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Договорни клаузи на FIDIC 

� Какво е ФИДИК

� Стандартни договорни условия /типови договори/ на ФИДИК:

• „Червена книга“ – Договорни условия за строителство и инжeнерингови работи,
проектирани от Възложителя¨

• „Жълта книга“ – Договорни условия за инсталации и проектиране. Прилага се за
строителство на електро- и ОВиК инсталации и за строителни и инженерингови работи,
проектирани от изпълнителя

• „Сребърна книга“ /оранжева в предишните издания/ – Договорни условия за проектиране,
доставка на необходимите материали и строителство /проектиране и строителство „до
ключ“/

• „Зелена книга“ – Кратка форма на договор /нова/
• „Златна книга“ /нова/ - Договорни условия за проектиране, строителство и експлоатация на
обекти“

• „Бяла книга“ /нова/
• други



Схема за решаване на спорове съгласно
условията на стандартните договори наФИДИК
� До 1999г. – двустепенен модел: 

• Първа стъпка – разглеждане на спора от Инженера;
• Втора стъпка – арбитраж.

� От 1999г. тристепенен модел:
• Първа стъпка – разглеждане на спора от Инженера;
• Втора стъпка – Dispute Adjudication Board /DAB/;
• Tрета стъпка – арбитраж.



Процедура за разрешаване на спора
съгласно правилата от 1999г. –Инженер
�Процедура за разглеждане на спора от Инженера:

• Подаване на искане за разглеждане на спора от Инженера - в
28 дневен срок от узнаване на обстоятелството, на което е
основана претенцията;

• Подаване на детайлизиран и мотивиран иск до Инженера - в 42
дневен срок от узнаване на обстоятелството;

• Разглеждане на случая;
• Решение на Инженера - в 42 дневен срок от получаване на 
иска.

� Действие на решението на Инженера - необвързващо



Процедура за разрешаване на спора 
съгласно правилата от 1999г. - DAB
� Процедура за разглеждане на спора от борда /DAB/:

• Конституиране на борда;
• Подаване на молба до борда за разглеждане на спора от
борда. Съдържа описание на иска и ясно искане спорът да
бъде разрешен от борда. Подава се с копие до другата страна
и Инженера;

• Разглеждане на случая;
• Решение на борда – в срок от 84 дни от получаване на иска.

� Действие на решението на борда /DAB/:
• обвързващо действие от постановяването му, но става окончателно

ако в 28 дневен срок никоя от страните не е възразила;
• при писмено възражение в 28 дневен срок, спорът може да бъде

отнесен за окончателно решаване от арбитраж.



Процедура за разрешаване на спора 
съгласно правилата от 1999г.- продължение
� Доброволно уреждане на спора:

• при наличие на възражение срещу решението на борда,
страните са длъжни да опитат да разрешат спора си
доброволно;

• ако спорът не е разрешен доброволно в рамките на 56 дни от
възражението или в този срок не е направен опит за
доброволното му решаване, страната, подала възражението,
може да се отнесе към арбитраж.



Процедура за разрешаване на спора 
съгласно правилата от 1999 г. – арбитраж

�Предпоставки за разглеждане на спора от арбитраж;

� Конституиране на арбитражния трибунал;

� Разглеждане на спора от арбитражния трибунал;

� Действие на арбитражното решение.



Проектна медиация /Project Mediation/

� Характеристики и особености;

� Фокус: превенция на конфликти;

� Цели:
• управление на проекта;
• управление на комуникацията и отношенията между
участниците;

• превенция на конфликтите;
• разрешаване на възникнали спорове.

� Действия на медиатора.



МНОГОСТЕПЕННИ КЛАУЗИ НА СВЕТОВНАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ 

/WIPO/
� Експертно решение, следвано от арбитраж или
ускорен арбитраж;

� Медиация, следвана при липса на споразумение от
арбитраж;

� Медиация, следвана при липса на решение от
експертно решение.
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