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Въведение 

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

ресурси? 

През 2017 г. проучване на McKinsey [1] посочва, че строителството може да стане 

50-60% по-продуктивно, ако се вземат мерки за подобряване управлението на 

проекти чрез стандартизация, сътрудничество, “lean”4 практики [2] (практики за 

ефикасност) и дигитализация. Законодателството и договорите трябва да създават 

правна среда за внедряването им. 

В България от 10.09.2018 г. стандартните форми на FIDIC [3] станаха задължителни за 

инвестиционните проекти, финансирани по ОП „Околна среда 2014-2020 г.”, ос 1 

“Води” [4]. Това изследване анализира Стандартизираните документи за 

обществени поръчки за строителство и инженеринг (проектиране и 

строителство) на ВиК мрежи и съоръжения [5], [6], публикувани на сайта на 

АОП. Анализът е актуален и своевременен, тъй като предстоят търгове за стотици 

милиони с тази документация. Целта е да се посочат проблемните клаузи от 

договорните условия и да се препоръчат конкретни мерки за подобряване на 

управлението на проектите, като се използват знанията от глобалния стандарт за 

управление на проекти на PMI [7] и модерните практики за ефикасно управление 

на строителството. Анализът е систематизиран по Области знания съгласно 

Ръководството на PMI, съдържащо стандарта, PMBOK® [8] и неговото разширение 

за строителство Construction Extension [9] (O1÷O13). 

О1 Управление на поръчките 

ОПОС предлага на ВиК дружествата две възможности за договорни условия за 

ВиК инфраструктура: 
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 Жълта книга на FIDIC 1999 г. [10] – ако имат само идейни проекти и не са 

разработили детайлизирана проектна документация (технически или 

работен проект) преди търга; 

 Червена книга на FIDIC 1999 г. [11] – 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. 

Анализът е подготвен за документацията по Жълта книга за ВиК мрежи, като в 

отделни случаи се реферира към документацията по Червена книга. Началният 

преглед на Договорното споразумение и Специфичните условия на Договора 

(СУД), изменящи Общите условия на Договора (ОУД), показва, че са излишно 

дълги, видно от Таблица 1. 

Таблица 1. Сравнение на документи от договори с Жълта книга на FIDIC 

Документ от 

Договора на FIDIC 

Жълта книга 1999 г. 

ОПОС Примерни 

текстове 

FIDIC, превод 

БААИК 

Реконструкция и 

електрификация жп 

линия Димитровград-

Свиленград 

Типов договор за 

инженеринг на 

БОСП рев. 1 

2016 г. 

Дог. споразумение 6 стр. 1 стр. 2 стр. 3 стр. 

СУД 36 стр. 17 стр. 23 стр. 20  стр. 

Прекалено дългите текстове нарушават втория Златен принцип на FIDIC [12], 

според който СУД трябва да са изготвени ясно и недвусмислено. Детайлният преглед 

доказва, че в Договорното споразумение и СУД има много излишни текстове, 

например новите ПК (Под-клаузи) 4.26, 4.28, новите Клаузи 21, 24, 25, 26. Текстовете 

на Клаузи 15 [Прекратяване от Възложителя], 16 [Прекъсване и прекратяване 

от Изпълнителя], 18 [Застраховка] и 19 [Непреодолима сила] са изцяло заменени 

с нови текстове, с което са нарушени първият Златен принцип на FIDIC 

задълженията, правата и отговорностите да са според ОУД, вторият Златен 

принцип да се изтриват клаузи от ОУД само в краен случай  и третият Златен 

принцип на FIDIC СУД да не променят баланса на риска/ възнагражденията от 

ОУД. 

Приложими са следните мерки за подобряване управлението на проектите: 

О1.М1. В Изискванията на Възложителя да се специфицират процедури за 

управление на риска (вкл. Регистър на риска, ежеседмични срещи за управление 

на риска). 
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О1.М2. Да се осигурят условия за сътрудничество (чрез използване на Строително 

информационно моделиране - СИМ или поне обща облачна среда, Рамков договор 

на Алианса FAC-1 [14], назначаване на Комисия за разрешаване на споровете 

(КРС) в началото на Договора). 

О1.М3. Да се включат в Изискванията на Възложителя и/или формата за 

техническо предложение лийн техники („Система на последния планиращ“, 

проектиране в общо помещение). 

О2 Интегрирано управление на проекта 

СУД добре интегрират участниците в инвестиционния процес съглсно ЗУТ, ЗОП 

[15] и ЗБУТ [16] с участниците в ОУД: 

1. Съгласно ПК 3.1 от СУД на Договора (СУД) Инженерът изпълнява ролята 

на „строителен надзор“ по ЗУТ. 

2. Съгласно ПК 3.3 „Инженерът се съобразява с предписанията на 

физическото лице, упражняващо технически контрол за част 

„Конструктивна“.“ 

3. Съгласно ПК 6.7 Инженерът изпълнява функциите на задължителния 

„Кординатор по безопасност и здраве“. 

4. Съгласно ПК 4.1 Изпълнителят е „строител“ по ЗУТ, като са разписани 

основните задължения по законодателството.  

5. Нова ПК 1.1.2.11 въвежда задължителния „авторски адзор“. 

6. ПК 1.1.2.8 въвежда разделението между „подизпълнител“ и „трето лице“, а 

ПК 4.4 регламентира подизпълнителите с текстове от ЗОП . 

СУД добре хармонизират ОУД с изискванията на законодателството за започване 

на строителството, въвеждане в експлоатация и гаранционни срокове:  

1. Договорното споразумение включва в предмета на поръчката задължение на 

Изпълнителя за кадастрално заснемане и предоставяне данни по ЗКИР  [17]. 

2. Нова ПК 1.1.3.10 дефинира гаранционния срок по ЗУТ.  

3. Нова ПК 4.27 въвежда Заповедната книга. 

4. ПК 6.7 вменява на Изпълнителя актуализирането на ПБЗ  по Наредба 2 [18]. 

5. ПК 10.1 от СУД и новата ПК 10.5 [Разрешение за ползване] хармонизират 

ОУД с процедурите за въвеждане в експлоатация на ЗУТ. 

Проблем за ефикасността при интегрираното управление ще създават 24 

ограничения на правомощията на Инженера, наложени от ПК 3.1 от СУД , 

което нарушава първия Златен принцип на FIDIC. Инженерът ще готви 

предложения и ще чака специфично писмено одобрение от Възложителя, за да се 

реши правото на Изпълнителя на допълнителни плащания и удължаване на срока. 

Дори механично е включена в ограниченията ПК 12.3 [Оценяване] от Червената 

книга, която липсва в Жълтата книга. Включена е и ПК 3.5 [Решения], което 

принизява Инженера от Ръководител проект до координатор и съветник. 

От друга страна ПК 3.5 от СУД регламентира 28-дневен срок за решение на 

Инженера, което трябва да е съгласувано с Възложителя. За целта ВиК 

дружествата трябва да подготвят опитен екип за управление на проекта . 

Забавянето на решения на Инженера и Възложителя може да доведе до иск за 
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удължаване на срока и / или допълнително плащане за дезорганизация и престои5. 

Добре е да има определени срокове за Възложителя и Инженера, но те трябва да 

бъдат с разумна продължителност, съгласно Златен принцип 4. В противен случай 

Инженерът ще започне да протака, за да спечели време, като иска още 

доказателства и детайли, и спорът ще ескалира. 

На помощ идват мерките за съвместно управление на риска. Ясно е, че не могат да 

се чакат месечните срещи, а трябва след проявяването на събитието веднага да се 

свика среща за овладяване на риска. Може да се приложат Мерки О1.М1 и О1М2 

и на седмичните срещи да се коментира и документира управлението на риска в 

Регистъра на риска. Стимул за Изпълнителя ще бъде да договори с Възложителя 

преди изпълнението на изменение по Клауза 13 фиксирано удължаване Времето за 

завършване и/или допълнително плащане на твърда цена. Това ще доближи 

управлението на проекта до най-модерните практики и ще помогне за спазване на 

кратките срокове по ПК 3.5. 

О3 Управление на обхвата 

Обхватът е описан в предмета на договора и Изискванията на Възложителя. 

Съгласно т.2.2 [Обхват на поръчката] от Изискванията на Възложителя, обхватът 

включва проектиране и строителство на ВиК мрежи и съоръжения към тях, 

изброени по окрупнени показатели съгласно предвиденото в идейния проект. 

Възложителите имат право да допълнят и други необходими елементи. 

Недоумение буди ненужно дългото и объркващо описание на предмета на 

поръчката, в 14 булета в т.2 от Договорното споразумение – договорният документ 

с най-висок приоритет. Например странно са формулирани следните задължения 

на Изпълнителя: 

1. „Обезпечаване на оценката на съответствието на инвестиционния 

проект“: съгласно ПК 5.1 от СУД Изпълнителят трябва да предвижва 

процедурата за Разрешение за строеж след като Инженерът изготви Доклад 

за оценка на съответствието. Той не би могъл да плаща на Инженера за 

оценката, нито да му оказва натиск, тъй като това ще противоречи на ЗУТ.  

2. „Обучение на персонала на Възложителя, мониторинг и подпомагане на 

експлоатацията и поддръжката на Обекта“, като отделно е записано 

съдействието при въвеждане в експлоатация и подпомагането по време на 

едногодишния Период за съобщаване на дефекти. Тази опасна 

формулировка може да означава пожизнена поддръжка на Обекта! Рискът 

не може да се оцени еднозначно от оферентите, което ще предизвика 

разнобой в ценовите предложения. 

3. „Предаване на Обекта и приемането му от Възложителя ... и Сертификат 

за приемане от Инженера“... „Въвеждане на обекта в експлоатация с 

протокол Образец 16...“: в предмета на Изпълнителя неправилно са 

включени действия и процедури на Възложителя, Инженера и властите. 

Изпълнителят само може да участва в тях като ги подпомага, следвайки 

указанията на Инженера, което е негово задължение по силата на ПК 3.3.  

                                                 
5 По силата на ПК 8.4 е) право на удължаване на срока дава „всяко закъснение, спънка или пречка, 

причинени от или които могат да бъдат приписани на Възложителя, Персонала на 

Възложителя“, а съгласно ПК 1.1.2.6 Инженерът е част от Персонала на Възложителя.  
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За изменението на обхвата са предвидени Провизорни суми в размер до 10% 

съгласно ПК 13.5. ПК 1.1.4.10 предвижда Провизорните суми да покриват 

допълнителни разходи, одобрени от Възложителя и наредени от Инженера при 

условията на Договора и при спазване на изискванията на чл. 116 от ЗОП. Чл. 116. 

(1) от ЗОП [15] разрешава изменения, когато промените са предвидени в 

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

недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената, каквито са 

клаузите на FIDIC; условието е обхватът и естеството на възможните изменения и 

условията, при които те могат да се използват, да не променя предмета на поръчката. 

В случая предметът, определен в Договорното споразумение, обхваща проектиране и 

строителство на ВиК мрежи и съоръжения, чийто обхват е определен в Изискванията 

на Възложителя. Възложителите трябва внимателно да дефинират наименованието на 

Обекта в Договорното споразумение и ще имат свободата за измененията, които са 

необходими за въвеждане в експлоатация на така дефинирания Обект.6 

Странно е ограничението на ПК 13.5 от СУД Провизорните суми да се използват 

само за работа, възникнала на основание ПК 13.1 по процедурата за промени 

съгласно ПК 13.3. При ПК 4.12 и ПК 4.24 например е предвидена възможност да 

се процедират искове на Изпълнителя по ПК 20.1 за изплащане на Разходи (при 

ПК 4.12 плюс разумна печалба), които се включват в Договорната цена. При 

разглежданата стандартизирана документация е запазена процедурата по ПК 20.1 

без изменение на ОУД, но като се има предвид ПК 13.5, резултатът е, че 

Инженерът трябва да издава Заповед за изменение във всички случаи, когато 

Изпълнителят има право на допълнително заплащане.  

При Грешки в Изискванията на Възложителя по ПК 1.9 може да се използва само 

първата хипотеза на Чл. 116 (1) от ЗОП, тъй като ясно и недвусмислено е посочено 

в Договора правото на Изпълнителя на Разходи плюс печалба, които ще бъдат 

включени в Договорната цена. Обръщаме внимание, че в Стандартизираната 

документация не е включен срок за преглед на Изискванията на Възложителя в 

Приложението към Офертата по ПК 5.1: това е в ущърб на Възложителя и ВиК 

дружествата трябва да определят такъв разумен срок (например 56 дни) и да го 

включат в Приложението към Офертата. Този срок се определя, за да се 

мобилизира Изпълнителят веднага след Датата на започване, да проучи идейния 

проект, критериите за проектиране и геодезията на Обекта, за да може достатъчно 

рано да предупреди за грешките в Изискванията на Възложителя. Колкото по-

късно са открити грешките, толкова по-скъпо ще струва отстраняването им. 

Приложими са следните мерки: 

О3.М1. Да се въведат срокове за процедиране на измененията и исковете. 

Възложителите да включат в Приложението към Офертата по ПК 5.1 срок за 

преглед на Изискванията на Възложителя (включително нивата и реперите по ПК 

4.7), например 56 дни. Инженерът да издава своевременно съгласувани с 

Възложителя и авторския надзор Заповеди за изменения по ПК 13.3 в 28-дневния 

срок определен в ПК 3.5. 

О3.М2. Всички непредвидени обстоятелства и грешки в Изискванията на 

Възложителя да се обсъждат на ежеседмични срещи за управление на риска. 

Мерките за управлението им да се конкретизират в Регистъра на риска.  

                                                 
6 Например, вместо дължини на клонове на мрежата може да се опише между кои шахти или 

съоръжения трябва да се изградят. 
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О4 Управление на графика 

Направени са някои полезни допълнения в СУД във връзка с Програмата по ПК 

8.3. 

Модерен и мобилизиращ е текстът на ПК 8.6 [Темп на напредъка] в СУД: предвижда 

се задържане на процент от стойността на съответния Сертификат за плащане при 

изоставане от графика. Удържаните суми се възстановяват при наваксване на 

изоставането. 

С фиксирането на календарен срок за изпълнението на Договора в т. 4.5 от 

Договорното споразумение е унищожен механизмът от ПК 8.4 за удължаване на 

Времето за завършване. ПК 8.4 не е изменена в СУД, но тя само ще дава основание за 

допустимост по ПК 13.3. За всяко удължаване на Времето за завършване трябва да се 

подписва Допълнително споразумение, което да се съгласува с ОПОС и да изменя 

календарния срок по т. 4.5 от Договорното споразумение. 

За подобряване ефикасността могат да се приложат следните мерки: 

О4.М1. В Изискванията на Възложителя (например във „Въведение“) да се впишат 

конкретни стойности за изключително неблагоприятни климатични условия, за повече 

сигурност относно правото за Удължаване Срока за завършване. 

О4.М2. Възложителите да добавят текст, задължаващ Изпълнителя да обвърже 

времето с ресурсите към т. 2.3 „Строителна Програма и времеви график на 

изпълнението“ на формата „Предложение за изпълнение на поръчката“. 

О5 Управление на разходите 

Цената включва оферираните неразбити цени по окрупнени показатели и одобрените 

по реда на Договора Провизорни суми в размер до 10% от офертната цена. 

Ограниченията при използването на Провизорните суми коментирахме към „О3 

Управление на обхвата“. 

За съжаление е премахната най-модерната клауза от изданието от 1999 г.: ПК 13.2 

[Рационализации], стимулираща иновациите и подобряването на стойността на 

проекта. Въпреки това, подобрения по предложение на Изпълнителя могат да се 

направят по процедурата на 13.3, при съгласие на Възложителя. 

Допускат се корекции при промени в законодателството по силата на ПК 13.7 от ОУД. 

ПК 13.7 предвижда промяната да става по процедурата за искове по ПК 20.1, но при 

този договор, както видяхме по-горе, ако Изпълнителят счита, че има право на 

удължаване на Срока за завършване, трябва да го обоснове по ПК 8.4 и поиска 

подписване на Допълнително споразумение. Ако счита, че има право на изплащане на 

допълнителни Разходи, той трябва да уведоми Инженера в 28-дневния срок по ПК 

20.1. Инженерът трябва да издаде Заповед за изменение след консултации и 

съгласуване с Възложителя в 28-дневния срок за решение по ПК 3.5. 

Измененията на Клауза 14 [Договорна цена и плащане] са на повече от 3 страници. Те 

включват следните прогресивни текстове:  

 Намалени са излишните 6 броя отчети на Изпълнителя (цифра от времето на 

пишещите машини и циклостила) на 3 броя. 

 Новата ПК 14.16 задължава Изпълнителя да открие отделна банкова сметка за 

Договора и да представя ежемесечно извлечения от нея, което ще доведе до 
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повече прозрачност и проследимост на разходите по проекта. Ще може да се 

проследи дали плащанията се изразходват за необходимите ресурси. Новата ПК 

14.17 предвижда възможност за директно плащане на подизпълнителите. Това 

са добри практики за интегриране на веригата на доставките. 

За съжаление някои изменения на ОУД в СУД нарушават първия Златен принцип и ни 

връщат в 80-те години на миналия век: 

 ПК 14.3 от СУД изисква представяне на подробни количествени сметки 

съгласно одобрения проект на Изпълнителя, което е порочна практика при 

договорите по Жълта книга. Плащането не бива да е по количества, а по 

позиции от окрупнената сметка. В случая ще се изразходват излишни ресурси 

на Изпълнителя и Инженера за създаване на ненужна бумащина. 

 Ненужно и скъпоструващо е изменението в СУД на ПК 14.5, предвиждаща 

авансово плащане за материали и оборудване за Обекта. ОУД изисква плащане 

срещу банкова гаранция само на определени материали и оборудване, които са 

призведени, но не са стигнали до Площадката. За тези, които са на Площадката, 

не се изисква банкова гаранция, тъй като по силата на ПК 7.7 те са станали 

собственост на Възложителя и спокойно се плащат 80% от стойността им преди 

влагането в Обекта.7 При изменената ПК 14.5 излишно се изисква банкова 

гаранция за доставки, които вече са на Площадката. 

 Паричният поток е изключително важен за изпълнението на проекта. За 

съжаление в ПК 14.6 и ПК 14.7 са направени изменения, даващи възможност на 

Възложителите да плащат когато си поискат: 

 ПК 14.6 от СУД: Инженерът може да връща искането за плащане за 

поправка и срокът не тече до повторното предаване; 

 ПК 14.7 от СУД: Срокът така или иначе не започва да тече, когато се 

предаде искането за плащане, за разлика от ОУД. Срокът за плащане 

започва да тече едва след издаването на Сертификата от Инженера, 

който по Договора е Персонал на Възложителя! Добавена е още една 

вратичка за забавено плащане: плаща се не по-рано от 14 дни от 

предаването от Изпълнителя на данъчна фактура. 

 Освен това, със заличаването на ПК 16.1 от ОУД е премахнато правото на 

Изпълнителя да намали темпа на работа или да спре изпълнението след 21-

дневно предизвестие при забавено сертифициране или плащане.  

Възложителите, които разбират, че строителите са с ниска ликвидност и се нуждаят от 

своевременни плащания, могат бързо да ги придвижват. Неопитните възложители и 

консултанти може да провалят проектите, като използват клаузите от СУД, за да 

протакат плащанията. 

За по-добро управление на разходите могат да се приложат следните мерки: 

О5.М1. Да се сертифицира и плаща в най-кратки срокове. 

О5.М2. Да се включи максимално разрешеният размер 10% Провизорни суми по ПК 

13.5 за непредвидени разходи с ясни договорени параметри за ценообразуване тип 

“отворена книга” в сътрудничество с Възложителя и Инженера. 

О5.М3. Да се включи изискване за представяне разбивка на твърдите цени от 

Таблиците като част от ценовото предложение, демонстриращи същите параметри 

                                                 
7 Инженерът сертифицира 80% от по-малката стойност – или по фактури, или по Договор 
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(печалба, часови ставки, допълнителни разходи), с които ще се остойностяват 

Провизорните суми. 

О5.М4. В Таблиците 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 Договорната цена. Това може 

да стане в отделна сметка по ПК 13.6 за работа на акорд (дневни работи). 

О6 Управление на качеството 

Излишно и неправилно създаването на нова Клауза 21 [Контрол на качеството], 

при наличието на подобни положения в ПК 1.8, ПК 4.9 и ПК 7.1, ПК 7.3, ПК 7.5 и 

ПК 7.6. 

За по-ефикасно управление на качеството са приложими следните мерки : 

О6.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, или поне чрез процедури за управление на проекта. 

О6.М2. Отчитане цялостния жизнен цикъл и устойчивото развитие при формулиране 

Изискванията на Възложителя. 

О6.М3. 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) и документите, които се прикрепят към 

поканата (извадка от проекта и съответния акт или протокол за приемане по ЗУТ). 

О7 Управление на ресурсите 

Няма съществени изменения на приложимите клаузи от ОУД. Добавени са полезни 

текстове за подизпълнителите, използване на чуждестранен персонал, за ключовия 

персонал на Изпълнителя. 

За по-ефикасно управление на ресурсите са приложими следните мерки: 

О7.М1. Да се добавят в Изискванията на Възложителя или към формата 

„Предложение за изпълнение на поръчката“ изисквания за лийн техники “Точно 

навреме”, “Система на последния планиращ”, проектиране в общо помещение и 

други. 

О7.М2. Да се добави към формата „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

изискване за обвързване на графика с ресурсите. 

О7.М3. Да се добавят към формата „Предложение за изпълнение на поръчката“ 

или в Изискванията на Възложителя мерки за интегриране веригата на доставките 

чрез прозрачен избор на важни подизпълнители и доставчици и съвместни действия за 

управление на проекта. 

О8 Управление на комуникациите 

Дадена е възможност за електронни официални комуникации: в Приложението 

към Офертата е предложено използване на „Факс и/или електронна поща“. 
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За по-ефикасно управление на ресурсите са приложими следните мерки, които 

могат да се включат в Изискванията на Възложителя: 

О8.М1. Да се използва СИМ. Това ще е изключително полезно за ВиК дружествата 

при бъдещата експлоатация. 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. 

О8.М2. Да се информират периодично заинтересованите страни за хода на проекта и 

ползите от него. 

О8.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 за управление на проекта. 

О9 Управление на риска 

От Рисковете на Възложителя по ПК 17.3 в СУД е изваден рискът от дефектни 

проекти на Възложителя. Това не е проблем при Жълтата книга, където 

проектирането е отговорност на Изпълнителя, а грешките в Изискванията на 

Възложителя са риск на Възложителя съгласно ПК 1.9. При Червената книга 

незнайно защо също е изваден този риск, без да се отчете, че Изпълнителят при 

този договор е задължен да изпълнява проекта на Възложителя и инструкциите на 

Инженера. Съгласно ПК 1.8 страните са длъжни незабавно да уведомят за  

технически грешки, ако ги открият. Съгласно Чл. 260 от ЗЗД [19] „Изпълнителят 

е длъжен да предупреди веднага другата страна, ако даденият му проект или 

доставеният му материал е неподходящ за правилното изпълнение на работата, 

и да иска извършване на нужните промени в проекта или доставяне на подходящ 

материал. Ако другата страна не стори това, изпълнителят може да се откаже 

от договора. Ако изпълнителят не направи това предупреждение, той отговаря 

пред другата страна за причинените и вреди.“ И при изпълнението на ПК 1.8 и 

чл. 260 от ЗЗД остава спорен обхватът на това задължение на Изпълнителя: 

критерият ще бъде дали всеки опитен строител в подобна ситуация е трябвало да 

открие грешките в проекта на Възложителя. При всички положения, Възложителят 

носи риска за проектирането при Червената книга. Именно затова някои 

възложители, които се опасяват, че проектът, който имат е некачествен, избират 

Жълтата книга, за да прехвърлят този риск на Изпълнителя. 

Клаузи 18 и 19 са изцяло подменени в СУД. Докато при застраховките не са направени 

съществени промени на режима на FIDIC, при Клауза 19 са направени промени, които 

алокират повече рискове към Изпълнителя: 

 Отпада правото на допълнително плащане на Разходи в някои случаи на 

непреодолима сила, предвидено в ПК 19.4 от ОУД; 

 С лека ръка е изтрита ПК 19.6 [Незадължително прекратяване, плащане и 

освобождаване], която определя какви разходи се изплащат при прекратяване 

на Договора в случай на непреодолима сила, ако Обектът стане невъзможен 

или незаконен (ПК 19.7), при прекратяване по вина на Възложителя (ПК 16.4) 

или при прекратяване за удобство на Възложителя (ПК 15.5). 

За по-ефикасно управление на риска са приложими всички мерки, посочени 

към О1. 
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О10 Управление на заинтересованите страни 

СУД не измененят съществено приложимите клаузи на ОУД. В т. 3.2 „Съгласуване на 

проекта“ в Изискванията на Възложителя е включен детайлен списък на 

съгласувателните инстанции с адреси, срокове за съгласуване и специални 

изисквания, което е много модерна стъпка за ефикасно управление на 

заинтересованите страни. Този текст може лесно да се доразвие и използва за следните 

мерки: 

О10.М1. Съставяне Регистър на заинтересованите страни, който да се допълва. 

О10.М2. Своевременно прилагане на гъвкави стратегии за управлението на 

заинтересованите страни. 

О11 Управление на здравето, безопасността, сигурността и 

околната среда 

Както вече посочихме, добре са интегрирани изискванията на законодателството 

за Координатор по безопасност и здраве и актуализиране на ПБЗ в Клауза 6.7 

[Здраве и сигурност]. 

Приложими са следните мерки: 

О11.М1. В Изискванията на Възложителя да се включат стимули за подобрена 

стойност, свързана с безопасността, спестяването на ресурси и опазването на околната 

среда. За целта прозрачно да се измерват количествени параметри. Да се интегрира 

веригата на доставките. 

О11.М2. Да се използват повече стандартизирани и сглобяеми елементи, както и 

предварителен монтаж. 

О12 Управление на финансирането 

СУД модернизират ПК 2.4: в крак с новите тенденции Възложителят е задължен да 

представя информация за осигурено финансиране.  

Проблем ще бъде, ако се изчерпят Провизорните суми и се наложи допълнително 

възлагане съгласно чл. 116 от ЗОП над Договорната цена. 

Приложими са следните мерки: 

О12.М1. Да се осигури резервно финансиране на база оценка на риска за измененията 

на обхвата, необходими за завършването на проекта. 

О12.М2. В Таблиците да се включат провизорни количества за остойностяване на 

различни рискове като работи на акорд съгласно ПК 13.6. 

О13 Управление на исковете 

Няма съществени изменения при многостепенното разрешаване на споровете, с 

изключение на следните: 

 ПК 2.5 [Искове на Възложителя] от СУД в разрез с добрите практики дава 

възможност на Възложителя да удържи претендираната сума от вече 

издаден Акт на междинно плащане. Странно и неправилно е това 
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изменение, още повече, като се отчете несправедливият режим на плащане, 

който позволява бавене под натиска на Възложителя (коментиран към О5). 

Инженерът има 28 дни за сертифициране по ПК 14.6 и през този период 

спокойно може да се даде уведомление и детайлен иск на Възложителя, 

като удръжката се включи в Акта за плащане, както е предвидено в ОУД! 

Препоръката към Възложители и Инженери е да не използват тази 

възможност, тъй като всяко намаление на плащанията ще се отрази лошо  на 

проекта. 

 Предвидена е възможност възложителите да изберат арбитраж или съд.  

В Приложението към Офертата не е попълнена назначаваща институция по ПК 

20.3. Възложителите могат да впишат Председателя на Управителния съвет на 

БААИК. 

Приложими са следните мерки за избягване на споровете: 

О13.М1. Създаване среда за сътрудничество чрез Рамковия договор на Алианса 

FAC-1 или поне внедряване процедури за съвместно управление на риска. 

О13.М2. Осигуряване резерви за необходими непредвидени дейности, бързо 

възлагане на измененията и плащане на изпълнените допълнители дейности. 

О13.М3. Назначаване на постоянна Комисия за разрешаване на споровете (КРС) от 

независими опитни експерти, още при подписването на договора.  

Заключение 

Стандартизираната документация на ОПОС е успешна стъпка за ефикасно управление 

на водните проекти с най-разпространените международни типови договори на FIDIC. 

Направеният анализ изтъква модерните положения на типовия договор за ВиК 

инфраструктура, както и неговите недостатъци, систематизирани по 

стандартизираните Области знания за управление на проекти в строителството.  

Дадени са конкретни мерки за подобряване ефикасността при всяка Област знание, 

включително интегриране на всички участници в инвестиционния процес чрез 

модерния Рамков договор на Алианса FAC-1 и/или изменения/допълнения на ОУД 

чрез СУД на FIDIC и/или Спецификацията/ Изискванията на Възложителя. 
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