този(тези) документ(и) може да включва(т)
данни, списъци и графици за плащания и/или ставки и цени, и
гаранции.

Schedule of Payments "Списък на Гаранциите" и "График на
Плащанията" означава документи, които
са наречени така (ако има такива) и
които се включват в Таблиците.

„Таблица на плащанията” означава документ(и), озаглавен(и)
Таблица на плащанията (ако има такъв(такива)) в Таблиците,
отразяващ(и) сумите и начина на плащания, които се извършват
към Изпълнителя.

Schedule of Performance Guarantees "Списък на Гаранциите" и "График на 
Плащанията" означава документи, които 
са наречени така (ако има такива) и 
които се включват в Таблиците.

„Таблица с гарантирани параметри” означава документ(и),
озаглавен(и) Таблица с гарантирани параметри (ако има
такъв(такива)) в Таблиците, означаващ(и) гаранциите, изисквани
от Възложителя във връзка с изпълнението на Работите и/или
Технологичното оборудване, или която и да е част от Работите
(според случая), и посочващ(и) приложимата Неустойка за
неточно изпълнение, дължима в случай на неточно изпълнение на
някой(някои) от гарантираните параметри.

Schedule of Rates and Prices Графици за цени „Таблица с единични цени” означава документ(и), озаглавен(и)
Таблица с единични цени (ако има такъв(такива)) в Таблиците.

@FIDIC

Нов превод: Оборудване

ТЕРМИН
(английски 2017)

ПРЕВОД 1999 ПРЕВОД 2017

Employer’s
Equipment

"Строителна Механизация на Възложителя" означава,
апаратурата, машините и превозните средства (ако има
такива), предоставени на разположение от Възложителя за
ползване от Изпълнителя при изпълнението на Обекта,
както е посочено в Спецификацията; но не включва
Технологичното Оборудване, което не е прието от
Възложителя.

„Оборудване на Възложителя” означава апаратурата,
оборудването, машините, строителните съоръжения и/или
превозните средства (ако има такива), които следва да бъдат
предоставени от Възложителя за ползване от Изпълнителя съгласно
Под-Клауза 2.6 [Материали, предоставени от Възложителя, и
Оборудване на Възложителя], но не включва Технологичното
оборудване, което не е прието съгласно Клауза 10 [Приемане от
Възложителя].

Contractor’s
Equipment

"Строителна Механизация на Изпълнителя" означава
всички апарати, машини, превозни средства и предмети,
необходими за изграждането и завършването на Обекта и
за отстраняването на дефекти. Обаче Строителната
Механизация на Изпълнителя изключва Временното
Строителство, Строителната Механизация на Възложителя
(ако има такава), Технологичното Оборудване, Материали
или всички други неща, предназначени да формират или
формиращи част от Основното Строителство.

„Оборудване на Изпълнителя” означава всички апарати,
оборудване, машини, строителни съоръжения, превозни
средства и други, изисквани от Изпълнителя за изпълнението на
Работите. Оборудването на Изпълнителя не включва Временни
Работи, Технологично оборудване, Материали или всичко друго,
предназначено да формира или формиращо част от Постоянните
Работи.
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Нов превод: неустойки

ТЕРМИН (английски
2017)

ПРЕВОД 1999 ПРЕВОД 2017

Performance 
Damages

Няма дефиниция
• Общи условия ПК 12.4: щети за неизпълнение
• Ръководство за изработване на специфични 

условия ПК 12.4: обезщетения за щети от 
непостигане на експлоатационните параметри

„Неустойка за неточно изпълнение” означава
неустойката, която Изпълнителят трябва да заплати на
Възложителя при непостигане на гарантираните
параметри на Технологичното оборудване и/или
Работите, или която и да е част от Работите (според
случая), както е посочено в Таблицата с гарантирани
параметри

Delay 
Damages

Няма дефиниция
Под-Клауза 8.7 [Обезщетение за Забава]

„Неустойка за забава” означава неустойката, която
Изпълнителят дължи съгласно Под-Клауза 8.8 [Неустойка
за забава] за неизпълнение на задълженията си по Под-
Клауза 8.2 [Време за завършване].

@FIDIC

Нов превод: определение на Инженера

ТЕРМИН (английски 2017) ПРЕВОД 1999 ПРЕВОД 2017

Determination 3.5

[Решения]

3.7

[Споразумение или определение]
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• В много повече ситуации се процедира Промяна, а не Иск (ПК 1.9, ПК 4.7.3 
(грешки), ПК 8.7 (ускоряване), ПК 13.6 (промени в Законите), ПК 17.2); 

• ПК 4.7.3, 10.2, 11.2, 12.1, 12.3, 13.3.1, 13.5, 14.4, 14.5, 14.6.3, 15.3, 15.6 и 
18.5: при Уведомление на Изпълнителя за несъгласие се започват 
консултации по ПК 3.7 без процедура за Иск;

• Консултации на Инженера/Представителя на Възложителя със Страните в 
рамките на 42 дни по ПК 3.7 в горните случаи и при Иск;

• Ранно предупреждение, срещи и избягване на спорове!

ПК 3.7, ПК 3.6 
(3.8), ПК 8.4 & 

ПК 21.4

2017: движение към сътрудничество

ново

@FIDIC

FIDIC отчита следното:
• СИМ е много подходящ за интегрирано изпълнение на проекти, включително 

проекти за проектиране/строителство и инженеринг, реализация и строителство 
до ключ, където ранното проактивно включване на проектанта, изпълнителя и 
възложителя е от съществено значение;

• Когато се използват напреднали нива на СИМ, могат да се добавят елементи за
експлоатация и поддръжка;

• За управление на модела трябва да бъде назначено квалифицирано лице 
отделно от ръководителя на проекта; 

• Подизпълнителите трябва да бъдат обвързани с Протокола за СИМ и Плана за 
изпълнение. 

Съвети при използването на СИМново
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Ограничаване на отговорността
2017 ПК 1.15 1999 ПК 17.6

Без 
отговорност

вреди от неизползването на Работите, 
пропуснати ползи, включително несключени 
договори или за непреки или косвени вреди

вреди от неизползването на Работите, 
пропуснати ползи, включително несключени 
договори или за непреки или косвени вреди

Изключения ПК 8.8 [Неустойка за забава]
ПК 13.3.1(c) отпадане
ПК 15.7 прекратяване по усмотрение на 
Възложителя (вкл. всяка пропусната полза или 
други загуби и вреди) 
ПК 16.4 прекратяване по вина на Възложителя
ПК 17.3, 17.4, 17.5 Обезщетения

ПК 16.4 прекратяване по вина на 
Възложителя и 
ПК 17.1 обезщетения, изплатени напълно на 
3-ти страни

Лимит Приетата договорна сума или както е уговорен Приетата договорна сума или както е 
уговорен

Над лимита Услуги, Материли, Оборудване на Възложителя; 
Обезщетения ПК 17.3/4/5;
измама, груба небрежност и умисъл

Услуги, Материли, Оборудване на 
Възложителя; 
Обезщетения ПК 17.1/5; измама и умисъл

ново

@FIDIC

Груба небрежност
2017 Бележки по изработването на Специални разпоредби:
“в редица правни системи (особено в някои юрисдикции на общото
право) терминът „груба небрежност“ няма ясно определение и като
такъв често се избягва в правните документи.”
FIDIC предлага в Специалните разпоредби да се добави нова дефиниция:
„Груба небрежност означава всяко действие или бездействие на страна, което
противоречи на най-елементарните правила за грижа, които един съвестен
възложител или изпълнител би спазил при подобни обстоятелства, и/или показва
сериозно безразсъдно пренебрегване на последиците от такова действие или
бездействие. Това означава съществено по-голяма липса на грижа, отколкото
простото невнимание или обикновената небрежност."

ново
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Възложителят в рамките на 28 дни след получаване на искане от Изпълнителя
трябва да представи разумно доказателство, че е осигурено финансиране за
плащане на Договорната цена.
Ако Възложителят възнамерява да промени своето финансиране, предава
уведомление с подробни данни на Изпълнителя.

Във Второто издание информацията трябва да е в Договорните данни. 
Изпълнителят може да иска сведения само в определени случаи на изменения или 
липса на плащане.

ПК 2.4

Финансиране

@FIDIC

2017:
• задълженията на Възложителя за предоставяне сведения за Площадката, нива и

репери, са в ПК 2.5 [Данни за Площадката и референтни точки];
• добавена е и ПК 2.6 [Материали и Оборудване на Възложителя];
• ПК 4.7 [Отлагане върху терена]: само за Изпълнителя
• ПК 4.10 става [Използване на данни за Площадката].

Задължения на Възложителя
1999: отговорност на Възложителя в Клауза 4:
• ПК 4.7 [Отлагане върху терена]: за грешни нива и репери;
• ПК 4.10 [Данни за Площадката]
• ПК 4.20 [Строителна механизация на Възложителя и безплатни Материали]
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Споразумение за услуги
Възложител/ Инженер

Договор по 
Червена/Жълта 

книга

Инженерът 
администрира 

Договора FIDIC от 
името на Възложителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИНЖЕНЕР

ИЗПЪЛНИТЕЛ

Инженер

@FIDIC

Увеличава се при разрешаването на проблеми в хода на Договора
Инженерът – част от Персонала на Възложителя (не е независим).
Трябва да действа справедливо - 2017 неутрално при вземане на
решения.
2017: Ако е юридическо лице, физическо лице, наето от Инженера,
следва да бъде оправомощено да действа от името на Инженера по
Договора.

Издигане ролята на Инженера

ново
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Инженерът може да делегира правомощия на: инженер-резидент и/ или
независими инспектори.

Делегирането или оттеглянето на пълномощията следва да бъде в писмен
вид и да определя обхвата на правомощията.

Второ издание
Връща се позицията Представител на Инженера - пълномощник на
Инженера на Площадката.

Делегиране от Инженера

ПК 3.2

@FIDIC

Освен ако между двете Страни не бъде договорено друго, Инженерът няма
право да делегира правомощие за решаване на каквито и да е въпроси във
връзка с ПК 3.5 [Решения].

Второ издание
Освен по ПК 3.7 [Споразумение или определение], Инженерът няма право да
делегира правомощия за издаване на Уведомление за отстраняване на
неизпълнение съгласно ПК 15.1.

Делегиране от Инженера
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Второ издание
ПК 3.7 [Споразумение или определение] заема цели 3 страници:
• Инженерът ще действа НЕУТРАЛНО по тази ПК;
• Отпада възможността да се иска съгласие на Възложителя преди издаване на 

решението (ПК 3.2)!
• Подробно са разписани стъпките на процедурата:
 Консултации в рамките на 42 дни с двете Страни заедно и/или поотделно;
 Ако не се постигне споразумение, определение до 42 дни;
 Ако Инженерът не издаде определение до 42 дни се счита, че искът е 

отхвърлен и се отива на КИРС;
 Ако някоя от Страните не е съгласна, трябва да изпрати до 28 дни УЗН;
 В 42-дневен срок след това се отнася спорът до КИРС; 
 При неспазване на горните два преклузивни срока определението става 

окончателно и обвързващо.

@FIDIC

Розова книга: Всеки път, когато Инженерът реши увеличение или намаление на
Договорната цена, в резултат от изменения в разходите и/или законодателството,
или в резултат от Изменение, възлизащо на повече от 25 % от Договорната цена:
Изпълнителят трябва по искане на Инженера незабавно да измени стойността на
Гаранцията за изпълнение с % на Изменението.

Второ издание
Възложителят може да поиска пропорционално увеличение или да се съгласи на
намаление на Гаранцията за изпълнение при Изменения по Клауза 13, променящи
Дог. цена с повече от 20%.
Добавено е още едно основание за усвояване:
 ако Технологичното оборудване , изтеглено от Площадката за ремонт по ПК 11.5, не

се върне в посочения/съгласувания срок.

Гаранция за изпълнение
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1999: Изпълнителят трябва да представя на Инженера данни, показващи броя на
Персонала на Изпълнителя от всяка категория и броя на Оборудването на
Изпълнителя от всеки вид, намиращи се на Площадката.
Данните се представят всеки календарен месец във вид, одобрен от Инженера,
докато Изпълнителят завърши Работите.

Второ издание: Много повече изисквания
Сведения за вложеното време на работниците и механизацията, за количествата и
вида на Материалите, Технологичното оборудване и Временното строителство.
Всички сведения за всяка дейност от Програмата, за всяко местоположение и за
всеки работен ден!!!

ПК 6.10

Записи за Персонала и Оборудването

@FIDIC

2017: Програмата трябва да включва също:

• Дати за право за достъп и владеене на Площадката;

• Срокове за преглед на всички представяния на 
документи; 

• Всички свързани дейности;

• Ранно/ късно започване/приключване на всяка 
дейност;

• Резерв и критичен път;

• Официални празници.

Програма

ново
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• Програмният софтуер се определя в Договора или одобрява от 
Инженера.

• Инженерът ще направи Преглед (1.1.70) на програмата.

• Ако Инженерът не даде съобщение за несъответствие:
– До 21 дни след получаване на първоначалната програма; или

– До 14 дни след получаване на ревизирана програма:

1.счита се, че не възразява и

2.програмата става Програмата.

Програма

ново

@FIDIC

Програма

2017: Ревизираната Програма трябва да включва в допълнение:
• Ремонтни работи;
• Действителен напредък на всяка дейност и 
• Очаквано въздействие на закъсненията върху други дейности.

ново
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Второ издание:
Нова ПК 8.4 [Ранно предупреждение] вече задължава и Възложителя и Инженера да 
предупреждават за всички известни или вероятни бъдещи събития /обстоятелства, 
които могат да:

(a) окажат неблагоприятно въздействие върху работата на Персонала на Изпълнителя;
(b) окажат неблагоприятно въздействие върху характеристиките на завършените 
Работи;
(c) увеличат Договорната цена; и/или
(d) забавят изпълнението на Работите или на Секция (ако има такива).

Инженерът може да изиска от Изпълнителя да представи предложение съгласно ПК 
13.3.2 [Промяна чрез искане на предложение], за да избегне или намали ефектите на 
такова събитие или обстоятелство.

Ранно предупреждениеново

@FIDIC

Едновременна забава

Ако забава, причинена от обстоятелства, за които Възложителят отговаря, 
съвпада по време със забава, за които Изпълнителят отговаря, правото на 
Изпълнителя на УНВ следва да бъде преценено в съответствие с правилата 
и процедурите, определени в Специфичните условия (ако не са 
определени, както е подходящо като се вземат предвид всички относими
обстоятелства).

ново



3/11/2022

25

@FIDIC

Ако:
(a) Изпълнителят стриктно е следвал процедурите, приети от 

съответните законно установени публични органи или частни
доставчици на комунални услуги в Държавата;

(b) тези органи или частни доставчици забавят или нарушават работата 
на Изпълнителя, и

(c) забавата или нарушаването са били Непредвидими,
тогава забавата или нарушаването ще се считат за причина за забава, която дава право 
на УНВ съгласно буква (b) на Под-Клауза 8.5.

Забава, причинена от властите

ново

@FIDIC

1999: Ако по някое време:
(a) действителният напредък е твърде бавен за завършване в рамките на

Времето за завършванеи/или
(b) напредъкът изостава (или ще изостане) от действащата програма съгласно ПК

8.3 [Програма],
не поради причините, изброени в ПК 8.4, то тогава Инженерът може да укаже на
Изпълнителя да ревизира Програмата, приемайки мерки за своя сметка и риск.
Ако ревизираната Програма е причина Възложителят да понася допълнителни
разходи, Изпълнителят трябва, по реда на ПК 2.5, да заплати тези разходи на
Възложителя в допълнение към Неустойката за забава по ПК 8.7.

Второ издание - Инженерът може да нарежда ускорение по ПК 13.1

Темп на напредък
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Обособени етапи

Описание на част от Технологичното 
оборудване или от Работите, която 

следва да бъде определена като 

Обособен етап за целите на Договора

Време за 
завършване 

Неустойка за забава
(като % от Договорната 

цена за всеки ден 
забава) 

_____ дни __ %

_____ дни __ %

ПК 4.24?

ново

Ако Възложителят иска определени части от Работите да бъдат 
завършени в определени срокове, но не иска да приема тези 
части когато бъдат завършени. 

@FIDIC

1999: Ако Изпълнителят не спази Времето за завършване, по реда на ПК 2.5
трябва да заплати съответната неустойка на Възложителя като обезщетение
за щети поради забавяне, посочена в Приложението към Офертата, за всеки
ден, който изтича между съответното Време за завършване и датата,
посочена в Сертификата за Приемане.
Общата сума не трябва да надвишава уговорения максимален размер.
Това обезщетение не освобождава Изпълнителя от неговите задължения.

Второ издание
Размерът на Неустойката за забава е сумата, посочена в Договорните данни,
без таван в случай на измама, груба небрежност, умишлено неизпълнение.

Неустойка за забава
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Ако Изпълнителят бъде забавен и/или прави Разходи поради придържане
към указанията на Инженера за спиране и/или поради възобновяване на
работа, Изпълнителят трябва да уведоми Инженера и има право, по реда на
ПК 20.1 на УНВ и (b) изплащане на всички тези Разходи, които ще бъдат
включени в Договорната цена.

След получаване на това уведомление, Инженерът трябва да съгласува или
определи тези въпроси, в съответствие с ПК 3.5.

Изпълнителят няма право на УНВ или на изплащане на Разходи, свързани с
неговите отговорности.

Второ издание: Разходи плюс печалба

Последствия от спиране от Възложителя

@FIDIC

Второ издание:

Работите се приемат не само когато са съществено завършени и преминали
Пробите при завършване, но и когато:
 Инженерът няма възражения относно Екзекутивите по ПК 5.6;
 Инженерът няма възражения относно Ръководствата по ПК 5.7;
 Изпълнени са обученията по ПК 5.5.
Имаше ги и в Първото издание, но без изискването за преглед от Инженера;
освен това вече условията са подредени в списък за по-лесна работа, без да е
нужно да познаваме всички клаузи, за да може да ги извлечем!
”Част” вече е дефинирано понятие.

Приемане на Работите и Секции
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Второ издание: 

Уведомленията на Инженера до Изпълнителя за присъствие на измерването
и за проверка на записите трябва да са 7-дневни (в Първото издание се
говори само за разумен срок);

Разписана е процедура в случай на претенции за неточни измервания:
Инженерът процедира по ПК 3.7 след Уведомлението на Изпълнителя (ако
не е стартирала процедура за Промяна чрез инструкция по ПК 13.3.1), като
междувременно определя провизорни измервания, без да има Иск.

ПК 12.1

Измерване на Работи: Червена книга

@FIDIC

1999: Освен ако не е посочено друго в Договора и независимо от местната
практика:

(a) Измерването трябва да бъде по нетно действително количество за всяка 
позиция от Постоянните Работи, и

(b) Методът за измерване трябва да съответства на Количествената Сметка и/или 
на други приложими документи от Договора – например Спецификацията, 
обяснителната записка към Количествената Сметка.

Второ издание: 
За да няма съмнения, към нетното измерване е добавено, че не се отчитат
допълнително разбухване, свиване и отпадъци.

ПК 12.2

Метод на измерване: Червена книга
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1999: Инженерът процедира по ПК 3.5 да оцени всяка позиция от работата,
като умножи измереното количество по съответната стойност или цена на
позицията.

За всяка позиция от работата съответната стойност или цена трябва да бъде
стойността или цената, точно определени за тази позиция в Договора, или -
ако няма такава позиция - точно определените за подобна работа,
изпълнявана по този Договор.
Второ издание
Инженерът не процедира по ПК 3.7 за оценяването!
Добавка: Ако не са остойностени някои позиции, счита се, че цените им
влизат в другите цени.

ПК 12.3

Оценяване: Червена книга

@FIDIC

1999: Ако в Договора липсва подходяща стойност или цена, която да бъде приложена
с разумни корекции, то новата стойност или цена трябва да бъде изведена от
разумните Разходи за изпълнение на работите, заедно с разумна печалба, като бъдат
взети предвид всички останали съответни въпроси.

Дотогава докато бъде договорена или определена подходяща стойност или цена,
Инженерът трябва да определи провизорна стойност или цена за целите на
Сертификатите за междинно плащане.

Второ издание: 

Само ако не се постигне съгласие за нова цена се процедира по ПК 3.7 след
Уведомление на Изпълнителя, без Иск по ПК 20.2 (ако не е стартирала процедура за
Промяна чрез инструкция по ПК 13.3.1).

ПК 12.3

Оценяване: Червена книга
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Второ издание – добавени са още две основания Изпълнителят да възрази, 
преди да започне изпълнението, че: 
 Изменението е Непредвидимо спрямо обхвата и вида на Работите;
Може да повлияе неблагоприятно на задължението да завърши Работите,

така че да са годни за дефинираните цели.

Процедурата по Клауза 13 се използва в повече случаи без да се стига до
Искове, например: ПК 1.9, ПК 4.7.3 (грешки), ПК 8.7 (ускоряване), ПК 13.6
(промени в Законите), ПК 17.2 (поправки при загуби/вреди в резултат
рискове на Възложителя).

Право да променя

@FIDIC

Второ издание: 

Подробно разписана процедура:

• ПК 13.3.1 Промяна чрез инструкция

• ПК 13.3.2 Промяна чрез искане на предложение- ако не се приеме, право
за възстановяване на Разходи за подготовката чрез Иск.

Вече е възможно да отпаднат Работи, които Страните се съгласят да изпълни
някой друг, но предложението на Изпълнителя включва загуба на печалба и
други загуби и щети, в резултат на отпадането, без ограничение по ПК 1.15.

Процедура за Промени

ПК 13.3
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Промяна чрез инструкция

13.3.1
Инженер 

Уведомление 28 дни

13.1 
Уведомление 
Изпълнител

13.1 Инженер 
Уведомление

13.3.1 
инструкция

Изпълнителят е обвързан от 
инструктираната Промяна; следва да я 
изпълни с подходяща бързина и без забава

Изпълнител 
подробна 

информация

Инженерът процедира съгласно ПК 
3.7, за да договори/определи УНВ/ 

корекция на Договорната цена

Разходи 
плюс 

печалба

Таблица с 
ед. цени?

ново

подходяща ценаподходяща цена цена за сходна 
работа

цена за сходна 
работа нова цена

да

не

@FIDIC

Второ издание: 

Към законите и тълкуванията са добавени разрешителни, лицензи и
одобрения по ПК 1.13.

Възложителят има право да процедира Иск за намаление на Договорната
цена при намаление на Разходите, в резултат на промени в Законите.

Корекции при промени в Законите
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Второ издание:
Няма формули, включват се в Таблица за индексация на разходите
Указания в Ръководството за изготвяне на Специалните разпоредби

Корекции при промени в разходите

@FIDIC

Изпълнителят трябва да представя Отчет в шест екземпляра на Инженера
след края на всеки месец, по образец, одобрен от Инженера.

Отчетът трябва да бъде придружен с помощни документи, които трябва да
включват подробния отчет за напредъка през месеца съгласно ПК 4.21.

Второ издание
Изисква се само 1 оригинал на хартия и 1 електронно копие, като в
Договорните данни могат да се специфицират допълнителни копия на
хартия.

ПК 14.3

Искане за междинно плащане
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Нито една сума няма да бъде заверявана или плащана докато Възложителят
не получи и одобри Гаранцията за изпълнение.

Инженерът трябва, в рамките на 28 дни от получаването на Отчет и
помощни документи, да издаде до Възложителя Серификат за междинно
плащане, посочващ сумата, която Инженерът «безпристрастно» определя

“fairly determines to be due”

2017- “fairly considers to be due”: справедливо счита като дължима.

2017: иска се и да е назначен Представителят на Изпълнителя.

ПК 14.6

Издаване на СМП

@FIDIC

Един Сертификат за междинно плащане няма да бъде задържан по каквато
и да е причина, въпреки че:

(a) ако който и да е доставен предмет или изпълнена работа от Изпълнителя не е
в съответствие с Договора, разходите за поправка или подмяна може да бъдат
удържани докато поправката или подмяната са извършени; и/или
(b) ако Изпълнителят не е съумял или не съумява да изпълнява която и да е
работа или задължение в съответствие с Договора и е бил известен за това от
Инженера, като стойността на тази работа или това задължение може да бъде
задържана докато работата или задължението бъдат изпълнени.

Издаване на СМП 
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• Добавено е в (с) ново основание за задържане: Ако Инженерът намери
значителни грешки или разминавания в Отчета или придружаващите документи,
може да намали сумата за сертифициране, доколкото е възпрепятстван да
определи стойностите в Отчета, докато тези грешки и разминавания се поправят в
следващия Отчет на Изпълнителя.

• Инженерът трябва подробно да опише изчисленията си при удръжки и да обясни
причините за удържане на сумите.

• Ако Изпълнителят счита, че СМП не включва стойности, на които има право:
посочва ги в следващия Отчет; ако Инженерът не направи исканата корекция и ако
това не е предмет на процедура по ПК 3.7, Изпълнителят изпраща Уведомление
за стартиране на процедура по ПК 3.7.

Издаване на СМП 

@FIDIC

Когато за Работите е издаден Сертификат за приемане, първата половина
от Задържаните суми трябва да бъде сертифицирана от Инженера за
изплащане на Изпълнителя.

Непосредствено след най-късната от датите на изтичане на ССД, оставащата
разлика от Задържаните суми трябва да бъде сертифицирана от Инженера
за изплащане на Изпълнителя.

Второ издание: 

Вече не се сертифицират веднага, а се включват в Отчета на Изпълнителя и в
следващия Сертификат за междинно плащане.

ПК 14.9

Освобождаване на Задържани суми
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Второ издание: 

Изпълнителят трябва да представи Иск по ПК 20.2 в 56-дневен срок от
получаването на Сертификата за окончателно плащане, ако не е съгласен с
някоя от сумите в него.

ПК 14.14

Прекратяване отговорността
на Възложителя

@FIDIC

Инженерът има право, но не е длъжен, да даде предупреждение до
Изпълнителя, изисквайки от него да отстрани пропуска и да го поправи в
рамките на точно определен разумен срок.

Това е важен инструмент за управление на проекта.

Второ издание: 
Изпълнителят трябва веднага след получаването на Уведомлението да се
поправи, да представи Уведомление до Инженера, в което да опише
мерките, които ще предприеме и кога ще започне изпълнението им, така че
да свърши в срока, определен от Инженера.

ПК 15.1

Предупреждение да се поправи
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Второ издание

Допълнителни основания за прекратяване:

• Ако Изпълнителят не се съобрази с обвързващо споразумение или
окончателно и обвързващо определение на Инженера или решение на
КИРС, когато такова неизпълнение представлява съществено нарушение
на задълженията на Изпълнителя по Договора;

• Ако Възложителят има право на Неустойка за забава, която надвишава
максималния размер.

ПК 15.2

Прекратяване от Възложителя

@FIDIC

При прекратяване на Договора Възложителят обикновено веднага
предявява Искове, които се покриват за сметка на Гаранцията за
изпълнение.
Възложителят може да задържи по-нататъшните плащания на Изпълнителя
докато разходите за изпълнение, завършване и отстраняване на всякакви
дефекти, щети и забава при завършването (ако има такива), и всички
останали разходи, понесени от Възложителя, са установени.Второ издание: 

Възложителят има право и на Неустойката за забава, ако датата на
прекратяването по ПК 15.2 е след Срока за завършване, за периода между
двете дати.

ПК 15.4

Плащане след прекратяване
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Възложителят има правото да прекрати Договора по всяко време, като даде
съобщение за такова прекратяване до Изпълнителя.
Прекратяването ще влезе в сила 28 дни след по-късната от датите: на която
Изпълнителят получи това съобщение или на която Възложителят върне
Гаранцията за изпълнение.
Възложителят не трябва да прекратява Договора, за да изпълни Работите сам
или с друг изпълнител. След такова прекратяване Изпълнителят трябва да
процедира по ПК 16.3 и трябва да му бъде заплатено в съответствие с ПК 19.6.
Второ издание: 
Изпълнителят вече има право да получи пропусната печалба и компенсация
за други загуби и щети, причинени от прекратяването.

Право на Възложителя да прекрати

@FIDIC

Второ издание

Допълнителни основания:

• Ако Възложителят не се съобрази с обвързващо споразумение или
окончателно и обвързващо определение на Инженера или решение на
КИРС, когато това нарушение се категоризира като съществено
неизпълнение на задълженията му по Договора.

ПК 16.1

Право на Изпълнителя да спре работа
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Второ издание

Допълнителни основания за прекратяване:

• Ако Възложителят не се съобрази с обвързващо споразумение или
окончателно и обвързващо определение на Инженера или решение на
КИРС, когато това нарушение се категоризира като съществено
неизпълнение на задълженията му по Договора;

• Ако Изпълнителят не получи Уведомление за Датата на започване по ПК
8.1 до 84 дни след Писмото за приемане.

ПК 16.2

Прекратяване от Изпълнителя

@FIDIC

Философия за разпределение
на риска при договорите на FIDIC 

 Най-изгодният начин за разпределение на риска е да се прехвърли всеки 
риск към страната, която ще се справи с него по най-добър начин.

 “Разумното и балансирано споделяне на рискове между Изпълнителя 
и Възложителя води до най-ниските общи разходи за завършени 
проекти”

 Рисковете се разпределят като: 
- Рискове на Възложителя
- Рискове на Изпълнителя
- Споделени рискове. 
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Управление на риска
при договорите на FIDIC 

Въз основа на принципите за разпределение на риска в строителството,
Договорните условия на FIDIC трябва да дефинират как се управляват
тези рискове съгласно следната последователност:

Риск Задължение Отговорност Обезщетение Застраховка

@FIDIC

Много критикуваната Клауза 17 е изцяло преструктурирана:

ПК 17.1 [Задължение за полагане на грижа за Работите] – до TOC
ПК 17.2 [Отговорност за полагане на грижа за Работите] – правна
ПК 17.3 [Права на интелектуална и индустриална собственост]
ПК 17.4 [Обезщетения от Изпълнителя] – телесна повреда, имущество на
трети страни и при проектиране на Изпълнителя, ако завършените Работи не
са годни за определеното си предназначение
ПК 17.5 [Обезщетения от Възложителя] – телесна повреда, имущество на
трети страни при вреди в резултат на рискове на Възложителя по ПК 17.2
ПК 17.6 [Обезщетения при съпричиняване] – нова - пропорционално
намаление при контрибуция на другата Страна.

Второ издание 
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Рискове и форс мажор
• Клауза 17 разглежда отговорността за инцидентни загуби или вреди на 

имущество или телесни повреди, които биха довели до финансови или времеви 
загуби.

• Обезщетяването по ПК 17.4 и 17.5 в издание 2017 се отнася само за искове на 
трети лица! Без обезщетение за собственост на Възложителя, различна от 
Работите!

• Клауза 19 1999 и Клауза 18 2017 разглеждат редица ситуации, при които 
изключителни събития възпрепятстват изпълнието на задълженията.

• Клауза 17 има тест за предвидимост за природни сили, докато Клауза 19 (2017 
Клауза 18) третира само изключителни събития като катастрофи и тест за 
предвидимост не се изисква (но е приложим за Непреодолима сила съгласно 
Търговския закон).

@FIDIC

FIDIC 1999
Клауза 17  Риск за Възложителя Клауза 19 Непреодолима сила

Резултат Загуби или щети на Работите, Стоки, Документи 
на Изпълнителя или имущество на трети страни 
или телесни повреди

Възпрепятства Страните да изпълняват 
задълженията си 

Тест 1. ПК 17.1: За телесни повреди; вреди на 
имущество: при нарушение на Възложителя и 
ако не може да се застраховат рисковете по 
ПК18.3 (d) (свързани с мястото и рисковете на 
Възложителя по ПК 17.3)
2. ПК 17.4: За щети/загуби на Работи, Стоки, 
Документи на Изпълнителя: 
• описани събития ПК 17.3
• тест за природни сили: Непредвидими или не се 

очаква опитен изпълнител да вземе мерки
• плюс: неотхвърлени по ПК 7.5

• Изключително събитие
• Извън контрол на Страните
• Страната не може да вземе разумни мерки 

преди подписване на Договора 
• Не може разумно да се избегне/ преодолее
• Не може да се припише на другата Страна 
• Възпрепятства Страната да изпълнява 

задълженията си 

Съобщение • Незабавно
• За иск по ПК 20.1 до 28 дни след 

инструкции за поправка

• До 14 дни след узнаване
• Описание на всеки 28 дни 
• Незабавно след прекратяване действието 
• За иск по ПК 20.2 до 28 дни
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Събития риск на Възложителя
Клауза 17 събития Клауза 19 1999/ 18 2017 събития

Право на 
Изпълнителя

• УНВ / Компенсация на Разходи за 
указаната поправка (при 
неутрално събитие) или Разходи 
плюс Печалба (при вина на 
Възложителя)

• УНВ 
• Разходи поради събития, причинени от 

човека в някои случаи, война винаги.
• Очакване за смекчаване въздействието на 

риска от Изпълнителя

Разпоредбите на съобщенията и правата по силата на Клаузи 17 и Клауза 19 
1999/ Клауза 18 2017 са различни!
При Сребърна книга 1999 рискове на Възложителя по ПК 17.3 не включват:

– използване / заемане Работите от Възложителя;
– проектиране, за което носи отговорност Възложителя;
– Непредвидимо действие на природните сили.

2017 г.: Включени в ПК 17.2 2017 както при Червена и Жълта книги!!!

@FIDIC

Събития риск на Възложителя
2017 ПК 17.2 събития 2017 Клауза 18.1 Изключителни събития

СЪ
БИ

ТИ
Е

(a) намеса, чрез право на преминаване, 
включително наземни, надземни и 
въздушни, водопрокарване или друг 
сервитут, която е неизбежен резултат от 
изпълнението на Работите

(b) използване или заемане от Възложителя на 
която и да било част от Постоянните Работи, 
с изключение на предвиденото в Договора;

(c) грешка, дефект или пропуск на Възложителя;
(d) всяко действие на природни сили , което е 

Непредвидимо и срещу което не би 
следвало да се очаква опитен изпълнител да 
е предприел достатъчни превантивни мерки;

(e) Изключителни събитията, описани в ПК 18.1;
(f) всяко действие или неизпълнение от страна 

на Персонала на Възложителя или другите 
му изпълнители

(a) война, военни действия, нашествие, акт на 
външни врагове,
(b) бунт, тероризъм, революция, метеж, военна или 
узурпирана власт, или гражданска война,
(c) размирица, смут или нарушение на 
обществения ред от лица, които не са Персонал на 
Изпълнителя и други служители на Изпълнителя и 
Подизпълнителите
(d) стачка или локаут, които включват не само 
Персонала на Изпълнителя и други служители на 
Изпълнителя и Подизпълнителите;
(e) боеприпаси, взривни материали, йонизиращо 
лъчение или  радиоактивно замърсяване, освен 
когато могат да се дължат на използване от 
Изпълнителя на тези боеприпаси, взривни 
вещества, радиация или радиоактивност и
(f) природни катастрофи като земетресение, 
цунами, вулканична дейност, ураган или тайфун.
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ПК 2.5 в 1999 г. обхваща искове на Възложителя.

ПК 20.1 в 1999 г. обхваща искове на Изпълнителя.

Под-Клаузи 20.2 и 20.3 на издание 1999 г. показват процедурата по КРС.

ПК 20.4 дава процедурата за получаване на решение на КРС.

Второ издание 2017 г.

Клауза 20 [Искове на Изпълнителя и Възложителя]

Новата допълнителна Клауза 21 [Спорове и арбитраж] представя
процедурите по разрешаване на спорове.

Искове

@FIDIC

Удължаване 
на Срока за

завършване

съобщаване на 
дефекти

Плащане

допълнително

допълнително 
(удръжки)

Друго
(сертификат, 

инструкция…)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ

2017 ПК 20.1

1999 ПК 20.1

1999 ПК 2.5

Искове 1999 - 2017
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Клауза 20 [Искове на Изпълнителя и Възложителя]

28 дни

Събитие Уведомление
за Иск

ИСК Няма 
споразумение

Определение

84 дни
42 дни 

Консултации
42 дни 

Определение
28 дни

Отнасяне на 
Спора пред 

КИРС
УЗН

42 дни 

Ако до 28 дни не се представи Уведомлението,
или до 84 дни не е представено основанието на Иска, Уведомлението за Иск се
счита за невалидно!

Само последните два преклузивни срока (УЗН и КИРС) не могат да се променят от
Инженера/ Страните!

Искове 2017

@FIDIC

2017: валидност на Уведомлението

събитие Уведом-
ление
за Иск

Уведомление 
Инженер14 д Ищец

Несъгласие 
или обосновка

Подробен 
Иск84 дни

Уведомление 
Инженер: Иск
без основание

14 д

Ответник
несъгласие с 

Инженера
за основанието

Инженер
валидност?

Преглед на несъгласия

споразумение/ 
определение

Уведомлението за Иск е невалидно

28 дни

ново

Ответник
несъгласие с 

Инженера
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Текущи записи
• Подготвени или създадени по време на или непосредствено след събитието или 

обстоятелството, пораждащо Иска.

• Претендиращата Страна следва да води такива текущи записи, доколкото е 
необходимо, за да докаже Иска. 

• Без да признава отговорността на Възложителя, Инженерът може да контролира 
воденето на текущите записи и/или да инструктира Изпълнителя да води 
допълнителни такива. 

• Изпълнителят следва да позволи на Инженера да проверява всички такива 
записи и, ако бъде инструктиран, да представи копия на Инженера. Такъв 
контрол, проверка или инструкция от Инженера не следва да се тълкува като 
приемане на точността или пълнотата на текущите записи на Изпълнителя. 

ново
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2017 Споразумение / определение
Всяко споразумение или определение е задължително за двете Страни, освен
и докато:

• не е коригирано съгласно тази ПК;
• В случай на определение, ревизирано от КИРС / арбитраж.

Ако в рамките на 14 дни се открие каквато и да е грешка:
• от Инженера: той/тя незабавно ще уведоми Страните;
• от някоя Страна: тази Страна следва да даде Уведомление до Инженера,

ако не е съгасен, следва да уведоми Страните.
• В срок от 7 дни Инженерът следва да даде Уведомление за

коригираното споразумение / определение.

ПК 3.7.4
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2017 Споразумение / определение

?
не

?

консултации

Уведомление 
на Инженера 

по ПК 3.5.2
Споразумение 

до 42 дни?

Уведомление 
на Инженера за 
споразумение

да

да

Определение42 
дни

Уведомление на 
Инженера

за корекция
грешка?

14 дни

14 дни

7дни

не

Обвързващо 
споразумение/ 
определение

ново

@FIDIC

2017 Несъгласие с определението

ПК 3.7

не

Обвързващо 
определение

?
да

УЗНнесъгласие?

28
дни

Окончателно и 
обвързващо 
определение

?
да

КИРС 
решава

Спор
предаден до 

42 д на 
КИРС?

ново
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2017 Несъгласие с определението

Ако не е дадено УЗН, определението се счита за прието и ще бъде
окончателно и обвързващо.
Несъгласието може да е за част(и) от определението и останалата част ще е
окончателна и обвързваща, ако не е давано УЗН.
В случай, че Страна не изпълни задължението си да се съобрази със
споразумение или окончателно и обвързващо определение, самото
неизпълнение може да бъде отнесено директно към арбитраж.

ПК 3.7.5

@FIDIC

Златни принципи
1. Задълженията, правата, ролите и отговорностите на всички Участници в 

Договора трябва да са най-общо както се подразбират от Общите условия и 
подходящи на изискванията на проекта.

2. Специфичните условия следва да са изготвени ясно и недвусмислено.

3. Специфичните условия не трябва да променят баланса на разпределението на 
риска / възнаграждението, предвидени в Общите условия.

4. Всички срокове, посочени в Договора, за изпълнение задълженията на 
Участниците, трябва да бъдат с разумна продължителност.

5. Всички формални спорове трябва да бъдат отнесени към КИРС (или КРС, ако е 
приложимо) за временно обвързващо решение като условие за разглеждане на 
спора от арбитраж.

ново
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Комисия за спорове

Постоянна КРС

Мобилизира се в началото 
на изпълнението на 

Договора

Мобилизира се в началото 
на изпълнението на 

Договора

Редовно посещава Обекта/ 
следи развитието на 

проекта=> по-ефикасно 
разрешаване на споровете

Редовно посещава Обекта/ 
следи развитието на 

проекта=> по-ефикасно 
разрешаване на споровете

Превантивна роля (ПК 20.2 
ЧК, ПК 21.3 2017- Избягване 

на спорове)

Превантивна роля (ПК 20.2 
ЧК, ПК 21.3 2017- Избягване 

на спорове)

КРС Ad hoc

Мобилизира се ако и когато 
спорът кристализира

Мобилизира се ако и когато 
спорът кристализира

Дава възможност да се 
мобилизират членове с 
подходящ опит за спора

Дава възможност да се 
мобилизират членове с 
подходящ опит за спора

По-евтинаПо-евтина

20
17

: К
И

РС

@FIDIC

Комисия за избягване и разрешаване на споровете (КИРС):

ПК 21.3 [Избягване на Споровете]:

• Страните могат заедно писмено да поискат съдействие от КИРС и/или неформална
дискусия в опит да се разреши несъгласие;

• Ако КИРС узнае за несъгласие между Страните, може да ги покани да го отнесат за
неформално разглеждане;

• Неформално съдействие Страните могат да получат при поискване по всяко време,
когато са заедно: по време на среща, при посещение на Площадката и т.н.

КИРС 2017ново
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Конституиране на КС
Ad hoc КРС ЖК/СК 1999: 28 дни след като една от Страните даде 
предизвестие до другата за своето намерение да отнесе спор до КРС

Постоянна КРС 1999, КС 2006-2010: 28 дни след Датата на започване

КИРС 2017: Страните предлагат членове преди да се подпише Договорът;

• СК 2017: назначава се 28 дни след подписването. 

• ЧК/ЖК: назначава се 28 дни след Писмото за приемане, докато 
Договорът се подписва до 35 дни след Писмото за приемане.

@FIDIC

Допълнение към решение на КИРС

Отнасяне 
Спор пред 

КИРС

Решение 
КИРС

УЗНдопълнение84 дни

28 дни

14 дни

Страна 
установи 
грешка

КИРС 
установи 
грешка

14 дни

Правило 8

ново
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Подкрепа за КИРС 2017
• При неуспех за назначаване, Страните и членовете, назначени от назначаващата 

организация, се счита, че са подписали и са обвързани от Споразумението за КИРС.

• Уведомление за несъгласие (УЗН): ако Страната не е съгласна само с част от 
решението, то в останалата си част става задължително!

• Допълнителни основания за прекратяване на Договора: ако Страната не се 
съобрази с решение на КИРС, когато това се категоризира като съществено 
неизпълнение.

• Неизпълнението на решение на КИРС се отнася до арбитража, който по ускорена 
процедура издава решение за изпълнението му, преди да разглежда Спора, даже и 
в случай на УЗН!

• При всяко решение, отнасящо се до разходите за арбитража, арбитрите могат да 
вземат предвид степента (ако има такава), до която една от Страните не е 
сътрудничила с другата при конституирането на КИРС.

@FIDIC

Благодаря за вниманието!
Д-р инж. Адриана Спасова

aks@eqe.bg

+359 888 464 928

Модул 1 


