
FIDIC ви кани на първото акредитирано онлайн обучение на 
български език: 

Модул 4 
20-23 април 2021 г. 

Управление и администриране на договорите на FIDIC 1999 

Платформа: 

ZOOM 

Получавате линкове за интерактивните онлайн сесии по имейла. 

Необходимо е да имате интернет и по възможност компютър с камера. 

ZOOM може да свалите безплатно и на смартфон и таблет, но ще е по-затруднено 
интерактивното участие. 

Цена и плащане 

Цена: 800 лв. без ДДС 

Цена за членове на БААИК: 480 лв. без ДДС 

20% отстъпка при двама и повече участника от една и съща организация платец 

Партньор: БААИК, пълноправен член на FIDIC 

Организатор/ партньор, издаващ данъчни фактури: EQE Контрол ООД 

Регистрация 

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

Въпроси към лектора на е-mail: aks@eqe.bg 

За регистрация и проформа фактура изпратете имената на участниците и данните на: 

ddr@eqe.bg 

bacea@techno-link.com 

Кой трябва да присъства: 

Участниците в този курс трябва да имат базови знания за Договорните условия на FIDIC 
от 1999 г. и желание да подобрят и развият уменията си да работят с договорите. 



Условията за отмяна на регистрацията:  

При отмяна преди 31.03.2021 г. се задържа 10% от сумата за административни разходи. 

По желание на участника и при отмяна след 31.03.2021 г. платената сума се задържа за 
следващо обучение. 

Лектор:  

Д-р инж. Адриана Спасова 

Единственият в България акредитиран от FIDIC преподавател и adjudicator 

 

 
Доктор по управление на проекти в строителството 
Строителен инженер  
Магистър строително право и разрешаване на спорове King's College London  
Съдружник EQE Контрол ООД, ABS Group 
Асоцииран член на FIDIC 
Одобрен аджудикатор (Комисия по спорове) от Списъка на Президента на FIDIC 
Основател и Председател на УС на Българското общество по строително право 
Президент на Европейското общество по строително право 

Д-р инж. Спасова има над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на 
международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени 
сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, началник 
Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. След това работи в 
EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC. Сега активно се занимава с 
консултации по FIDIC, обучения по FIDIC, подготовка на тръжни документи, 
разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни 
практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова преподава 
в УАСГ „Въведение в управление на проекти. Система от знания за управление на 
проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” и „Управление на проекти 
по договори на ФИДИК” на бъдещите бакалаври и магистри по Управление на проекти 
в строителството. През последните 6 години участва в подготовката на жп проекти на 
стойност над 1 милиард EUR като експерт договори и планиране. Води десетки 
обучения, акредитирани от FIDIC, с участници от България, Украйна, Русия, САЩ, 
Таджикистан, Казахстан, Узбекистан и Беларус. През 2020 г. води модул за напреднали 
за професионална диплома по FIDIC в английския College of Construction Management. 
Тя е първият аджудикатор от Източна Европа и Средна Азия, включен в Списъка на 
Президента на FIDIC. В момента е член на Комисии по спорове в България, Украйна, 
Узбекистан и Сърбия. 

 
Материали:  

• Презентацията в над 300 цветни слайда, която ще бъде изпратена на участниците 
по електронна поща 

• Договорни споразумения, Специфични условия и Ръководства за подготовката им 
за Червената и Жълтата книги на FIDIC на български, адаптирани за България, 
подготвени през 2016 г. от Българското общество по строително право, 



пълноправен член на Европейското общество по строително право, по възлагане 
на Камарата на строителите в България, които ще бъдат изпратени на участниците 
по електронна поща 

• Жълтата книга издание 1999 г. на български език – моля посочете вашия адрес и 
телефон по време на регистрацията, за да я получите по куриер от БААИК 

• Допълнителни материали, включващи форми и съдебна практика 

Обучението включва: 
1. Въведение в договорите на FIDIC 
2. Управление на поръчките. Тръжна документация за строителство и 
инженеринг с договори на FIDIC. 

3. Начало на изпълнението на договора по FIDIC и ЗУТ 
4. Финансов контрол на договорите за строителство и инженеринг 
5. Супервизия по FIDIC и ЗУТ 
6. Въвеждане в експлоатация по FIDIC и ЗУТ 
7. Период за съобщаване на дефекти по FIDIC и гаранционни срокове по ЗУТ и 
ЗЗД.  

8. Приключване на договора 
9. Прекъсване на работата. Прекратяване на договора 
10. Управление на искове и избягване на спорове 

Фокус и придобити умения: 
Целта на този курс е да се тренират участниците да управляват и администрират 
договорите, като следват процедурите на FIDIC. Участниците ще се научат как да 
изпълняват изискванията на FIDIC и ЗУТ за документиране на строителството, без 
дублиране на документите. Тe ще разберат как на практика договорите на FIDIC може 
да се управляват и администрират, като се прилага интегрираната система на компанията 
по стандартите ISO за управление на качеството, околната среда и безопасността. 

Участниците ще се обучават: 

• Да подготвят календар и процедури/инструкции за администриране на договора; 
• Да пишат писма и уведомления; 
• Да пишат доклади и да водят и архивират записи; 
• Да ръководят срещи по проекта и да съставят и разпространяват протоколи; 
• Да попълват дневни форми; 
• Да съвместяват процедурите на ЗУТ за актове и протоколи по Наредба 3 на 
МРРБ с процедурите на FIDIC за управление на качеството; 

• Да подготвят, актуализират и следят Програмата по Клауза 8.3 и Графика за 
плащанията; 

• Да отчитат изпълнението по стандарта БДС ISO 21508:2018 Управление на 
постигнатата стойност (EVM) при управление на проекти и програми; 

• Да подготвят отчети и сертификати за плащане при договори с измерване и на 
твърди цени. 

 



Програма:  

 

 Вторник 

9,00-10,30 Раздел1: Въведение 
Раздел 2. Управление на поръчките. Тръжна документация. 

10,30-11,00 Кафе пауза  

11,00-12,30 Раздел 3. Начало на изпълнението на договора по FIDIC и ЗУТ 

 Сряда 

9,00-10,30 Раздел 4. Финансов контрол на договорите за строителство и 
инженеринг 

10,30-11,00 Кафе пауза 

11,00-12,30 Раздел 5: Супервизия по FIDIC и ЗУТ 

 Четвъртък 

9,00-10,30 Раздел 6: Въвеждане в експлоатация по FIDIC и ЗУТ 

10,30-11,00 Кафе пауза 

11,00-12,30 Раздел 7. Период за съобщаване на дефекти по FIDIC и гаранционни 
срокове по ЗУТ и ЗЗД 

Раздел 8. Приключване на договора 

 Петък 

9,00-10,30 Раздел 9: Прекъсване на работата. Прекратяване на договора 

10,30-11,00 Кафе пауза 

11,00-12,30 Раздел 10: Управление на искове и избягване на спорове 

 


