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От Жълтата към Изумрудената книга на FIDIC 

Договорът за възлагане на строителство е отправен инструмент за управление на 

инвестиционните проекти. 

Договорите на Международната федерация на инженерите–консултанти (FIDIC, 

http://www.fidic.org) имат най-широко международно приемане поради силните 

традиции, подкрепата на финансиращите институции, добре познатите принципи и 

голямата гъвкавост при използването им [1]. 

Най-голямо приложение имат трите основни типа договори за строителство на големи 

проекти (с бюджет над 1 милион лева), издание 1999 г.: 

 Договор за строителство (Червена книга) [2]; 

 Договор за проектиране-строителство (Жълта книга) [3]; 

 Договор под ключ (Сребърна книга) [4]. 

През 2017 г. излезе второто издание на трите книги за големи обекти. Според авторите 

на новото издание сериозните изменения, довели до около 50% повече текст, целят по-

добро управление на проектите [5]. В изданието от 2017 г. FIDIC обръща все по-голямо 

внимание на ранното предупреждение, програмата и нейното своевременно 

актуализиране, превенцията и алтернативното разрешаване на споровете от 

независими аджудикатори. Утвърждава се и ролята на Инженера, който управлява 

проекта [6]. 
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През 2019 г. FIDIC съвместно с Международна асоциация за подземно и тунелно 

строителство (International Tunnelling and Underground Space Association - ITA-AITES) 

издава новата Изумрудена книга “Договорни условия за подземни работи” [7]. Новият 

типов договор е подготвен въз основа на Жълтата книга от 2017 г., като отчита 

особеностите и най-добрите международни практики за тунелно и друго подземно 

строителство, разработени през последните 15 години от ITA-AITES и доклада на ITA 

от 2011 г. [8]. 90% от клаузите на Жълтата книга са интегрирани без изменения в 

Изумрудената книга [9]. 

 

Управление на риска при строителството на подземна инфраструктура с 

Изумрудената книга 

Изумрудената книга включва няколко нови концепции при управлението на рисковете, 

свързани с подземните условия. Тези рискове не могат достатъчно точно да се 

оценят преди подписването на Договора и затова не бива да се прехвърлят изцяло 

на Изпълнителя. 

Авторите са посочили три уникални характеристики на подземните работи: 

1. Технологията за изпълнение на изкопните и пробивни работи и укрепването на 

скалната/земната среда са основни фактори за успешната реализация на проекта 

и затова са важна част от Работите; 

2. Физическият достъп до Работите често е ограничен, което поставя редица 

условия за организацията на строителството; 

3. Теренът, под който се строи, обикновено принадлежи на различни трети страни. 

Освен това, има две важни характеристики, които не са уникални за подземното 

строителство: 

4. Необходима е голяма инвестиция за строителна механизация и оборудване; 

5. Земните работи и облицовките са с голяма продължителност. 

Възложителите трябва да вземат под внимание тези пет характеристики, преди и по 

време на подготовката на тръжните условия, защото те са критични за успеха на 

проекта и за смисленото остойностяване на финансовото предложение. 

Според издателите на Изумрудената книга новият договор отразява фундаменталния 

принцип на договорните условия на FIDIC: балансирано разпределение на риска 

между страните, което е ключ към успешното изпълнение на строителството. 

Както при Жълтата книга, Възложителят проучва Площадката, подготвя Изискванията 

на Възложителя, а проектирането е риск на Изпълнителя. 

Новите концепции при разпределението на риска включват следното: 

 Възложителят приема риска за непредвидими физически условия, както е при 

Жълтата книга, но при Изумрудената книга има повече сигурност и 

справедливост, тъй като Базовият геотехнически доклад (Geotechnical 

Baseline Report -“GBR”) конкретизира разпределението на риска за подземните 

физически условия (ПК 1.1.51). GBR е внимателно съставен договорен 

документ, спрямо който се определя дали действителните условия са по-

неблагоприятни или са по-благоприятни. GBR описва с конкретни параметри 

очакваните геотехнически условия, рисковете, свързани с тях и работите, които 

трябва да се изпълнят при тези условия. GBR включва предложена от 

Възложителя технология на строителство за всяка зона, илюстрирана с 



референтни чертежи, както и очакваната реакция на земната основа. GBR 

включва параметри за максимално слягане на засегнати конструкции и мерки за 

мониторинг. Всички физически условия, описани в GBR, трябва да се включат 

в Базовия график (Schedule of Baselines). Приложение А на Изумрудената 

книга дава указания за съставянето на GBR и неговото съдържание. GBR не 

повтаря Доклада с геотехнически данни (Geotechnical Data Report), а 

включва добре обмислени параметри на база на детайлни инженерно-геоложки 

и хидроложки проучвания и допускания за вероятни препятствия и изменения 

на установените характеристики. 

 Изпълнителят приема риска да проектира и изпълни работите съгласно 

условията на GBR и Изискванията на Възложителя. 

 Условия, извън уговорените в GBR, се считат Непредвидими съгласно ПК 

1.1.101 и са основание за изменение на сроковете и цената: в полза на 

Възложителя при по-благоприятни условия, а при по-неблагоприятни в полза на 

Изпълнителя. Все пак, съгласно ПК 4.12.5, крайният резултат от отчетените 

Непредвидими условия не може да намалява нетната стойност на Договорната 

цена. 

 Признава се, че изкопните работи и облицовките са ключова част от Работите и 

е трудно да се определи техният обхват и количество при оферирането. Затова 

само тези работи се плащат чрез измерване. Определението за “Изкопи” 

съгласно ПК 1.1.43 освен изкопи включва временно укрепване, проучвания, 

мерки за заздравяване и третиране на скалната/земната среда, управление на 

подземните води и други временни и спомагателни работи. “Облицовки” 

съгласно ПК 1.1.60 са Работите, които облицоват и укрепват изкопаното 

пространство за Подземните Работи, включително изолации, обмазки и обратен 

насип. “Подземни работи” съгласно ПК 1.1.100 са всички Работи, разположени 

под терена. Измерените количества се умножават по единичните цени, 

оферирани в Количествената сметка. Съгласно новите Подклаузи 13.8.2 и 13.8.3 

Количествените сметки за Изкопи и Облицовки се разделят на работи с: 

o Фиксирани цени (Fixed rate items): неразбити суми или единични цени  

например за достъп, временно строителство и др.; 

o Цени, зависими от срока (Time related rate items): цени за 

машиносмени на ключова механизация, дневни разходи на Площадката 

за техническо ръководство и др.; 

o Цени, зависими от количествата (Quantity related rate items): 

единични цени за подготовка на земната основа, изкопи, укрепване, 

облицовки. 

Застраховките, данъците и таксите обикновено се начисляват към горните цени. 

За останалите работи се използват неразбити суми, каквато е традицията при 

Жълтата книга. Новият механизъм на ценообразуване позволява да се оценят 

разходите при удължаване на срока в случая на Непредвидими условия, без да 

се стига до спорове. 

 Други два ключови документа са Графикът за завършване (Completion 

Schedule) и Базовият график (Schedule of Baselines). За тях са представени 

примерни форми. Те отразяват факта, че Срокът за завършване се влияе 

съществено от условията на средата. Графикът за завършване определя 

сроковете на Ключовите събития, определени чрез производителността, 

представена от Изпълнителя в Базовия график. Базовият график включва 



очакваните дейности и работи, в съответствие с условията, описани в GBR. 

Тези документи са в допълнение към Програмата, която традиционно се изготвя 

от Изпълнителя съгласно ПК 8.3. Трите документа трябва да са в синхрон. 

 Изкопите трябва постоянно да се наблюдават. Изпълнителят ежедневно 

представя на Инженера своята интерпретация на резултатите от мониторинга. 

GBR е многостепенна процедура, която започва при планирането и приключва 

едва при завършването на строителството. Докато проектът трябва правилно да 

идентифицира рисковете и да разработи възможни строителни решения за 

пълния спектър на очакваните физически условия, управлението и 

приложението на GBR по време на строителството е решаващо за успеха на 

проекта [10]. 

 Чрез новата Подклауза 13.8.3 времето за изкопни работи и облицовки съгласно 

Графика за завършване и/или Програмата може да се преразгледа от 

Инженера, който за целта използва производителността, предвидена от 

Изпълнителя в Базовия график. За първи път в договорите на FIDIC Срокът за 

завършване може да бъде скъсяван, не само удължаван, ако действителните 

условия, влияещи на критичния път, са по-благоприятни от предвидените в 

GBR.  

 За първи път в договор на FIDIC се изисква Договорен Регистър на риска и 

План за управление на риска, които се представят и поддържат от 

Изпълнителя. Освен това са предвидени редовни Срещи за управление на 

риска. Включени са и процедури за ранно предупреждение, които намериха 

място в Жълтата книга от 2017 г. 

Изумрудената книга утвърждава ролята на Инженера [11] и постоянната Комисия за 

избягване/разрешаване на споровете, познати от Жълтата книга 2017 г. “Допълнително, 

използването на GBR и усилията, вложени за подготовката на ръководството за 

съставянето му, ще осигурят възможно най-ясно разпределение на рисковете от 

почвените условия, което също ще спомогне за избягване и намаляване обхвата на 

споровете.” [12] 

Новата книга включва и ръководство за подготовката на Тръжна документация. 

Качеството на тръжната документация за подземно строителство силно влияе на 

успеха на проекта и затова FIDIC и ITA препоръчват Възложителят да ангажира 

опитни проектанти и консултанти и да им даде достатъчно време за разработването на 

тръжната документация. Препоръчва се предварителен подбор на опитни строителни 

компании и достатъчно време за подготовка на офертите, включително предложения за 

алтернативни проектни решения и  технология на строителство. 

  



Примерен Базов график за облицовки 

рд – работни дни Договорено-оферирано от Изп.  Дадено от Възложителя  

Базов график ЕВТ 011 Годишна 

производителност  

рд 365 

Работна фаза: Облицовки Планирани прекъсвания 

Работно време: смени 3 Зимни за година рд 12 

  ч/смяна 8 Летни за година рд 12 

  рд/ 

седмица 

7 Други рд 18 

Категории работи Ед.м. Производ. 

за рд 

Кол. Време рд Измерено 

кол. 

Коригирано 

време 

Облицовка секция 1 (GBR 

чертеж №..) 

м 12.00 500.00 41.67   

Облицовка секция 2 (GBR 

чертеж №..) 

м 6.00 500.00 83.33   

Общо  м 8.00 1000.00 125.00   

Общо     125.00   

Препятствия поради:       

Облицовки ниши Тунел 1 

(GBR чертеж №..) 

Бр. 0.25 

(произво-

дителност) 

5.00 20.00   

Други препятствия (опиши) Ед.м. (Колич.) (рд)   

Прекъсвания за:       

Проверка на Възложителя ден 1.00 

(произво-

дителност) 

5.00 5   

Други прекъсвания (опиши) Ед.м. (Колич.) (рд)   

Прекъсвания по вина на 

Възложителя или извън 

условията на GBR 

чч 20.00 0.83   

Общо препятствия и прекъсвания по време на производството 25.83   

Планови прекъсвания:       

Зимни   12 0   

Летни   12 12   

Други   18 9   

Общо планови прекъсвания на производството (рд) 21.0   

Всичко прекъсвания (рд) 46.8   

Обща продължителност на работата (рд) 171.8   

Обща продължителност на работата на критичния път (кал. дни) 171.8   

Времетраене облицовки (месеци) 5.6   

Времетраене облицовки (седмици) 24.5   

Времетраене облицовки (години) 0.5   

Разлика между времето за строителство и планираното време    

Критични събития, напр.:  Начало облицовки Тунел 1 12.05.2021   

Критични събития, напр.:  Завършване облицовки Тунел 1 30.10.2021   



 

Примерен График за завършване 

рд – работни дни Договорено-оферирано от 

Изпълнителя 

 Дадено от Възложителя  

 

№ Събитие Базов 

график 

График за завършване 

Предшестващо събитие 

 Дата № Базов 

график 

Дата Дейност 

(дни) 

Резерв 

(дни) 

1.01 Дата на започване  01.01.2019 - - - - - 

1.11 Начало Изкопи 

ЕВТ 01 
ЕВТ 01  1.01  01.01.2019   

1.12 Край Изкопи ЕВТ 

01 
ЕВТ 01 11.05.2021 1.11 ЕВТ 01    

1.21 Начало Облицовки 

ЕВТ 011 

ЕВТ 011 12.05.2021 1.12 ЕВТ 01 11.05.2021 1 - 

1.22 Край Облицовки 

ЕВТ 011 

ЕВТ 011 30.10.2021 1.21 ЕВТ 011 12.05.2021 172 - 

1.31 Начало ел.мех. 

оборудване 

- 11.07.2021 1.21 ЕВТ 011 12.05.2021 60 - 

1.32 Край ел.мех. 

оборудване 

- 30.05.2022 1.22 ЕВТ 011 30.10.2021 211  

1.32  - 30.05.2022 1.31  11.07.2021 211 112* 

1.41 Край демонтаж 

временно стр. 

- 29.07.2022 1.32  30.05.2022 60 - 

1.02 Дата на завършване 

предложена от Изпълнителя и 

приета от Възложителя 

29.07.2022 1.41  29.07.2022 - - 

1.02 Дата на завършване искана от 

Възложителя 

30.09.2022     63** 

*резерв на Изпълнителя  **резерв на Възложителя 

 

Как влияе договорното разпределение на рисковете върху цената? 

При подготовката на тръжната стратегия възложителят с помощта на своя консултант 

решава кои рискове може да управлява, като отчита своя апетит и своите възможности. 

Колкото повече рискове управлява възложителят, толкова по-ниска ще бъде офертната 

цена. Например, при Червената книга на FIDIC Възложителят носи рисковете, 

свързани с проектирането и измененията на количествата, а Изпълнителят носи риска 

за предложените единични цени. При Жълтата книга Изпълнителят приема рисковете, 

свързани с проектирането и измененията на количествата, но има право на 

компенсация при непредвидими физически условия и грешки в Изискванията на 

Възложителя, които обикновено включват идеен или технически проект. Червената и 

Жълта книги се считат за договори с балансирано разпределение на риска. При 

договорите “под ключ” като Сребърната книга, Изпълнителят носи повечето рискове, 

включително за непредвидими физически условия и грешки в Изискванията на 



Възложителя. Сребърната книга се препоръчва само когато площадката е компактна, 

добре проучена и подготвена и не се очакват големи изненади. Ако Възложителят се 

опита да прехвърли на Изпълнителя чрез договора много непредвидими по време на 

тръжната процедура рискове, началната цена се вдига до 30%, тъй като всеки опитен 

изпълнител “гледайки в тавана” начислява в офертата финансов резерв. Ако рисковете 

не се проявят, при договорите “под ключ” за изпълнителите остава голяма печалба. 

Ако не се проведе предварителен подбор, неопитни изпълнители печелят с ниска цена 

без финансов резерв и при проявяването на рисковете започват да търсят начин да 

обосноват допълнителни плащания или да излязат от проекта, като междувременно 

влошават качеството и безопасността. Затова опитните възложители не се отказват да 

носят рискове, тъй като си плащат само ако и доколкото тези рискове се проявят. 

Статистиката показва, че за традиционни договори с проекти на възложителя и 

заплащане за измерени количества повишението на офертната цена при завършване на 

проекта е средно около 9% [1], а при договорите “под ключ” е средно от 0% до 2,3% 

[13]. Това означава, че договорите “под ключ” са винаги по-скъпи с 10-20% от 

традиционните, тъй като при тях офертната цена е завишена с 20-30%. 

 

 

 

 

 

При Изумрудената книга не се очаква драстично завишаване на офертната цена, за 

разлика от Сребърната книга. Възложителят няма да е сигурен в крайната цена и срок, 

но ще има по-малко спорове, защото на Изпълнителя ще се плаща справедливо и ще 

има разумен срок за изпълнение на работите [14]. 

 

Каква е практиката у нас при обществените поръчки за подземно строителство? 

Договорите на FIDIC се прилагат у нас за публични и частни проекти повече от 20 

години. От 10.09.2018 г. Червената и Жълта книги на FIDIC издание 1999 г. стават 
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задължителни за инвестиционните проекти, финансирани по ОП “Околна среда 2014-

2020 г.”, ос 1 “Води”[15]. 

Жълтата книга се препоръчва за инфраструктурни проекти, проектирани от 

Изпълнителя. Използва се, когато възложителите нямат достатъчно време и 

възможности да организират подготовката на технически и работни проекти с 

подробни количествени сметки. За съжаление, някои възложители прилагат Жълтата 

книга, когато осъзнават, че проектите, разработени от техните проектанти, са 

некачествени и не искат да носят отговорност за тях. От друга страна, често 

възложителите искат да запазят пълен контрол и използват механизмите на Червената 

книга за измерване на количествата при Жълтата книга, което е излишна загуба на 

ресурс, тъй като по Жълтата книга изпълнителите носят риска за увеличение на цената 

при увеличение на количествата. Възложителите, които не осмислят ефекта от 

прехвърляне на допълнителните рискове на изпълнителя, дебалансират договора, 

като нарушават Златните принципи (ЗП) на FIDIC [16], изключително важни за 

доброто управление на поръчките: 

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

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

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

ЗП 3. Специфичните условия не трябва да променят баланса на 

разпределението на риска / възнаграждението, предвидени в Общите условия. 

ЗП 4. Всички срокове трябва да бъдат с разумна продължителност. 

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

избягване/ разрешаване на споровете (КПРС) за временно обвързващо решение 

като условие за арбитраж. 

Спазването на Златните принципи при разределението на риска можем да проследим 

при няколко обществено значими проекта за подземно строителство с Общите 

договорни условия за технологично оборудване, проектиране и строителство на FIDIC 

1999 г. [17], с възложители “Метрополитен” ЕАД и АПИ.  

Проект за разширение на метрото в София, Трета метролиния “Бул. 

“Ботивградско шосе”- бул. “Владимир Вазов” – Централна градска част – жк 

“Овча купел”, Първи етап – от км 4+320 до км 4+950 с една метростанция [18] 

Специфичните условия на договора за трети метродиаметър изменят Общите условия 

по Жълтата книга на FIDIC, като прехвърлят голяма част от рисковете на Изпълнителя, 

както е при Сребърната книга, като по този начин нарушават първия и третия Златни 

принципи: 

 Изпълнителят няма право на удължаване на срока и компенсации при 

изключително неблагоприятни климатични условия (ПК 8.4) и непредвидими 

физически условия (ПК 4.12); 

 Изпълнителят частично приема риска за грешки в идейния проект на 

Възложителя като за своя сметка препроектира, но все пак има право на 

компенсации, ако тези грешки водят до промени в разходите за строителство и е 

уведомил своевременно (ПК 5.1) 

 Изпълнителят няма право на удължаване на срока и компенсации при 

изменения на законодателството (изтрита е ПК 13.7). 

Освен прехвърлянето на горните рискове на Изпълнителя, Златните принципи са 

нарушени от Специфичните условия чрез: 



 Отнемане правото на Изпълнителя да прекъсне работа или намали темпа на 

работа след 21-дневно предизвестие при забавено сертифициране, плащане или 

неосигурена информация за налично финансиране; 

 Премахване модерния механизъм за превенция и алтернативно разрешаване на 

споровете (Комисия за разрешаване на споровете по ПК 20.2, 20.3 и 20.4). В 

нарушение на петия Златен принцип на FIDIC, договорът повтаря отдавна 

отречените практики от миналия век споровете да се връщат при Инженера, 

който е Персонал на Възложителя съгласно ПК 1.1.2.6. 

Проектиране и строителство на “Автомагистрала „Струма“Лот 3.1., Лот 3.3. и 

тунел „Железница“ [19] 

Още по-драстични са нарушенията на Златните принципи в договора за Тунел 

Железница. Това е учудващо, като се отчете, че половината трасе не е проучено преди 

обявяването на търга [20]. Тук се повтарят изброените нарушения на Златните 

принципи за метрото (с изключение на правото на удължаване на Срока по ПК 4.12), 

но докато Метрополитен ЕАД запазва процедурата на FIDIC за Изменения по Клауза 

13, включително Рационализации, АПИ силно ограничава обхвата на възможните 

Изменения с право на допълнително плащане: 

- Възложителят предвижда възможност за изменения на изготвения 

от Изпълнителя Технически проект, касаещи прилагането на нови проектни 

решения, свързани с необходимост от нови и/или допълнителни укрепителни 

мероприятия на откоси, насипи и/или изграждане на подпорни стени и/или 

отводнителни мероприятия и/или промяна на конструктивните решения 

при големите съоръжения. 

- При изпълнението на поръчката, Възложителят предвижда 

възможност за изменения на изготвения от Изпълнителя Технически 

проект, необходими в резултат на исканията и/или условията на 

съгласуващите проекта компетентни органи и/или експлоатационни 

дружества и институции и/или компетентния орган/органи, по одобрение, 

съгласуване и издаване на разрешението за строеж и/или изменението му. 

В тези случаи новите дейности са за сметка на предвидените до 5% допълнителни 

разходи. При недостиг изпълнението на новите видове дейности и/или промяната в 

количествата на предвидените такива в проекта е за сметка на Изпълнителя. 

От друга страна е добавена нова Клауза 21 [Измерване]: всички работи се измерват 

като при Червената книга за целите на месечното отчитане и плащане, вместо да се 

плаща по неразбити позиции (наричани понякога работни или разходни центрове). 

Тези изменения водят до начално оскъпяване с десетки милиони, както показва 

статистиката, равни на финансовия резерв, заложен от Изпълнителя. Ако 

непредвидените обстоятелства, за които той трябва да поеме отговорност, не се 

проявят, Изпълнителят ще спечели за сметка на данъкоплатците. Ако подземните 

условия се окажат много по-лоши от очакваните, Изпълнителят ще търси начин да 

намали загубите си, което обикновено е за сметка на качеството, безопасността и води 

до ескалиране на споровете. Понякога се стига до несъстоятелност и/или прекратяване 

на договора. 

Проектиране и строителството на обект „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 

до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ [21] 

Договорните условия, подготовени от АПИ, са подобни на тези за тунел Железница. 

 



Ще намери ли приложение у нас новата Изумрудена книга на FIDIC? 

Очаква се широко разпространение на новата Изумрудена книга, тъй като в световен 

план подземното строителство е с най-бързо увеличаващ се пазарен дял поради 

нарастващите потребности за използване на подземното пространство за 

инфраструктура [22]. Най-големите обществени поръчки у нас са за строителство на 

подземна инфраструктура: пътни и железопътни тунели, метро, водоснабдяване, 

канализация, газоснабдяване, топлофикация, кабелни канали, подземни паркинги и т.н. 

За съжаление, възложителите и техните консултанти явно не осмислят петте важни 

характеристики на подземното строителство и често се опитват да прехвърлят 

рисковете на изпълнителите, което води до първоначално завишаване на цената средно 

с 15% (както при Сребърната книга), или при дъмпингови цени до проблеми с 

качеството и безопасността, ескалиране на споровете и провал на проектите. 

Изумрудената книга предлага справедливо разпределение на риска и по-голяма 

сигурност с конкретизиране на базовите данни, ясни примерни форми за оценяване 

отклоненията от очакваните условия и механизми за коригиране на сроковете и цената. 

Новите механизми изпълняват изискването на чл.116 алинея 1 от Закона за 

обществените поръчки [23] за допустимостта на измененията, стига “промените да са 

предвидени в документацията за обществената поръчка и в договора чрез ясни, 

точни и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции”. 

Ако възложителите осмислят и приемат тази модерна стандартна форма и внимателно 

подготовят тръжната документация с помощта на опитни есперти, изпълнителите ще 

се концентрират върху преодоляването на трудностите и качественото изпълнение на 

проектите. Авторите на изследване за техническите и договорни тенденции при микро-

тунелното строителство в България и Румъния [24] утвърждават, че разпределението 

на риска е критично за подземното строителство и препоръчват инвеститорите да 

приемат риска за почвените условия, докато при строителите остане риска за 

изпълнението на строителството. 

Ще разчитаме на Камарата на строителите в България и на българските членове на 

ITA: Евро Алианс Инженеринг АД, Геотехмин ООД и Хидромат ООД, да лобират за 

новите концепции за разпределение на риска при подземното строителство, които ще 

спомогнат да се подобри стойността на бъдещите инфраструктурни проекти. Не само 

защото 15% от милиарди за инфраструктура са спестени стотици милиони за 

данъкоплатците, а защото за населението на градовете, бизнеса и чуждите инвеститори 

проектите с подземно строителство са жизнено важни и успешното им изпълнение има 

голям социален, икономически и екологичен ефект. Когато добрите професионалисти 

получават достойно заплащане за труда си, печелят всички. 
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