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 І. Обща характеристика на дисертационния труд 

 

1. Актуалност на темата 

Управлението на строителни инвестиционни проекти е сложна задача с много 

неизвестни. Доброто уравление трябва да задоволи интересите на различни 

заинтересовани страни, като реализира проекта в рамките на срока, бюджета и 

изискванията за функционални параметри, качество, устойчивост и безопасност. Това 

го прави ефективно, винаги устремено към крайния резултат. Въпросът е как да го 

направим по-ефикасно, за да постигаме целите с по-малък разход на време, нерви и 

ресурси? 

Най-добрите практики за управление на проекти са стандартизирани, за облекчаване на 

това сложно начинание. Затова са създадени и стандартните форми на договорите, 

които са важен инструмент за успешното управление на проектите. 

Промените в обществената нагласа, новите приоритети за подобрена стойност на 

инвестиционния проект, новото разбиране за жизнения цикъл на проекта, водят до 

усъвършенстване на добрите практики. В резултат през 2017 г. се появиха очакваните 

нови издания на най-прилагания глобален стандарт за управление на проекти, включен 

в Ръководството на PMI PMBOK®  и най-разпростанените международни договори за 

строителство на FIDIC1. Горещата тема е дали промените в новите издания ще улеснят 

или затруднят управлението на проекти в строителството и дали ще отговорят на 

новите тенденции в бранша. Новите издания с малки изключения все още не са 

приложени на практика, затова научният анализ е много своевременен. 

Доказателство за значението на това изследване е фактът, че изданието на FIDIC от 

2017 г. съдържа 50% повече текстове спрямо предходното издание от 1999 г., което 

според авторите се дължи на фокуса към практическо управление на проектите. 

Допълнителните текстове включват разписани процедури с конкретизирани срокове и 

отговорности за по-лесно управление на проектите и повече сигурност за успешното им 

изпълнение. От друга страна, според някои коментатори много от допълненията 

излишно утежняват администрирането на договорите. Но отчитайки, че самите проекти 

стават все по-сложни, заинтересованите страни все повече, технологиите навлизат по-

бързо, отколкото може да се обучат и квалифицират кадрите, дали новите издания 

отразяват навреме тенденциите? 

Темата е много актуална и за България, тъй като от 10.09.2018 г. договорите на FIDIC 

станаха задължителни за инвестиционните проекти, финансирани по ОП „Околна среда 

2014-2020 г.”, ос 1 “Води”. Договорите на FIDIC се прилагат у нас над 20 години за 

проекти с публично и частно финансиране. Български строителни и консултантски 

фирми участват в търгове в съседни държави, при които се използват изследваните 

международни договори и стандарти.  

                                                

1 Международна федерация на инженерите консултанти, основана през 1913 г.; през 2018 г. в нея 

членуват 102 национални асоциации; българският пълноправен член е Българската асоцияция на 

архитектите и инженерите консултанти БААИК 
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2. Цели и задачи на изследването 

Целта на дисертационния труд е да се изследва усъвършенстването на управлението 

на проекти в строителството чрез интегриране на знанията от международните 

стандарти и договорните условия на FIDIC.  

Важно е да се установи дали новите тенденции в развитието и управлението на 

строителните инвестиционни проекти са отразени в договорните условия на FIDIC от 

1999 г. и 2017 г. и ако не, какво трябва да се направи при подготовката на договорите. 

За изпълнение на поставената цел се решават следните основни задачи: 

Задача 1: Да се изследват тенденциите и модерните методи за управление на 

проекти в строителството във всяка област знание съгласно 

международния стандарт PMBOK® и Разширението за строителство. 

Задача 2: Да се идентифицират договорните инструменти на FIDIC за приложение 

на процесите за управление на проекти в строителството по области 

знание. 

Задача 3: Да се анализира приносът на изданието на договорите на FIDIC от 2017 г. 

за по-ефикасно управление на проекти в строителството. 

Задача 4: Да се установи дали договорите на FIDIC създават правна среда за 

ефикасно управление на проекти в унисон с новите добри практики и да 

се разработят мерки за усъвършенстване на договорната стратегия. 

Задача 5: Да се покаже практическото приложение на усъвършенствания подход 

при интегриране на знанията за управление на проекти в строителството 

с договорите на FIDIC. 

3. Предмет на изследване 

Предмет на научното изследване е внедряването на областите на знание при 

управление на  инвестиционните строителни проекти, групирани според 

международния стандарт за управление на проекти PMBOK®, допълнени с тези от 

Разширението за строителство на PMBOK® : 

1) Управление на поръчките; 

2) Интегрирано управление; 

3) Управление на обхвата; 

4) Управление на времето; 

5) Управление на разходите; 

6) Управление на качеството; 

7) Управление на ресурсите; 

8) Управление на комуникациите; 

9) Управление на риска; 

10) Управление на заинтересованите страни; 

11) Управление на здравето, безопасността, физическата защита и околната 

среда на проекта; 

12) Управление на финансирането на проекта; 

13) Управлението на исковете по проекта. 
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4. Обект на изследване 

Обект на изследването са най-разпространените международни договори на FIDIC за 

строителство с над 60-годишна история, които са преведени и използвани у нас. 

5. Методология на изследването 

В разработката се прилага системният подход в 6 стъпки за всяка от тринадесетте 

области знания за управление на проекти в строителството: 

Стъпка 1: Систематично се проследяват процесите за управление на проекти в 

строителството, съгласно изданието на PMBOK®  от 2017 г. и 

Разширението за строителство от 2016 г. (Задача 1); 

Стъпка 2: Анализират се новите тенденции и промените спрямо предходното 

издание от 2013 г. (Задача 1); 

Стъпка 3: Изследват се инструментите в договорите на FIDIC за приложението на 

процесите за управление на проекти в строителството от съответната 

област (Задача 2); 

Стъпка 4: Идентифицират се позитивите и негативите при управление на проекти в 

строителството за всяка област на знанието в изданието на FIDIC от 2017 

г. (Задача 3); 

Стъпка 5: Анализира се съответствието на изданията на FIDIC от 1999 г. и от 2017 

г. на новите тенденции за управление на проекти в строителството 

(Задача 4). 

Стъпка 6: Предлагат се конкретни мерки, подобряващи интегрирането на областите 

от знания в договорите (Задача 4). 

Използват се методите на анализ и синтез. След систематичния анализ за всяка област 

от знания се обобщават изводите, за да се посочат възможности за използване на 

стандартните форми на FIDIC за модерно управление на проекти в строителството. 

Това може да стане в съчетание с новата стандартна форма Рамков договор на Алианса 

FAC-1, както и чрез въвеждане на допълнителни Специфични условия или други 

инструменти в други документи на договора. 

Използва се и емпиричен метод: изследването е подкрепено с практически казуси от 

опита на автора по приложението на изследваните договори в България и други 

държави. 

6. Основни източници на информация 

Информационните източници, използвани за осъществяване целите на разработката са: 

 Стандарти за управление на проекти; 

 Международни типови договори за строителство; 

 Научни публикации на български, английски, руски и италиански; 

 Закони и наредби; 

 Интернет информация; 

 Проектни документи за практическите казуси, включително договори, 

кореспонденция и доклади. 
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II. Съдържание на дисертационния труд 

Дисертацшионниат труд е с обем 166 страници плюс библиография в три части: 

Част 1. Международни стандарти за управление на проекти – съдържа 27 стандарта; 

Част 2. Международни договори за строителство – съдържа 34 типови договора; 

Част 3. Статии, книги, дисертации – съдържа 139 референции, от които 5 закона, 4 

наредби, 15 публикации на български, 7 на руски, 3 на италиански и 105 на английски. 

В Приложение 1 на 16 страници са включени авторски преводи на органиграмите за 

процесите за управление на проекти по Областите знания от PMBOK® 2017 г. 

Дисертационният труд включва въведение, три глави, изводи, приноси и заключение; 

съдържа 8 таблици и 23 фигури, плюс 11 фигури в Приложение 1. 

Първа глава Литературен обзор 

Управление на проекти в строителството според 

международните стандарти 

ISO/IEC 2:2004 определя стандартът като “Документ, одобрен от призната 

институция, който осигурява, за общо и многократно използване, правила, насоки или 

характеристики за продукти, процеси или услуги и спазването му не е задължително”. 

Международният стандарт Насоки за управление на проекти БДС ISO 21500:2012 на 

Международната организация по стандартизация (ISO), групира процесите в 

аналогични области от знания, наречени „тематични групи процеси“. ISO издава 

отделни стандарти за възлагане на строителни поръчки и организация на 

строителството. Важни за управлението на проекти в строителството са и стандартите 

на ISO за управление на качеството ISO 9001:2015, управление на околната среда ISO 

14000:2015, управление на риска ISO 31000:2018, управление на здравето и 

безопасността ISO 45001:2018. 

През последните години ISO издаде допълнителни международните стандарти за 

управление на проекти: 

 СД ISO/TR 21506:2019 Управление на проекти, програми и портфолиа. Речник; 

 БДС ISO 21505:2017 Управление на проекти, програми и портфолиа. Насоки за 

стратегическо управление, БИС 2017; 

 БДС ISO 21508:2018 Управление на постигнатата стойност (EVM) при 

управление на проекти и програми, БИС 2018; 

 БДС ISO 21511:2018 Декомпозирана структура на работата (WBS) при 

управление на проекти и програми, БИС 2018. 

Международната асоциация за управление на проекти IPMA също развива стандарти за 

управление на проекти, които се фокусират върху компетентността на организациите 

(2019 Organisational Competence Baseline) и експертите (2018 Individual Competence 

Baseline), както и постоянното подобрение, следвайки цикъла на Deming (планирай, 

изпълнявай, проверявай, действай). IPMA разработва модел за оценяване на проектите, 

наречен стандарт за отлични проекти (2018 Project Excellence Baseline). Критериите за 

отлични проекти включват не само постигане на целите, но и устойчивост и 

удовлетворяване на всички заинтересовани страни. 
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PMBOK® Guide е обширно ръководство за управление на проекти, даващо насоки за 

работа с глобалния стандарт на американския Project Management Institute PMI, 

включен в книгата като приложение. PMBOK® дава насоки за общо приложимите 

процеси за управление на проекти, групирани в десет “области знания”. 

За целите на това изследване се използва PMBOK® поради следните причини:  

 Това е най-разпространеният стандарт за управление на проекти; 

 Областите знания на PMBOK® съвпадат с Тематичните групи процеси според 

ISO 21500:2012; 

 Ръководството PMBOK®  е с по-голяма практическа насоченост от Насоки за 

управление на проекти на ISO и ще улесни системния анализ; 

 Construction Extension (Разширението за строителство на PMBOK®) допълва 

знанията, отчитайки спецификата на строителството; 

 За анализа на риска, който е основата за избор на договорни условия, PMI е 

издал допълнителен практически стандарт, който допълва знанията. 

 

Тенденции и модерни методи за управление на проекти в 

строителството 

През последните 20 години според Jack Meredith (2016 Project Management: a 

Managerial Approach) промените в управлението на проекти се налагат от: 

 глобализацията, оказваща натиск за намаляване на цените, времето за реакция и 

иновации; 

 компютърните и телекомуникационните технологии, развиващи нови 

инструменти; 

 натискът за нови продукти и услуги. 

При съвременните проекти се балансират повече от трите традиционни ограничения 

качество, срок и бюджет: с безопасността не се правят компромиси; репутацията, 

управлението на рисковете и стремежът към добавена стойност за участниците в  

проекта и обществото може да излязат на преден план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИГУРА 1. Ограничения при управлението на проектите според Kerzner (2017) 

риск 

имидж 

стойност качество 

цена обхват 

срок 
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Допълнителни ограничения при управлението на проекти в строителството са 

социалната и екологична поносимост, регулаторната рамка. Освен това голямо 

значение има дълготрайността на строежите. Разходите за експлоатация са важна част 

от стойността и не бива да се пренебрегват за сметка на цената. Устойчивото развитие, 

включващо спестяване на ресурси, има все по-голямо значение за подобряването на 

стойността. Проектите стават все по-сложни, често свързани с подземна 

инфраструктура, която винаги крие рискове. Навлизането на нови технологии изисква 

голяма адаптивност. 

Традиционното определение за успешен проект е завършване в срока, бюджета и 

обхвата. Новото определение е постигане на желаната стойност при балансиране на 

ограниченията (Kerzner, H. 2015 Project Management 2.0. Levaraging tools, distributed 

collaboration and metrics for project success). Kerzner счита, че ръководителите на 

проекти трябва да надминат знанията от PMBOK® Guide. Трябва да се приоритизират 

ограниченията индивидуално за всеки проект с клиента и да се изберат метрики за 

следене на различни показатели, според нуждите на заинтересованите страни. 

Отлични резултати ще дойдат само при ефективна комуникация, сътрудничество и 

доверие. 

От началото на 90-те години са направени множество проучвания в световен мащаб, 

които изследват проблемите на строителния сектор и очертават бъдещото развитие с 

цел непрекъснато подобрение. Водеща е Великобритания.  

През 1994г. сър Michael Latham в доклада “Изграждане на екипа” за първи път 

поставя за цел постигането на по-висока стойност за изразходваните средства за 

клиентите и подкрепя партньорството като средство за повишаване ефективността на 

строителството. Този доклад е последван от редица правителствени и частни 

инициативи във Великобритания за подобряване на строителния сектор. 

През 1998г. сър John Egan в доклада „Преосмисляне на строителството“ отново 

очертава основните проблеми на сектора като ниска продуктивност, малки печалби, 

големи закъснения и надвишаване на бюджета при изпълнение на проектите, липса на 

инвестиции в научни изследвания, липса на обучение на персонала, неудовлетвореност 

на клиентите, избор на строители на база най-ниска цена в търговете, стремеж на 

клиентите да намалят инвестиционните разходи на проекта без да се мисли в 

дългосрочна перспектива. Може да се намалят разходите и да се постигне добавена 

стойност за клиентите чрез интегриране на проектиране и строителство. Докладът 

посочва, че освен в Обединеното кралство, също така в САЩ и Скандинавските страни 

30% от строителните дейности са поправки, използва се само 40-60% от потенциала на 

работната сила, строителните инциденти се оценяват на 4-6% от общите разходи на 

проекта и най-малко 10% от материалите са отпадък. Сър Egan очертава следните най-

добри практики и иновативни техники, които трябва да се използват, за да се 

подобрят строителните проекти: 

 Стандартизация;  

 3D моделиране;  

 Партньорство и рамково договаряне с цел по-добро сътрудничество; 

 Иновативни техники от други индустрии (например автомобилната); 

 Качество означава не само нула дефекти, но също така надминаване 

очакванията на клиента и намалени експлоатационни разходи; 

 Обучение, доверие и респект към служителите; 

 Определяне ключови индикатори и балансирано отчитане на резултати; 

 Партньорство и интеграция по веригата на доставки; 
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 Картово представяне на процесите, измерване на изпълнението и непрекъснато 

подобрение с цел повишаване на качеството и елиминиране на ненужното; 

 Прилагане на “lean” мислене в строителството за по-висока ефективност чрез 

премахване на ненужното; 

 Ранно включване на строители, подизпълнители и доставчици, за да се изготви 

проект, който е лесно построим и отчита експлоатационните разходи. 

 Да се намали избора чрез търгове и да се наблегне на дългосрочни 

партньорства; 

 Хонорарите на проектантите да не се определят като процент от строителните 

разходи, защото това не стимулира по-ефективни проектни решения; 

 При проектирането да се отчитат разходите през целия жизнен цикъл, като 

експлоатационни разходи и разходи за събаряне или преустройство; 

 По-добро регулиране на сектора и по-малко наредби, което позволява по-

голяма гъвкавост и изпълнение съгласно най-добрите стандарти. 

През 2002 г. сър John Egan в доклада “Ускоряване на промяната” отчита 

подобренията след предходния доклад и идентифицира три основни фактора за 

ускоряване на промените и осигуряване на култура на непрекъснато подобряване: 

 Лидерство на клиентите; 

 Интегрирани екипи и вериги за доставки; 

 Адресиране „проблемите на хората“, особено здравето и безопасността. 

През 2016 г. правителството на Обединеното кралство издава Government Construction 

Strategy 2016-20, като след основните цели са приложението на Строителното 

информационно моделиране (СИМ) и прилагане на техники за възлагане като Ранно 

включване на строителя и Сътрудничество по веригата на доставките.  

През 2017 г. проучване на McKinsey Global Institute очертава причините за ниската 

производителност на строителния сектора: 

 широко регулиране и силна зависимост от обществените поръчки, като 

корупцията изкривява пазара.  

 строителството е силно фрагментирано: договорите имат несъответствия в 

разпределението на риска и възнагражденията; често неопитни собственици и 

купувачи трудно се ориентират в непрозрачен пазар.  

Резултатът е лошо управление и изпълнение на проекти, недостатъчни умения, 

неадекватни процеси на проектиране и недостатъчно инвестиране в развитието на 

уменията, научноизследователската и развойна дейност и иновациите. 

Според McKinsey производителността може да се повиши с 50-60%, ако се вземат 

мерки едновременно в следните седем области: 

 Законодателни реформи- това включва облекчаване на регулациите, 

стандартизация; 

 Договорна рамка, фокусирана върху сътрудничество за решаване на 

проблемите - тръжните процедури да не определят победител с най-ниска 

цена; да се използват договори за интегрирано управление на проектите с 

дългосрочно сътрудничество; ако се използват традиционни договори, да се 

добавят стимули за постигане на по-добра стойност и резултати; да се 

инвестира повече в началния етап при подготовката на проекта; 
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 Преосмисляне на проектирането и инженеринга – да се гледа на строителството 

като производство, да се стандартизират проектите и изделията, да се интегрира 

строителят по време на проектирането, да се използват сглобяеми елементи; 

 Подобряване управлението на поръчките и веригата на доставките – 

дигитализация, по-добро планиране и прозрачност между строители и 

доставчици; 

 Подобряване изпълнението на площадката – 4 познати подхода, които не се 

използват достатъчно: 

o “Система на последния планиращ”2 за добро планиране; 

o Нови взаимоотношения между страните и ключови показатели за 

изпълнение (КПИ), които се договарят и използват на редовни срещи за 

решаване въпроси на място. 

o Да се гарантира, че цялата предварителна работа (например, получаване 

на одобрения и разработване на етапите на проекта) е приключила преди 

стартирането на място.  

 Внимателно планиране и координиране на различните дисциплини на място, 

заедно с прилагането на “lean” принципите за премахване на всичко излишно. За 

да стане това, трябва да се премине от системи, които разчитат предимно на 

процеси и командване-контрол, към по-холистична операционна система.  

 Вливане на цифрови технологии, нови материали и усъвършенствана 

автоматизация. 

 Възстановяване на работната сила: Промени в строителния сектор не могат да 

бъдат постигнати без инвестиции в работната сила, която застарява и променя 

своя състав чрез миграция. Служителите в строителните фирми трябва 

непрекъснато да се преквалифицират и обучават, за да използват най-новото 

оборудване и цифрови инструменти. 

Управлението на проекти в строителството трябва да отчете препоръките на McKinsey, 

които ще повишат производителността. Стандартизацията, сътрудничеството, лийн 

практиките и дигитализацията са най-важните тенденции, за които 

законодателството и договорите за строителство трябва да създадат правна среда. 

 

Международни типови договори за строителство 

Стандартните форми имат следните предимства: 

- Икономия на време и разходи за едни и същи дейности. 

- Честото използване води до общо разбиране, така намаляват споровете. 

- Участниците в търга не увеличават цената за неизвестни рискове, както в случай 

на непознати договори. 

- Справедливост за двете страни, което означава по-голяма увереност на 

изпълнителя относно разпределението на риска от непредвидени обстоятелства. 

- По-лесно е обучението за приложението на стандартни форми. 

                                                

2 Last Planner® System (LPS), препоръчана от сър Egan в „Rethinking Construction“: сътрудничество за 

реалистично планиране на най-ниско ниво, за своевременно решаване на проблемите и осигуряване на 

поточност 
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- Няма нужда страните да тълкуват договора. 

- Внимателно са съставени. 

- Те са предсказуеми: неопределеностите се уточняват или чрез съдебната 

практика, или с ръководства за приложението им. 

- Използването им гарантира спазване на ясни принципи и приложение на добри 

практики. 

Съпоставени са най-важните международни договори за строителство на FIDIC и NEC, 

които не само са най-разпространени, но са цели “семейства” от договорни условия, 

даващи възможност за избор на подходящата за проекта стандартна форма. 

Най-разпространените в света стандартни форми на договори за строителство и 

свързани услуги, издадени от FIDIC, са: 

 The Short Form of Contract (Green Book) 1999 

 MBD Harmonised Edition, Conditions of Contract for Construction (Pink Book) 2005, 

2006,2010 

 Conditions of Contract for Construction. For Building and Engineering Works 

designed by the Employer (Red Book) 1st ed 1999, 2nd ed 2017 

 Conditions of Contract for EPC/ Turnkey Projects (Silver Book) 1st ed 1999, 2nd ed 

2017 

 FIDIC, Conditions of Contract for Plant and Design-Build. For Electrical & Mech. 

Plant & For Building & Engineering Works Designed by the Contractor (Yellow 

Book) 1st ed 1999, 2nd ed 2017 

 Form of Contract for Dredging and Reclamation Works (Blue Book) 1st ed 2006 & 

2nd ed 2016 

 Design, Build, Operate (Gold Book) 2008 

 Conditions of Subcontract for Construction For building and engineering works 

designed by the Employer. 2011 

 Conditions of Contract for Underground Works designed by the Contractor according 

to the reference design by the Employer and the Geotechnical Baseline Report 

(Emerald Book) 2019 

 Model Joint Venture (Consortium) Agreement, 2nd ed 2017 

 Sub-Consultancy Agreement, 2nd ed 2017 

 Client/Consultant Model Services Agreement (White Book) 5th Ed 2017. 

Типовите договори за големи проекти, предмет на дисертационния труд, са преведени 

на български от БААИК: 

 Договорни условия за строителство. За строителни и инженерни обекти, 

проектирани от Възложителя (Червена книга) FIDIC 1999, българско второ 

издание БААИК 2008  г. 

 Договорни условия за технологично оборудване и проектиране-строителство. За 

електро и машинно-монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, 

проектирани от Изпълнителя (Жълта книга) FIDIC 1999, българско издание 

БААИК 2002 г. 

 Договорни условия за инженеринг, реализация и строителство/ “На ключ” 

(Сребърна книга) FIDIC 1999, превод в Ръководството за Договорите на FIDIC 

2004 г. 

 Договорни условия за строителство, Хармонизирано издание на 

Международната Банка за Развитие (Розова книга) FIDIC 2006, българско 

издание БААИК 
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Предстои превод на изданието от 2017 г. Съгласно §24 от Заключителните разпоредби 

на ЗУТ за проекти, финансирани изцяло или частично от международни финансови 

институции и от фондове на Европейския съюз, при сключване на договорите между 

участниците в инвестиционния процес могат да се прилагат договорните условия на 

Международната федерация на инженерите консултанти (ФИДИК), като при това 

строежите се въвеждат в експлоатация по реда на ЗУТ. 

Първото издание на “Новия инженерингов договор” NEC (New Engineering Contract) 

излиза през 1993 г. с претенции за радикално нов договор, който да стимулира 

доброто управление на проекти. Последното издание на NEC4 е от 2017 г. и според 

авторите подпомага “всеки проект да бъде предаден навреме, в бюджета и с най-

високи стандарти.” Мотото му е “подобрение чрез сътрудничество”.  

Новият комплект включва следните договорни условия: 

 Alliance Contract (ALC)  

 Design Build Operate Contract (DBO) 

 Dispute Resolution Service Contract (DRSC) 

 Engineering and Construction Contract (ECC) 

 Engineering and Construction Short Contract (ECSC) 

 Engineering and Construction Short Subcontract (ECSS) 

 Engineering and Construction Subcontract (ECS) 

 Framework Contract (FC) 

 Professional Service Contract (PSC) 

 Professional Service Short Contract (PSSC) 

 Supply Contract (SC) 

 Supply Short Contract (SSC) 

 Term Service Contract (TSC) 

 Term Service Short Contract (TSSC). 

Договорите на NEC за инженеринг, строителство и услуги съдържат избираеми модули, 

които дават 6 основни опции за плащане. Според Chitty on Contracts (2012) целта е “да 

се предостави в единен формат пълна гама от договорни документи, обхващащи 

всички видове поръчки и строителство чрез използването на „основни клаузи“ с 

незадължителни допълнения.” 

Според Samuel Furst и Vivian Ramsey (2012 Keating on Construction Contracts) важно за 

тези стандартни форми е, че поставят “добрите принципи и практики за управление на 

проекти” преди “определянето на правните отношения”, като това е отразено в 

сериозните задължения относно програмата в договора. Ръководителят на проекта е 

централната фигура, отделна от Супервайзора, който приема работите. Типовите 

договори от семейството на NEC са приложени освен във Великобритания, в Ирландия, 

Австралия, Китай, Африка, Южна Америка, Холандия, Филипините, Хонг Конг и 

амбицията на създателите им е да станат най-разпространените в света стандартни 

форми през следващото десетилетие.  

Авторите на NEC твърдят, че неговите ключови особености се центрират около 

гъвкавостта, яснотата и простотата и стимулират добро управление, докато при FIDIC 

не съществуват такива цели. Това изявление донякъде противоречи на твърденията на 

авторите на новото издание на FIDIC, които обясняват, че сериозните изменения, 

довели до около 50% повече текст в изданието от 2017 г., целят именно добро 

управление на проекта. Действително, в изданието от 2017 г. FIDIC като NEC отделя 

все по-голямо значение на ранното предупреждение, програмата и нейното 

https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Alliance-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Dispute-Resolution-Service-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Engineering-Construction-Contract/NEC4-Engineering-and-Construction-Short-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Engineering-Construction-Subcontract/NEC4-Engineering-and-Construction-Short-Subcontra
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Engineering-Construction-Subcontract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Framework-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Professional-Services-Contract/NEC4-Professional-Service-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Professional-Services-Contract/NEC4-Professional-Service-Short-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Supply-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Supply-Contract/NEC4-Supply-Short-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Term-Service-Contract/NEC4-Term-Service-Contract
https://www.neccontract.com/NEC4-Products/NEC4-Contracts/NEC4-Term-Service-Contract/NEC4-Term-Service-Short-Contract
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своевременно актуализиране, както и на алтернативното разрешаване на споровете от 

аджудикатори. Утвърждава се и ролята на Инженера, който управлява проекта. В 

новото издание на FIDIC според някои коментатори има тенденция към по-добро 

управление на договора, стремеж да се решават въпросите преди да са се превърнали в 

спорове. 

Въпреки това, FIDIC запазва стила на традиционните договори, центрирани върху 

трансфериране на риска, вместо сътрудничество за управлението му. Според Philip 

Capper (2013) FIDIC все още не успява напълно да интегрира програмата като 

договорен механизъм, за разлика от NEC. При FIDIC исковете при събития, даващи 

право на удължаване на срока и компенсации се оценяват ретроспективно, докато при 

NEC в перспектива, за стимулиране на проактивно съвместно управление на рисковете 

и запазване на добрите отношения. 

Все пак, тъй като NEC изисква революция в културата и начина на мислене, въпреки 

усилията на създателите му да измести FIDIC, според Lucas Klee (2018 International 

Construction Contracts Law) “най-вероятно ще остане в сянка освен ако и докато 

международният строителен пазар направи истински завой към сътрудничеството, 

или взаимното доверие и коопериране.” 

 

Многостранни алианси 

Алиансите осигуряват сътрудничество между заинтересованите страни и по веригата на 

доставките, изключително важно за ефикасното управление на проектите. 

Според Lahdenperä, P. (2017) “Използването на алианса може да спомогне за 

постигане на по-успешни от обичайните резултати при сложни проекти с 

предизвикателства, включващи голяма несигурност”. 

В семейството на NEC през 2017 г. се появява многостранен Договор за алианс, 

осигуряващ сътрудничество между участниците в инвестиционния процес.  

При FIDIC липсва такъв, но решение има: Рамковият договор на Алианса FAC-1 

може да се приложи като чадър на договорите за строителство, проектиране, 

строителен надзор, подизпълнение и доставки. Тази международна стандартна форма е 

издадена през 2016 г. като многостранен договор, обединяващ двустранните договори 

на участниците в инвестиционния процес. 

Рамковият договор на Алианса FAC-1 е образец на договор, различен от който и да е 

друг, предоставящ дългосрочна основа за възлагане и интегриране на всякакви видове 

работи, услуги и доставки. Интегрираният многостранен договор на Алианса FAC-1, 

сключен с група подбрани консултанти, изпълнители, доставчици или други доставчици, 

дава възможност за: 

 Повече прозрачност и подобрена ефективност чрез последователност на 

данните, споделяни между Членовете на Алианса; 

 По-силен съвместен ангажимент към споделените Цели и по-близки работни 

отношения във връзка с договорените Дейности на Алианса; 

 Подобрен съвместен ангажимент с Веригата за доставки и Заинтересованите 

страни; 

 Колективно саморегулиране чрез Групата на Представителите; 

 Повече откритост при измерването спрямо договорените Целеви стойности и 

по-ефективно мотивиране за получаване на договорените Стимули. 
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FAC-1 съдържа договорни инструменти в клаузите и приложенията, стимулиращи 

сътрудничество. 

През март 2017 г. Българското общество по строително право (БОСП), пълноправен 

член на Европейското общество по строително право, подписа лицензионно 

споразумение с английската Association of Consultant Architects (ACA) и с автора проф. 

David Mosey за превод и адаптация към българското законодателство на FAC-1. 

Работна група, оглавявана от адв. Бояна Милчева, създаде българската версия на FAC-1 

и Анекс 6 Част 1 “Правни изисквания” на английски, включващ необходимите 

изменения за адаптиране към българското законодателство, който ще се използва 

заедно с английското издание от 2016 г., публикувано и продавано от ACA. 

 

Управление на строителни инвестиционни проекти съгласно 

международните стандарти и международните договори  

Дисертацията се фокусира върху управлението на проекти с договорите на FIDIC по 

следните причини: 

 Това са най-разпространените международни договори; 

 Преведени са на български и се прилагат в България над 20 години; 

 Поддържат традиционното разпределение на отговорностите, за разлика от по-

модерните методи на NEC, за които тепърва трябва да се развива културата на 

сътрудничество, необходима за успешното им прилагане; 

 При установен недостиг на инструменти на FIDIC за ефективно управление на 

проекти могат да се включат допълнителни инструменти – лийн техники и 

чадъра на Рамковия договор на Алианса FAC-1, преведен и адаптиран за 

България. 

Дисертацията анализира систематично как се прилагат процесите за управление на 

проекти в строителството, групирани в области знания според PMBOK®, чрез най-

използваните типови договори на FIDIC за големи и сложни проекти (с капитална 

стойност над 500000 $, срок над 6 месеца) Червена, Жълта и Сребърна книги. 

Има много публикации за договорите на FIDIC, насочени към възложители, строители, 

инженери-консултанти, инвеститорски контрол, юристи, но не е публикуван подобен 

анализ. Тълкувание и насоки за приложение на клаузите на трите договора Червена, 

Жълта и Сребърна книги първо издание 1999 г. се съдържа в Ръководство за 

Договорите на FIDIC (2000), Ръководството за акредитирано обучение (2011) и в 

разгледани най-известни съвременни издания. 

Направен е пълен преглед на публикациите за договорите на FIDIC, като изчерпателна 

информация за литературата има на fidic.org в раздела на електронната книжарница на 

FIDIC, “Допълнителни ресурси”, съдържащ линкове към книги и статии. Прегледът на 

изброените източници потвърждава, че публикациите са насочени най-вече към 

обяснения на клаузите на основните договори на FIDIC и указания за тяхното 

приложение. Задълбоченият анализ на юристите е от гледна точка строително право, за 

да се изясни как могат тези международни договори да се прилагат в различни 

юрисдикции с прецедентно и континентално право с граждански кодекси. Анализирани 

са процедурите за управление на времето, разходите, измененията, рисковете съгласно 
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условията на договорите, но липсва систематичен анализ за приложението на всички 

области знания за управление на проекти. 

Докладът на сър Michael Latham “Constructing the team” преди 25 години дава важни 

препоръки за модерния договор, следвани от договорите на NEC. В новата си книга 

“Възлагане на поръчки в строителството за сътрудничество и подобрена стойност” 

проф. David Mosey прави задълбочен анализ на възможностите на различните 

стандартни форми да осигурят сътрудничество за по-ефикасно управление на проекта. 

Според проф. Mosey въпреки измененията в изданието от 2017 г., FIDIC не изпълнява 

част от препоръките на сър Latham, други изпълнява частично, например: 

 Няма процеси за ранно назначаване на главния изпълнител и специализираните 

подизпълнители с цел интегриране на работата на проектанти и строители и 

оптимизиране на проекта; 

 Няма многостранен договор за алианс; 

 Няма процедури за партньорство, включващи цели за подобрение. 

При анализа в следващата глава, когато се установи, че в договорните условия не са 

включени необходимите механизми и инструменти за проактивно и ефикасно 

управление на проекти, се предлагат изменения на общите условия на FIDIC и 

допълнителни инструменти, включително интегриране на всички участници в 

инвестиционния процес чрез Рамковия договор на Алианса FAC-1. 

 

ВТОРА ГЛАВА Подход за подготовка и управление на 

инвестиционни проекти съгласно 

PMBOK® и договорите на FIDIC 
 

Нови тенденции според PMBOK® 2017 и Construction Extension 2016  

Систематично са проследени процесите от всяка област знание, като са анализирани 

тенденциите и промените в последното издание на PMBOK® от 2017 г. и Construction 

Extension от 2016 г. спрямо предходните издания, в изпълнение на Задача 1.  

Измененията като цяло отчитат добрите практики при управление на проекти, които 

вече са известни. Важни за темата на дисертационния труд и предложения подход са 

следните нови тенденции: 

 Дигитализация; 

 Фокус върху интегрираното управление на проектния риск, за да се гарантира, 

че се отчитат всички рискове в по-широк контекст; 

 Използване на стандартни форми за договаряне; 

 Управление на веригата на доставките; 

 Сътрудничество: необходимостта от повече информираност и прозрачност, 

както и своевременно и ефективно вземане на решения, го прави критично при 

сложни ситуации; Стилът за управление на проекти се измества от командване и 

контрол към сътрудничество и поддръжка, като се делегират на екипа повече 

правомощия за вземане на решения; 

 Документиране и управление на изискванията на заинтересованите страни за 

постигане на бизнес и проектните цели; 

 При Управлението на поръчките като нов изходен елемент е добавена 

тръжната стратегия, която определя какви договори, кога и за какъв обхват 

ще се сключат; 
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 При Управлението на поръчките Construction Extension обръща специално 

внимание на подготовката на техническите спецификации, гаранционните 

отговорности, управлението на записите и управлението на исковете; 

 Разширява се ролята на ръководителя на проекта като интегратор на всички 

процеси, като му се дават допълнителни правомощия при инициириането и 

закриването на проекта, както и при управление на заинтересованите страни;  

 Добавен е нов процес Управление знанията за проекта, с цел запазване на 

съществуващите знания и създаване на нови знания за целите на проекта и за 

обучението на организацията за бъдещи проекти; 

 Големите проекти включват много договори с изпълнители, подизпълнители, 

консултанти. Трябва много добре да се дефинират границите на обхвата, за да 

няма двойно финансиране или невъзложени дейности и да е ясно кой ще изгради 

инфраструктурата, присъединяването и какви интерфейси има межу отделните 

изпълнители; 

 Отчитане на напредъка чрез направени разходи по проекта навлиза все повече. 

(Този анализ е стандартизиран в БДС ISO 21508:2018 “Управление на 

постигнатата стойност (EVM) при управление на проекти и програми”); 

 Модерни методи за управление на ресурсите: поради ограничената наличност се 

прилагат все повече лийн техники, производство “тъкмо навреме”, Keizen, 

теория на ограниченията и др.; 

 Емоционална интелигентност: когато тя се развива, екипът става много по-

ефективен и намалява текучеството; 

 Самоорганизиращ се екип: състои се от специалисти с обща подготовка, които 

постоянно се адаптират към променящата се среда; ръководителят на проекта 

само им създава подходящи условия; 

 Виртуални екипи: глобализирането на проектите води до използване на 

експерти, които работят по проекта без да са на площадката, с помощта на 

телекомуникации и интернет връзки. Така може да се използва специализирана 

експертиза, да се работи от къщи, да се използват експерти с понижена 

мобилност; 

 Развитието и използването на подходящи информационни стратегии е 

жизненоважно за поддържането на ефективни взаимоотношения със 

заинтересованите страни; 

 Устойчивост на проекта: всеки проект трябва да устои на рискове, които се 

виждат едва след като са се случили; това изисква проектът да има: 

o Правилно планиран бюджет и сума за непредвидени разходи, в 

допълнение към провизорните суми за предвидени рискове; 

o Гъвкави проектни процеси, които могат да се справят с появилите се 

рискове, включително силно управление на промените; 

o Силен проектен екип с ясни цели, на който му е гласувано доверие да 

свърши работата в договорените рамки; 

o Чест преглед на признаците за ранно предупреждение, за 

идентифициране на появилите се рискове възможно най-рано; 

o Ясен отговор от заинтересованите страни за изясняване как може да се 

промени обхвата или стратегията на проекта поради появилите се 

рискове. 

 Структурираният подход към идентифицирането, приоритизирането и 

ангажирането на заинтерсованите страни е ключът към успеха на проекта. Тези 

процеси трябва да започнат максимално рано; 

 Важна е превенцията на споровете, за целта трябва: 
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o Договорът да е добре написан със справедливи условия за промяна на 

обхвата при непредвидими събития, клаузи за своевременно уведомяване 

и форс мажор. 

o Да има добре развит план, включително за управление на риска. 

o Да се поддържа проследима документация по време на строителството, 

включително с използване на СИМ, табла, фотографии и видео. 

o Рано да се признават потенциалните проблеми и откритото да се 

обсъждат алтернативи за промяна: при сътрудничество е по-малка 

вероятността за искове. 

o Да има условия за партньорство: то оптимизира ангажиментите на 

заинтересованите страни. 

o Разногласията бързо да се решават с обективни професионални анализи и 

преговори. 

 

Инструменти за управление на проекти в договорите на FIDIC 

Ръководителят на проекта на Възложителя с помощта на експерт по тръжната стратегия 

избира най-подходящите договорни условия за строителство на FIDIC по алгоритъма, 

представен на Фигура 2. Избирането на подходящата стандартна форма е от критична 

важност за успеха на проекта.  

Този избор е част от тръжната стратегия, свързана с анализ на риска, възможности за 

финансиране, време за реализация на проекта, изисквания на заинтересовани страни. 

Например, за да скъсим времето за завършване, при липса на проектна готовност, 

проектирането се прехвърля в обхвата на Изпълнителя. 

При инфраструктурните проекти в пътния, железопътния и ВиК сектор се разделя 

инфраструктурата на участъци, подобекти и съоръжения, които се приоритизират в 

зависимост от нуждите и групират на лотове или отделни проекти, за да се обявят 

търгове за избор на изпълнител при осигурено финансиране. 

Отчитат се и възможностите за финансиране, от които зависи дали проектът може да се 

изпълни на един етап или трябва да се етапира. Особено сложно е финансирането на 

най-големите проекти, като атомни централи, ТЕЦ, които струват милиарди евро. За 

тях обикновено се сключва кредитно споразумение с водеша банка, като се организира 

синдикиран кредит. За да се стигне до такова финансиране, възложителят договаря 

много подготвителни дейности, които да гарантират зрелостта на проекта за отпускане 

на заема, например: 

o Споразумение за инженерно-геоложки и хидроложки проучвания; 

o Споразумение за геодезическо заснемане на площадката; 

o Споразумение за ОВОС и други екологични процедури; 

o Споразумение за проектно-проучвателни дейности, включително ПУП и идеен 

проект за разрешение за строеж; 

o Споразумение с Консултант по ЗУТ за оценяване съответствието на 

инвестиционните проекти и строителен надзор; 

o Строителство за подготовка на площадката. 
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ФИГУРА 2 Алгоритъм за избор на договор на FIDIC за строителство 

 

Фигура 3 обобщава договорните инструменти на FIDIC за управление на проекти по 

съответните Области знания, като резултат от анализа, направен във Втора глава в 

изпълнение на Задача 2. 
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ФИГУРА 3 Инструменти на FIDIC за управление на проекти 

•Участници (Клаузи 2, 3 и 4)

•Започване (ПК 2.1)

•Завършване (Клаузи 10 и 11)

О2. Интегрирано 
управление

•ПК 4.1, 4.10, 4.11 

•Изменения (Клауза 13)

О3. Управление на 
обхвата

•Програма, срокове (Клауза 8)О4. Управление на 
графика

•Измерване (ЧК Клауза 12)

•Изменения (Клауза 13)

•Плащания (Клауза 14)

О5. Управление на 
разходите

•ОК (ПК 4.9)

•Изпълнителски контрол (ПК 6.8)

•Приемане (Клауза 7)

•Проби (ПК 7.4, Кл. 9 и 12 ЖК/СК)

•Дефекти след предаване (Клауза 11)

О6. Управление на 
качеството

•Механизация (Клауза 4)

•Персонал (Клауза 6)

•Материали (Клауза 7)

О7. Управление на 
ресурсите

•Съобщения (ПК 1.3)

•Грижа за документите (ПК1.8)

•Доклади (ПК 4.21)

•Сведения (ПК 6.10)

О8. Управление на 
комуникациите

•Рискове (Клауза 17)

•Застраховки (Клауза 18)

•Форс мажор (Клауза 19)

О9. Управление на риска

•Участници (Клаузи 2, 3 и 4)

•Подизпълнители (ПК 4.4, 4.5 Ж/СК)

•Проектанти (Клауза 5 ЖК/СК)

•Други изпълнители (ПК 4.6)

•СКО, оператори (ПК 1.13, 2.2, 4.15)

•Съседи (ПК 4.14, 6.5, 6.11)

•Застрахователи (Клауза 18)

О10. Управление на 
заинтересовани страни

•ПК 4.8 и ПК 6.7
О11. Управление на 
здравето и 
безопасността

•Сигурност на Площадката (ПК 4.22)
О11. Управление на 
физическата защита

•Опазване на ок. среда ПК 4.18
О11. Управление на 
околната среда

•Осигурено финансиране (ПК 2.4)
О12. Управление на 
финансирането 

•Искове и спорове (Клауза 20)
О13. Управление на 
исковете
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Принос на изданието на FIDIC 2017 г. за по-ефикасно управление на 

проекти в строителството 

В изпълнение на Задача 3 е анализиран приносът на новото издание на FIDIC за по-

ефикасно управление на проекти в строителството. Определено по-модерно става 

управлението на проекти в строителството с изданията на FIDIC от 2017 г., което е 

демонстрирано за всяка Област знание.  

 Обновено “семейство” договори за строителство и услуги 

Освен новите Червена, Жълта и Сребърна книги за строителство на големи проекти, 

стандартните форми на FIDIC бяха изцяло обновени и напълно окомплектовани през 

2017 г. с типови споразумения за професионални услуги. Споразумението Клиент-

Консултант, известно като Бялата книга, вече е добре разписан и балансиран договор, 

който може да се използва за всякакви услуги, които се възлагат или от възложителя, 

или от изпълнителя на строителството. 

Прекрасното издание на Бялата книга от 2017 г. в съчетание с Червена или Жълта книга 

от 2017 г. ще осигурят по-добро интегрирано управление при изпълнението на големи 

проекти. Признание за това е фактът, че през 2019 г. FIDIC подписа меморандум със 

Световната банка, последван от споразумения с други банки, за използване на 

Червената, Жълтата, Сребърната и Бялата книги от 2017 г. 

Новото издание на FIDIC включва дългоочакваните Златни принципи, изключително 

важни за доброто управление на поръчките. Общите условия се използват без 

изменения. Специфичните условия включват изменения или допълнения, в 

съответствие с местните и/или проектните изисквания. При подгоотвката на 

Специфичните условия трябва да се съблюдават Златните принципа на FIDIC: 

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

Договора трябва да са според Общите условия и изискванията на проекта. 

2. Специфичните условия трябва да бъдат изготвени ясно и недвусмислено. 

3. Специфичните условия не трябва да променят баланса на разпределението на 

риска / възнаграждението, предвидени в Общите условия. 

4. Всички срокове трябва да бъдат с разумна продължителност. 

5. Всички официални спорове трябва да бъдат отнесени до Комисия за  избягване/ 

разрешаване на споровете (КИРС) за временно обвързващо решение като 

условие за арбитраж. 

 

 Стъпки към дигитализацията 

Най-после в новото издание през декември 2017 г. се появиха «Съвети за 

ползвателите на договори на FIDIC по проекти, които използват СИМ». Според 

FIDIC: 

 Координацията на целите има важно значение и обикновено се достига 

посредством СИМ Протокола и Плана за изпълнение на СИM. 

 СИM е основан на екипен подход; успешните проекти, използващи СИM, 

поощряват сътрудничеството.  

 Договорите на FIDIC са справедливи за всички страни и се считат подходящи за 

използване за проекти със СИM при условие, че страните признават разликата в 

подхода и прилагат договора по съответния начин. 
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 В тръжната документация за избор на консултант е необходимо ясно да се 

посочат изискванията на възложителя. Очакванията трябва да се фокусират на 

конкретни цели и ползи от СИM. 

FIDIC признава, че: 

• СИM подхожда за проекти с комплексно възлагане, включително проекти на 

инженеринг и проектиране-строителство-експлоатация, където е много важно 
ранното проактивно участие на проектанти, строители и възложител; 

• При използване по-високо ниво СИM, могат да се добавят елементи за 

експлоатацията и обслужването; 

• За управлението на модела трябва да бъде назначен квалифициран специалист, 

отделно от ръководителя на проекта; 

• Подизпълнителите трябва да бъдат обвързани със СИМ Протокола и Плана за 

изпълнение на СИM. 

Освен СИМ Протокола и Плана за изпълнение на СИM, FIDIC съветва да се 

прегледат и адаптират в Специфичните условия минимум 29 клаузи. 

 Повече правомощия за Инженера като Ръководител проект 

В новото издание се запазва двойствената роля на Инженера от една страна като 

консултант на Възложителя и от друга страна като лице, което трябва да решава 

справедливо като първа инстанция всички възникнали въпроси във връзка с Договора, 

но се въвежда ново понятие: “Инженерът ще действа неутрално между Страните”, 

когато изпълнява задълженията си по ПК 3.7 [Споразумение или Решение]. Новата 

подклауза е дълга цели 3 страници и изисква стриктно следене на срокове и 

своевременно изпращане на Уведомления. 

Както е показано на Фигура 4, в изданията от 1999 г. Инженерът няма срок за решения 

по исковете, което води до ескалация на споровете, нередовен паричен поток и 

негативни последици за проекта. Изданието от 2017 г. има по-сложни процедури за 

изменения и разрешаване на спорове, ясно разчленени на прости стъпки с фиксирани 

срокове, като целта е своевременно да се управляват рисковете, а не да се оставят 

спорните въпроси за края на строителството. Нова подклауза определя 42-дневен 

период за постигане на консенсус чрез консултации, подпомагани от Инженера. Ако не 

се постигне съгласие, Инженерът пристъпва към вземане на решение. Вече отпада 

възможността да се иска съгласие на Възложителя преди издаване на решението на 

Инженера, което е важно изменение за повишаване престижа на Ръководителя на 

проекта. Подробно са разписани стъпките на процедурата за искове, като най-важните 

са показани на Фигура 5: 

• Запазва се 28-дневният срок за Уведомление при иск на Изпълнителя, като 

същите правила вече важат и за исковете на Възложителя. Инженерът има нови 
правомощия да се произнася за валидността на Уведомлението за иска; 

• Срокът за подробния иск е 84 дни - двойно по-дълъг от предишното издание, но 

вече е преклузивен: ако не се представи правното основание за иска в този срок, 

Уведомлението за иска става невалидно, като за тази цел Инженерът трябва да 

издаде Уведомление в 14-дневен срок след изтичането на 84-дневния срок; 

• Инженерът провежда консултации със Страните в рамките на 42 дни: 
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 Ако се постигне споразумение, Инженерът издава Уведомление за 

споразумение, което се подписва от Страните и към него се прилага 

постигнатото споразумение; 

 Ако не се постигне споразумение, Инженерът издава Уведомление и 

преминава към следващата стъпка по вземане на решение; 

 Ако не се постигне споразумение, Инженерът издава справедливо 

решение до 42 дни с Уведомление за Решението на Инженера; 

 Въвежда се нова възможност за отстраняване на грешка в решението на 

Инженера, която може да се констатира от Страните или Инженера в 14-

дневен срок след издаването му и да се отстрани в 7-дневен срок; 

 Ако някоя от Страните не е съгласна с решението на Инженера, трябва да 

изпрати до 28 дни след получаване на Уведомлението на Инженера за 

решение Уведомление за неудовлетворение; 

 В 42-дневен срок след това се отнася спорът до КИРС; 

 При неспазване на горните два преклузивни срока решението става 

окончателно. 

 Ако Инженерът не издаде решение до 42 дни, се счита, че искът е 

отхвърлен, има спор и се отива на КИРС; 

• Ако някоя от Страните не изпълни споразумение/ решение по ПК 3.7, другата 

Страна може да се обърне направо към арбитраж. 

 

ФИГУРА 4  Решение на Инженера Червена и Жълта книга 1999 г. 

 
 

ФИГУРА 5  Решение на Инженера Червена и Жълта книга 2017 г. 

Няма срок  

Събитие 
Съобщение 

за иск ИСК 
Принципно 
решение 

Решение 

28 дни 

42 дни 

42 дни Няма срок 
28 дни 

Спорът 

се 
предава  
на КРС 

Уведомление 
за несъгласие 

42 дни  

Събитие 
Съобщение 

за иск ИСК 
Няма 

споразумение 
Решение 

28 дни 

84 дни 

42 дни 
Консултации 

42 дни 
Решение 28 дни 

Спорът 

се 
предава  

на КПРС 

Уведомление 
за несъгласие 
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 КИРС като допълнителен инструмент за управление на проекти 

Всички книги вече предвиждат постоянни Комисии за разрешаване на споровете, които 

вече се наричат Комисии по избягване/ разрешаване на споровете (КИРС). КИРС вече 

се назначава преди подписване на договора, интегрира се с екипа и има превантивна 

функция да не допусне несъгласията да ескалират в спорове. КИРС действа като 

допълнителен инструмент за управление на проектите в строителството.  

Новата ПК 21.3 [Избягване на Споровете] гласи: 

• Страните могат заедно писмено да поискат помощ 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; 

• Неформална помощ Страните могат да получат при поискване по всяко време, 

когато са заедно: по време на среща, при посещение на Площадката и т.н. 

 Подобрено сътрудничество 

Добавена е нова подклауза 3.6 [Срещи] за интегриране на екипа за решаване въпроси 

и планиране. В срещите може да се включат подизпълнители, други изпълнители и 

заинтересовани страни. 

Добавена е нова подклауза 8.4 [Ранно предупреждение], задължаваща страните рано 

да съобщят за събитие, което може да се отрази неблагоприятно на проекта, което ще 

даде по-добра възможност за интегрирано управление на риска.  

 

 

Фигура 6. Нови инструменти за сътрудничество в изданието на FIDIC от 2017 г. 

 

Новите клаузи за срещи, консултации, ранно предупреждение, избягване на спорове, 

обобщени на Фигура 6, са важна стъпка за интегрираното управление на проекта. 

 Подобрено управление на графика 

Изданието от 2017 г. доста завишава изискванията към Програмата, която вече не може 

да се прави без специализиран софтуер. Това усложнение за изпълнителите се очаква 

да улесни управлението на графика, тъй като ще показва резервите, които могат да се 

използват при непредвидени обстоятелства, подробности за ресурсите; при несъгласия 

и спорове ще има много по-подробни записи. 

 

 

ПК 3.7, ПК 3.6 (3.8), 

ПК 8.4 и ПК 21.3 
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 Подобрено управление на качеството 

Изданието от 2017 г. завишава изискванията към изпълнителите относно управлението 

на качеството. Вече се изисква Система за управление на качеството и Система за 

верифициране на съответствието. Освен компетентни, проектантите трябва да са 

оправомощени съгласно Законите да проектират Работите. Вече Възложителят избира 

да иска ли обезщетението при неуспешни проби след завършване, или да държи да се 

постигнат  проектните изисквания. 

 Подобрено управление на комуникациите и записите 

ПК 1.3 подробно описва всички реквизити на Уведомленията, необходими, за да не се 

спори дали даден документ изпълнява изискванията на новото определение за 

Уведомление. Многото текстове са продиктувани от съдебната практика и са въведени 

за повече сигурност при тълкуванията и решенията на спорове относно това, дали 

дадено Уведомление е предадено в преклузивния срок, с цел запазване правото на 

компенсация и/или удължаване на срока. 

Договорните условия съдържат ясни линии на комуникации със стриктни процедури. 

Ако Изпълнителят не спази срока за уведомление, може да загуби правата си. В 
изданието от 2017 г. се въвеждат стриктни срокове и за Инженера, и за Възложителя. 

Новото издание налага много повече изисквания относно Докладите за напредъка (ПК 

4.21) и Сведенията за вложеното време на работниците и механизацията, за 

количествата и вида на Материалите, Технологичното оборудване и Временното 

строителство (ПК 6.10). Обръща се специално внимание на поддържането и 

архивирането на съвременни записи, които са изключително важни за превенцията и 

разрешаването на споровете (ПК 20.2.3). 

Изпълнителят предава на Инженера вместо 6, вече само 1 копие от всеки Документ на 

Изпълнителя. Изданието от 2017 г. най-после намалява броя на хартиените копия на 

отчетите на Изпълнителя, но изисква повече документация и от страна на Изпълнителя, 

и от страна на Инженера. Като цяло новите текстове ще спомогнат за по-лесното 

управление на проектите, тъй като поясняват процедурите и разписват някои неписани 

правила, което ще е полезно за по-неопитните ръководители на проекти и ще намали 

риска от излишни спорове. 

 Подобрено управление на риска 

Най-критикуваната Клауза 17 от изданията от 1999 г., свързана с управлението на 
риска, е подобрена и изцяло преструктурирана в следния ред: 

 ПК 17.1 [Отговорност за грижата за Работите] – до приемането на обекта 

 ПК 17.2 [Отговорност за грижата за Работите] – правна 

 ПК 17.3 [Права върху Интелектуална и Промишлена Собственост] 

 ПК 17.4 [Обезщетения от Изпълнителя] – за трети страни и при проектиране на 

Изпълнителя, ако завършените Работи не са годни за определеното си 

предназначение 

 ПК 17.5 [Обезщетения от Възложителя] – за трети страни 

 ПК 17.6 [Споделени обезщетения] – нова - пропорционално намаление при 
контрибуция на другата Страна. 

Извод:  При изданието от 2017 г. се разширяват правомощията на ръководителя 

на проекта, има повече сигурност и по-добре разписани процедури за 

управление на проекта.  
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Отговарят ли изданията на FIDIC от 1999 г. и 2017 г. на новите 

тенденции за управление на проекти в строителството? 

 Добре разписани процедури за управление на проекта 

Договорите на FIDIC включват процедури за контрол на обхвата, разходите, срока, 

като ролята на ръководител на проекта изпълнява администраторът на договора, 

който е Инженерът при Червената и Жълтата книги и Представителят на 

Възложителя при Зелената и Сребърната книги. 

При договорите на FIDIC Възложителят поема ясни ангажименти за осигуряване на 

финансирането. Правата на Изпълнителя при проблеми с финансирането са защитени 

от Клаузи 14 и 16. 

Договорните условия включват модерни процедури за превенция и многостепенно 

разрешаване на споровете, като крайната инстанция е арбитражът. 

Клауза 13.2 стимулира иновациите и подобряването на стойността, като дава 

възможност да се раздели печалбата от рационализацията между Изпълнителя и 

Възложителя. В изданията от 1999 г. това е възможно само при Червената книга, при 

2017 г. може да се уговори и при Жълта и Сребърна книги. При това се отчита не само 

намалението на цената и възможното ускоряване, но се отчита и ефектът по време на 

експлоатация и други ползи за Възложителя. 

 Анти-лийн подход 

Процедурите за изменения на обхвата са добре разписани, но твърде бюрократизирани, 

така че не може да се каже, че улесняват управлението на проекта. Често тяхното 

забавяне води до искове за право на удължаване на Срока за завършване поради забава 

на Възложителя. Това води до претенции за компенсиране допълнителни разходи във 

връзка със забавата. Процедурите от 1999 г. нямат крайни срокове, а сроковете при 

2017 г. са прекалено дълги. 

В новото издание на FIDIC са прекалено усложнени някои изисквания за отчетност, 

което е с цел по-лесно управление на проекти в строителството, по-сигурни и детайлни 

записи, но се стига до крайности, което ще отнеме излишен ресурс.  

 Условия за сътрудничество 

Новите клаузи в изданието от 2017 г. за срещи, консултации, ранно предупреждение, 

избягване на спорове, поощряват сътрудничеството. 

FIDIC няма партньорски договор, нито многостранен договор за алианс, интегриращ 

участниците в инвестиционния процес, обвързани с отделни двустранни договори. 

Ранното включване на строителя се реализира чрез инженеринга при Жълтата книга 

(1999, 2017) и договорите под ключ - Сребърна книга на FIDIC (1999, 2017). Златната 

книга на FIDIC (2008) интегрира към проектирането и строителството и 

експлоатацията, като гарантира влагане на по-висококачествени и дълготрайни 

строителни продукти и оборудване. 

 Условия за сътрудничество 

Проблемът е с Червената книга на FIDIC (1999, 2017), при която проектът е подготвен 

от Възложителя. Строителят оферира твърди единични цени на база на готова 

количествена сметка. Рационализациите по ПК 13.2 стимулират подобряване на 
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стойността, тъй като 50% от печалбата остава за строителя. Все пак, при Червената 

книга се пропуска най-важният етап на проектирането за ранно включване на 

строителя, който тогава може да оптимизира много повече, като ползва и знанията, и 

конкретните продукти на своите подизпълнители и доставчици. Ако строителят има 

условен договор и му са заплаща за оптимизирането по време на проектирането, може 

да се получи по-качествен проект в рамките на бюджета, да се съгласуват и детайлират 

всички части, да се ползват повече стандартизирани и сглобяеми продукти и да се 

формира по-сигурна цена, която може да се фиксира при одобряването на проекта. По 

този начин може да се подобри управлението на обхвата, разходите, рисковете, 

качеството и сроковете. 

При договорите на FIDIC не се обръща достатъчно внимание на интегрирането на 

веригата на доставките, която при ранно включване има голям потенциал за 

подобряване на стойността още по време на проектирането. 

Акцентът е при разделянето на отговорностите; липсват стимули, които да насърчават 

подобряване на стойността и съвместно ранно прозрачно управление на рисковете. 

Договорите осигуряват процедури за изменение на обхвата, но не осигуряват 

достатъчно условия за сътрудничество за постигане в кратки срокове на оптимални 

решения, което често води до забава, негативен паричен поток и ескалиране на спорове. 

Програмата не е част от договорите на FIDIC, а инструмент за управление на проекта. 

Тя се представя 28 дни след Уведомлението за започване. Следва прегледът на 

Инженера, който може да върне за преработка програмата само ако не съответства на 

договора. Обикновено минават няколко месеца, докато се установи приемлива 

програма, като през този период почти винаги се проявяват първите непредвидими 

физически рискове, свързани с подземните условия и пресичанията. Инженерът не 

може да накара опитния изпълнител да му представи график, обвързан с ресурси, тъй 

като няма такова задължение по договор. По договор ресурсите се описват в 

придружаващия доклад. Инженерът не може да твърди, че няма достатъчно ресурсно 

обезпечаване, тъй като ресурсите не са обвързани нито с дейности, нито с участъци. 

В много случаи Изпълнителят не е обезпечил необходимите ресурси, но при тези 

условия на договора твърди, че организацията е негово дело и задължението му е 

само да приключи в рамките на Срока за завършване. В същото време Изпълнителят 

търси причини за искове поради непредвидими физически обстоятелства, забава на 

Възложителя (включително Инженера, проектантите на Възложителя) или властите.  

Изданието от 1999 г. задължава Изпълнителя да дава ранно предупреждение, а в 

новото от 2017 г. ПК 8.4 задължава вече двете страни, което е добро начало за 

съвместно управление на рисковете. Новата подклауза обаче в стария стил се отказва 

от възможността за бързи съвместни действия по минимизиране на риска, като 

вкарва процеса в дългата процедура за изменения по Клауза 13. Все пак, срещите 

съгласно новата ПК 3.8, свиквани навреме, може да се превърнат в правилния форум 

за съвместно управление на графика и поемане на взаимни ангажименти за 

минимизиране въздействието на риска. 

 Дигитализация 

FIDIC изостава и по отношение на дигитализацията. Изданието от 1999 г. не говори за 

СИМ, нито за визуализиране. Изданието от 2017 г. дава начални насоки, указващи, че 

са необходими СИМ Протокол, План за изпълнение и изменения на поне 29 

подклаузи, без да предлага примерни такива. В новото издание са направени първи 
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стъпки за подпомагане на СИМ, но все още не са създадени достатъчно условия, не 

са издадени и два обещани документа “Технологични насоки” и “Определяне насоки 

за обхвата специфични за СИМ”. 

 

Извод:  Изданията на FIDIC от 1999 и 2017 г. осигуряват традиционното 

разпределение на отговорностите, процедури за управление и контрол, 

многостепенно разрешаване на споровете, но не осигуряват достатъчно 

условия за сътрудничество и дигитализация, въпреки подобренията в 

изданието от 2017 г. Някои процедури са прекалено усложнени. 

 

Мерки за по-ефикасно управление на проекти с договори на FIDIC 

Лийн практиките, сътрудничеството и дигитализацията могат успешно да се интегрират 

при договорите на FIDIC. Конкретни мерки за това са дадени към всяка Област знание 

в изпълнение на Задача 4. 

Мерки за подобряване Управлението на поръчките и Управлението на риска 

М1. Активно управление на риска при подотовката на проекта и правилно 

разпределение на риска при тръжната стратегия 

М1.1. Да се избере консултант още преди проучвателните работи, който да оцени 

рисковете и предложи най-удачна тръжна стратегия, като продължи да 

подпомага управлението на проекта до въвеждането в експлоатация и 

пробите след завършване. 

М1.2. Възложителят да обърне особено внимание на подготовката за 

проектирането като се направят достатъчно проучвания и вариантни 

идейни решения за постигане на по-добра стойност. 

М1.3. Да се оценят рисковете и да останат при възложителя тези, чието 

въздействие е непредвидимо. В противен случай вместо желания резултат 

ще ескалират спорове, ще има забавяне, дезорганизация, влошаване на 

отношенията, водещи до лошо качество, спиране или прекратяване на 

договора. 

М1.4. Да се запазят максимално Общите договорни условия на FIDIC. 

Специфичните условия да са кратки, ясни и основно да хармонизират 

договора с важните изисквания на законодателството (като авторски 

надзор, строителен надзор, оценка за съответствие на инвестиционните 

проекти, заповедна книга, координатор по безопасност и здраве, ПБЗ, 

откриване на строителната площадка и въвеждане в експлоатация по ЗУТ). 

М1.5. При договори с проект на възложителя да се избере строителят в началото 

на проектирането с доказване на квалификация и по ценоразпис, като се 

сключи условен договор за строителство със заплащане на хонорара за 

консултациите по време на проектирането за оптимизиране проектните 

решения в сътрудничество с проектанта и консултанта. Условието за 

начало на строителството да бъде постигане желаните параметри (срок, 

бюджет и други) и разрешение за строеж, като след завършване на 

проектирането се формира твърда цена. Цената да се формира по метода 

“отворена книга”, като потенциалните важни подизпълнители и 
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доставчици се обсъждат с възложителя и консултанта още по време на 

проектирането и се търси оптимизации на проекта в сътрудничество с тях. 

М2. В тръжната документация да се специфицират процедури по управление на риска: 

М2.1. В случай на непредвидени обстоятелства при проект на Възложителя да се 

определи кратък срок за посещение на проектантите и проектно решение 

(48 часа). 

М2.2. Да се изисква Регистър на рисковете в тръжната документация за Инженер, 

който да се доразвие в офертата, да се включи в тръжната документация за 

строителство, да се доразвие в офертата и да се поддържа до края на 

строителството. В тръжната документация за услуги и строителство да се 

включи изискване управлението на рисковете да се обсъжда на 

ежеседмични срещи със строителя и Инженера. 

М2.3. Ако се използват договори на FIDIC от 1999 г. да се включи изискване за 

ранно предупреждение и задължение за всички участници на 

ежеседмичните срещи да търсят заедно решения за минимизиране 

влиянието на рисковете. (ПК 8.4 в 2017 г.) 

М2.4. Да се осигурят резервни средства и да се включат в договора: ясни 

механизми за усвояването им чрез договорени параметри за анализни цени; 

твърди единични цени за различни геоложки условия и изпълнение на 

примерни детайли за пресичане на инфраструктура; определени 

провизорни суми за предвидими рискове. 

М2.5. Да се предвидят резерви в критичния път за предвидими рискове и 

достатъчно време за одобрения и разрешителни; да се дефинират с 

цифрови параметри извънредните климатични условия, които дават право 

на удължаване на Срока за завършване и/или допълнително заплащане. 

М2.6. Да се изисква в тръжната документация СИМ с управление на времето и 

разходите, следвайки препоръките от новото издание на FIDIC. 

М3. Да се осигури сътрудничество между участниците в инвестиционния процес: 

М3.1. Да се включи Рамков договор за алианс FAC-1 в тръжните документации за 

строителство, проектиране и консултантски услуги с договорите на FIDIC, 

с кокретни цели, измерители и взаимни ангажименти за управление на 

риска. Избраните участници в инвестиционния процес да станат страни в 

многостранния договор, с представители в Групата за управление на риска, 

която взема решения чрез консенсус. 

М3.2. Ако няма многостранен договор, в договорите за услуги и строителство да 

се включат общи кокретни цели, измерители и взаимни ангажименти за 

управление на риска. 

М3.3. Да се споделя информация в реално време чрез СИМ. Като минимум да се 

създаде обща облачна среда с процедура за определяне права за качване, 

съобщения и следене на документацията и да се споделя постоянна картина 

от обекта чрез видеокамери. 

М3.4. Да се работи с веригата на доставките за постигане на по-добра стойност. 

Ако няма многостранен договор, включващ важни подизпълнители и 

доставчици, те да се включат чрез процедурите за управление на риска и 

оптимизиране стойността. 
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М3.5. При несъгласия да се използва превантивната функция на постоянна 

Комисия за разрешаване на споровете, която да подпомогне със становища 

постигане на съгласие, а при спорове бързо да издаде справедливо 

решение. При Жълтата и Сребърна книга 1999 г. също може да се назначи 

аджудикатор в началото на проекта с консенсус и да се кани за мнение още 

преди несъгласията да са прерастнали в спорове. 

М4. Да се включат в договорите на FIDIC лийн техники: 

М4.1. Да се използват повече предварително заготвени стандартизирани изделия 

(това може да е изискване с тежест при техническата оценка). 

М4.2. Да се ползва “Системата на последния планиращ” с двуседмичен 

хоризонт. 

М4.3. Да се използват доказани подизпълнители и проектанти, с които 

строителят има изпълнени проекти. 

М4.4. Бързо да се вземат консенсусни решения при управлението на рисковете и 

измененията, които незабавно да се изпълняват. 

Мерки за по-ефикасно интегрирано управление 

М1. Да се осигури сътрудничество чрез процедури за интегрирано управление 

Това може да стане в тръжната документация, включително в Специфичните договорни 

условия, изменящи Общите условия на FIDIC и/или в Спецификациите/ Изискванията 

на Възложителя. При започване изпълнението може също така да се проведат 

обсъждания и се договорят процедури за интегрирано управление с взаимни 

ангажименти на участниците с точни кратки срокове, например: 

 Процедура за одобряване проекти на Изпълнителя при Жълта и Сребърна книги, 

хармонизиращи Клауза 5 със ЗУТ; 

 Процедура за преглед на проекта на Възложителя, ранно предупреждение и 

предложения за оптимизация при Червена/ Розова книги; 

 Процедура за приемане на работите - покана за инспекция с прикачени чертежи, 

декларации за съответствие и проект на акт за приемане поне 24 часа по-рано, 

документиране приемане или отказ; 

 Регистър на риска и ежеседмични срещи за обсъждане управлението на 

рисковете; 

 Процедура за изменения с фиксирани срокове за одобряване; 

 Процедура за искове с фиксирани срокове за консултации и решение при 

изданието от 1999 г. 

М2. Използване на СИМ 

Договорните разпоредби, поддържащи СИМ, поощряват колаборативната култура, 

включват съгласие да се действа добросъвестно, което в България е задължително по 

ЗЗД. 

Управление на проекти с използване на СИМ изисква пълно интегриране на екипа, за 

което са необходими допълнителни уговорки в договорите на всички участници. СИМ 

осигурява съвместната работа, например: 
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 Използването на модела от проектантите по всички части; 

 Лесно обяснение на проекта на клиента; 

 Прозрачно ценообразуване на изпълнители и доставчици; 

 Предложения за оптимизиране от операторите. 

М3. Използване на многостранен договор за алианс 

За да се създадат добри условия за сътрудничество, всички участници в проекта, 

обвързани с двустранни договори, могат да подпишат договор за алианс, който: 

 Създава преки отношения между членовете на проектния екип, като интегрира 

проектанти, консултанти, възложители, строители, подизпълнители, доставчици, 

експлоатация; 

 Осигурява взаимна зависимост от съгласуваните крайни срокове; 

 Създава общ форум за управление на рисковете и разрешаване на колизиите; 

 Създава преки взаимни права на интелектуална собственост; 

 Установява яснота относно използването на данни и програмно обезпечение; 

 Свързва ремонтите, техническото обслужване и експлоатацията с капиталното 

строителство; 

 Дава възможност за привличане на допълнителни членове към проектния екип. 

Това ще опрости управлението на проекта с помощта на: 

 Ранно предупреждение; 

 Иновации; 

 Икономия на пари и време; 

 Покрепа за СИМ; 

 Лесно предаване на данните; 

 Предаване на ноу-хау. 

Многостранен договор FAC-1 може да бъде създаден от един или повече Клиенти с 

група от изпълнители, консултанти, доставчици или други доставчици на еквивалентни 

дисциплини с цел да се предостави възможност за: 

 Директно възлагане на Договори за проект съгласно договореното 

разпределение или 

 Възлагане с конкурс на Договори за проект съгласно договорените правила; 

 Съвместна ангажираност за постигане на Добавена стойност чрез Дейностите 
на Алианса, например подобрени отношения по Веригата за доставки. 

На фиг. 7 е представена органиграма на страните по рамкови споразумения за 

строителство и услуги, където има един или повече възложители и двустранни 

договори за строителство и услуги на FIDIC, в случая Зелена книга или Червена книга 

за строителство, договори за подизпълнение, Бяла книга за проектиране, авторски 

надзор и строителен надзор. Участниците в програмата, обхваната от рамковото 

споразумение, подписват FAC-1. За постигане на по-изгодни условия, различните 

строители, подписали рамковото споразумение, може да използват едни и същи 

подизпълнители и доставчици, одобрени от възложителите. Важните подизпълнители и 

доставчици още в началото подписват FAC-1. 
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Строители    Строители Консултанти 

      Подизпълнители    Проектант 

 

Фиг. 7 Интегриран многостранен рамков алианс: FAC-1 обединява договори 

на FIDIC 

 

Многостранен договор FAC-1 може да бъде създаден с група от изпълнители, 

консултанти, доставчици, когато са ангажирани в отделни свързани Проекти, които 

заедно съставляват Рамковата програма, така че: 

 Членовете на Алианса да работят заедно в полза на Рамковата програма 

като цяло със споделени Цели, Мерки за успех, Целеви стойности и 
Стимули. 

 Техните индивидуални Договори за проект да не ги поставят в изолирана 

позиция. 

При отделните свързани проекти може да се създаде интегриран многостранен рамков 

алианс с органиграма, подобна на показаната на Фигура 7, където има един възложител 

и двустранни договори на FIDIC за строителство (Червена или Жълта книга), 

подизпълнение и услуги (Бяла книга). Такъв алианс например може да създаде 

възложител ВиК дружество, което е подписало няколко договора на FIDIC за 

реконструкция на ВиК инфраструктура и отделен договор за пречиствателна станция, 

както и няколко договора за консултантски услуги и проектиране. FAC-1 ще интегрира 

всички участници във водния проект. 

Многостранен договор FAC-1 може да бъде създаден, когато един или повече Клиенти 

работят с един изпълнител и неговата Верига за доставки, в която участват 

консултанти, подизпълнители, доставчици, с оглед изграждане на напълно интегрирани 

отношения за максимален принос на всички членове по Веригата за доставки. У нас 

вече се изпълнява пилотен проект при договори на FIDIC Сребърна книга 1999 г. за 

проектиране и строителство под ключ и Бяла книга 2017 г. за Представител на 

Възложителя. Веригата на доставките се интегрира чрез алианс, воден от избрания 

Изпълнител, който подписва Рамков договор на Алианса FAC-1 с подизпълнители и 

доставчици, които могат да оптимизират проекта. 

Възложител 1 

Възложител 2 

Мениджър на  

Алианса 
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Чрез FAC-1 може да се установят подобрени взаимни ангажименти в допълнение към 

индивидуалните Договори за проект с помощта на Сътрудничество по Веригата за 

доставки с оглед постигане на Добавена стойност чрез: 

 По-дългосрочни и/или по-широкомащабни Договори за Веригата за 
доставки. 

 По-голяма ангажираност на членовете на Веригата за доставки в 
планирането. 

 Подобряване на други ангажименти по Веригата за доставки и работни 
практики. 

Възложителите, които не са готови да създадат пълен многостранен Алианс, могат да 

сключат отделни договори за Алианси FAC-1 с всеки от назначените консултанти, 

изпълнители или доставчици, групирани по отделни обекти (дейности). Съответните 

еднотипни Рамкови документи за FAC-1, подкрепени от общия Мениджър на Алианса, 

установяват общи Цели и насърчават подход на взаимно сътрудничество при 

осъществяването на Дейностите на Алианса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. FAC-1 и FIDIC при свързани алианси с един Възложител и общ 

Мениджър на Алианса 

 

На фиг. 8 е представена органиграма при два свързани рамкови алианси за 

инфраструктура, където има един общ възложител и Мениджър на Алианса, и 

двустранни договори за строителство и услуги на FIDIC. 

Мерки за по-ефикасно управление на обхвата 

М1. Да се обърне повече внимание при подготовката на проекта на проучванията, 

съгласуванията и процедурите за обезщетения. Преди започване на строителството да 

са изяснени присъединяванията, пресичанията на инфраструктура, правото на 

преминаване и правото на строеж.  

Възложител 

Мениджър на Алианса 
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М2. Да се изясни в чий обхват ще са интерфейсите в свързаните проекти и да се 

предвидят инструменти за колаборативно управление на рисковете. 

М3. Да се назначи консултант още при инициирането на проекта, който да интегрира 

участниците като ръководител на проекта до завършването му. Консултантът да 

подпомогне Възложителя при избора на подходяща тръжна стратегия и внимателно да 

формулира Данните за Площадката в договора за строителство, които са решаващи за 

обхвата и цената. 

М4. Да се въведат срокове за процедиране на изменения и искове, ангажиращи всички 

участници в инвестиционния процес, както и общ форум за ефективно и ефикасно 

управление на рисковете. 

Мерки за по-ефикасно управление на графика 

М1. Включване на лийн техники, като опростен график с ключови дати и периодично 

детайлиране чрез “Системата на последния планиращ”. 

М2. Показване датите, на които трябва да се получи информация от Инженера/ 

Възложителя, за да няма забава по критичния път. 

М3. Фиксиране кратки срокове за одобрения, изменения и решения на Инженера, 

предхождани от задължителни срещи и консултации за постигане на съгласие. 

М4. Конкретни стойности за изключително неблагоприятни климатични условия, за 

повече сигурност относно правото за Удължаване Срока за завършване. 

М5. Да се задължи Изпълнителят да обвърже времето с ресурсите в Програмата по ПК 

8.3. 

Мерки за по-ефикасно управление на разходите 

М1. Да се изисква от договора следене на изпълнената договорна стойност като метод 

за следене на напредъка. 

М2. Да се сертифицира и плаща в най-кратки срокове. Да се предвиди проектна 

банкова сметка. 

М3. При Срок за завършване над 1 година внимателно да се подберат параметрите за 

корекции при промени в разходите. 

М4. При проект на възложителя възможно най-рано да се избере строител, като му се 

заплати хонорар за оптимизирането на проекта в сътрудничество с проектанта и 

веригата на доставки. 

М5. Предвиждане на 10% Провизорни (Условни) суми по ПК 13.5 за непредвидени 

разходи с ясни параметри за ценообразуване тип “отворена книга” в сътрудничество с 

Възложителя и Инженера. При инфраструктурни проекти с много рискове, свързани с 

обезщетения, геоложки и хидроложки условия, пресичания с инфраструктура, 
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процентът Условни суми да е по-висок за покриване недобре проучената част от 

обхвата. 

М6. Да се включи изискване за представяне разбивка на твърдите единични цени като 

част от ценовото предложение, демонстриращи същите параметри (печалба, часови 

ставки, допълнителни разходи), с които ще се остойностяват Провизорните суми. 

М7. В Количествената сметка (Графика на плащанията) да се включат провизорни 

количества за остойностяване на различни от установените геоложки условия и 

пресичане на инфраструктура, както и други предвидими специфични рискове, за да 

участват в състезанието (ако се попълва ценоразпис единичните цени ще бъдат 

изкуствено завишени). Това може да стане в отделна Таблица за работа на акорд 

(дневни работи) по ПК 13.6. 

Мерки за по-ефикасно управление на качеството 

М1. Ранно интегриране на строителя и веригата на доставките за преглед и 

оптимизиране на проекта, стандартизация и общо управление на риска, най-добре чрез 

многостранен договор за алианс. 

М2. Отчитане цялостния жизнен цикъл и устойчивото развитие при формулиране 

изискванията на Възложителя. 

М3. Включване стимули за иновации с разделяне на печалбата. 

М4. В Изискванията на Възложителя да се включи Процедура за инспекции, указваща 

колко часа преди инспекцията се изпраща поканата до Инженера (поне 24 часа, за да се 

осигурят съответните експерти), документите, които се прикрепят към поканата 

(извадка от проекта и проект на съответния акт или протокол за приемане). 

Мерки за по-ефикасно управление на ресурсите 

М1. Да се добавят в Спецификацията / Изискванията на Възложителя изисквания за 

лийн техники “Точно навреме”, “Система на последния планиращ”, проектиране в 

общо помещение и други. 

М2. Да се добави в Спецификацията / Изискванията на Възложителя изискване за 

обвързване на графика с ресурсите и условията за осигуряване на поточно изпълнение, 

включително одобрения от втори и трети страни. 

М3. Да се добавят в Спецификацията / Изискванията на Възложителя и/ или 

Специфичните договорни условия изисквания за интегриране на веригата на 

доставките чрез прозрачен избор на важни подизпълнители и доставчици и съвместни 

действия за управление на проекта. 

Мерки за по-ефикасно управление на комуникациите 
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М1. Да се използва СИМ. Като минимум да се създаде обща облачна среда за 

споделяне на информация. Да се одобри процедура за правата за споделяне и ползване 

на информацията, с правила за уведомяване при качването на нова информация. 

М2. Да се информират периодично заинтересованите страни за хода на проекта и 

ползите от него. 

М3. Да се включат консултантите, проектантите, строителите и важните 

подизпълнители и доставчици максимално рано в управлението на проекта. Ако няма 

многостранен договор, да се създадат общи процедури към ръководство за управление 

на проекта, което да се интегрира към спецификациите на двустранните договори. Да 

се разпише график с взаимни ангажименти и регистър за управление на риска, които да 

се следят на редовни срещи. 

Мерки за по-ефикасно управление на заинтересованите страни 

М1. Ранно включване на важните участници в инвестиционния процес чрез Рамковия 

договор на Алианса FAC-1. Ранно ангажиране веригата на доставките и 

експлоатацията. 

М2. Да не се започва строителството, докато не са изяснени отчужденията, 

съгласуванията и присъединяванията. 

М3. Съставяне Регистър на заинтересованите страни при тръжната стратегия, който да 

се допълва и своевременно прилагане на гъвкави стратегии за управлението на 

заинтересованите страни. 

Мерки за по-ефикасно управление на безопасността, здравето, сигурността и 

опазването на околната среда 

М1. В договора да се включат стимули за подобрена стойност, свързана с 

безопасността, спестяването на ресурси и опазването на околната среда. За целта да се 

измерват прозрачно ясни параметри. Да се интегрира веригата на доставките. 

М2. Да се използват повече стандартизирани и сглобяеми елементи, както и 

предварителен монтаж, за избягване рисковете от работа на височина и  тесни 

пространства. 

Мерки за по-ефикасно управление на финансирането 

М1. Да се осигурява резервно финансиране на база оценка на риска за измененията на 

обхвата, необходими за завършването на проекта. 

Мерки за по-ефикасно управление на исковете 

М1. Създаване колаборативна среда чрез Рамковия договор на Алианса FAC-1 или  

поне внедряване процедури за своевременно съвместно управление на риска. 

М2. Въвеждане на процедури с разумни срокове за съгласуване/одобряване и решения 

на Инженера. 
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М3. Осигуряване резерви за непредвидени необходими дейности, бързо възлагане на 

измененията и плащане на изпълнените допълнители дейности и дължими 

компенсации по условията на договора. 

М4. Назначаване на постоянна КРС от независими опитни експерти, уважавани от 

двете страни, още при подписването на договора. Посещение на КРС на Площадката 

веднъж на около 100 дни и искане на мнения за избягване на споровете. 

 

ТРЕТА ГЛАВА Практическо приложение на 

представения подход 

Практическото приложение на представеният подход за интегриране на знанията от 

PMBOK® с договорите на FIDIC в изпълнение на Задача 5 е разработено  за 

Стандартизираните документи за обществени поръчки за строителство и 

инженеринг (проектиране и строителство) на ВиК мрежи и съоръжения, 

публикувани на сайта на АОП. Анализът е актуален и своевременен, тъй като 

предстоят търгове за стотици милиони по „Оперативна програма околна среда 

2014-2020 г.“, ос 1 „Води“ на база на тази документация и подобните пакети за 

пречиствателни станции и за строителство на ВиК инфраструктура по проекти на 

Възложителя. 

Анализът и препоръките са систематизирани по области знание и следват 

структурата на Втора глава. 

ОПОС предлага на ВиК дружествата две възможности за договорни условия за ВиК 

инфраструктура: 

 Жълта книга на FIDIC 1999 г. – ако не са разработили детайлизирана 

проектна документация (технически или работен проект) преди търга и имат 

само идейни проекти; 

 Червена книга на FIDIC 1999 г. – ако са разработили детайлизирана проектна 

документация (технически или работен проет, включително количествени 

сметки) преди търга. 

Пречиствателните станции за отпадни води трябва да се възлагат по Жълта книга  

1999 г., което е правилният подход за подобни обекти, при които проeктирането 

зависи в голяма степен от избора на оборудване.  

Подготовката на стандартизираната тръжна документация е резултат на 

няколкогодишна работа на консултанти, МОСВ  и Камарата на строителите в 

България, докато се стигне до утвърждаването и от Министъра на финансите през 

2018 г. Похвални са усилията на бранша и институциите за стандартизация в 

строителния сектор, в унисон с новите тенденции за по-ефикасно управление на 

проекти в строителството. Бъдещите възложители в лицето на ВиК дружествата 

получават готов пакет документация, но те също могат да влияят на тръжната 

стратегия, на първо място при определяне обхвата на проектите, които могат да се 

разделят на един или повече лотове, освен това възложителите решават при тях ли 

да остане проектирането на ВиК мрежите или да прехвърлят отговорността на 

бъдещия изпълнител. 

Направен е критичен анализ на типовите договори. Посочени са модерните 

изменения на Общите договорни условия на FIDIC и нарушенията на Златните 

принципи. Дадени са конкретни мерки за подобряване управлението на проектите, 
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базирани на мерките, посочени във Втора глава. Анализът и приложението на 

представения подход са включени в публикация в списание “Водно дело”, която може 

своевременно да подпомогне по-ефикасното управление на водните проекти.  

Заключение 

Знанията от PMBOK® могат успешно да се интегрират с договорите на FIDIC. 

Посочени са договорните инструменти на FIDIC за управление на проекти по Области 

знания. 

Дисертационният труд демонстрира как управлението на проекти в строителството 

става по-модерно с изданията на FIDIC и PMBOK® от 2017 г. 

Все пак, видно от направения анализ, договорите на FIDIC са доста консервативни и се 

обновяват не проактивно, а реактивно: въплъщават това, което вече се е наложило като 

добра практика. 

За постигане на по-добри резултати в крак с новите тенденции е разработен интегиран 

подход с конкретни мерки за подобряване ефикасността при управлението на 

проекти в строителството чрез модерно управление на риска, включващо 

сътрудничество, дигитализация и лийн техники за подобрена стойност.  

Изследването ще бъде от полза за ръководителите на проекти, които трябва да 

съвместят и приложат знанията за стандартите за управление на проекти в 

строителството чрез договорите, като се събразяват със спецификата на проекта и 

приложимото законодателство. 

III. Справка за приносите в дисертационния труд 

Основните научно-приложните приноси на дисертационния труд са следните: 

1. Систематично са идентифицирани инструментите на FIDIC за всяка област 

знание за управление на проекти съгласно PMBOK®, включително 

Разширението за строителство, като теоретичното изследване е подкрепено с 

практически казуси от опита на автора. 

2. Направен е сравнителен анализ между изданията от 1999 г. и 2017 г. на най -

разпространените международни договори за строителство и инженеринг  на 

FIDIC, с оглед отразяване съвременните тенденции за управление на проекти 

в строителството. 

3. Разработен е механизъм за интегриране на всички участници в 

инвестиционния процес, обвързани с двустранни договори на FIDIC, чрез 

Рамковия договор на Алианса FAC-1. 

4. Разработен е цялостен подход за интегриране на знанията от PMBOK® с 

договорите на FIDIC чрез конкретни мерки за подобряване ефикасността при 

управлението на проекти, чрез интегриране на лийн техники, дигитализация 

и сътрудничество при подготовката и изпълнението на договорите, 

включително приложение на FAC-1. 

5. Формулирани са конкретни насоки за приложение на подхода към проектите, 

финансирани по “ОПОС 2014-2020 г.”, ос 1 „Води“ които съгласно Заповед 

на Министъра на финансите се възлагат с публикувана стандартизирана 

тръжна документация с договорните условия на FIDIC. 
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Инж. Спасова има над 30-годишен стаж като проектант, ръководител проект и 

консултант при подготовката и строителството на международни проекти в областта 

на енергетиката, инфраструктурата и обществени/жилищни сгради/бизнес-центрове. 

Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, началник Оферти и договори и 

началник обект в СМП Метални конструкции. Там управлява проекти в България, 

Израел, Сърбия, Русия и Гърция. През 1998г. започва работа в EQE като проектант на 

ПОИС, консултант и Инженер по договори на FIDIC в АЕЦ Козлодуй. През 2000 г. 

създава дъщерната фирма ИКюИ Контрол ООД, лицензирана за надзор на 

проектиране и строителство. Фирмата единствена в България бе лицензирана за 

строителен надзор на ядрени обекти. Инж. Спасова управлява консултантските услуги 

за най-големите проекти в България: ТЕЦ Гълъбово 600 MW (1,5 милиарда EUR), 

Вятърен парк Свети Никола Каварна 156 MW, 176 m високия небостъргач Европа 

Тауър София, Бизнес парк Варнa, 6 проекта на Световна банка на ГКПП. 

Инж. Спасова има над 20-годишен опит по FIDIC: подготовка на тръжна 

документация; Резидентен инженер/ Инженер в проекти, свързани с ядрена 

безопасност/ управление на отпадъци/ инфраструктура, финансирани от ЕС; 

консултант по искове; експерт по арбитражи. Сега активно се занимава с консултации 

по FIDIC, 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 няколко години работи 

като Ключов експерт договори и планиране за подготовката на жп проекти с бюджет 

над 1 милиард EUR. Като единствен акредитиран преподавател от FIDIC с български и 

руски език след 2015 г. провежда десетки обучения в България, Русия, Украйна, 

Таджикистан, Беларус, Казахстан и Узбекистан.  

Владее отлично английски и руски и използва италиански език. 


