
 

    БААИК      

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА АРХИТЕКТИТЕ И 

ИНЖЕНЕРИТЕ КОНСУЛТАНТИ – БААИК 

 

                          
 

 

 

Българската асоциация на архитектите и инженери – консултанти (БААИК) в 

качеството си на представител на FIDIC за България разпространява следната 

техническа литература на Международната федерация на архитектите и 

инженерите – консултанти /FIDIC/ на български език: 

 

 

ЗАГЛАВИЕ ИЗДАНИЕ И ВИД 

НА ДОКУМЕНТА 

 

ЦЕНА /С ДДС/ 

 

„Договорни условия за строителство 

за строителни и инженерни обекти, 

проектирани от възложителя” 

/Червен ФИДИК/. 

 

Издание на ФИДИК 

от 1999 г.,  

Електронна версия 

или книжно тяло 

72 лв.  

“Договорни условия за технологично 

оборудване и Проектиране –

Строителство за електро- и 

машинно-монтажни работи и за 

строителни и инженерни обекти, 

проектирани от изпълнителя”.   

/Жълт ФИДИК/.  

 

Издание на ФИДИК 

от 1999 г.,  

Електронна версия 

или книжно тяло 

72 лв. 

“Договорни условия за строителство 

за строителни и инженерни обекти, 

проектирани от възложителя”. 

/Хармонизиран Червен ФИДИК, 

т.нар. Розов ФИДИК/. 

 

Издание на ФИДИК 

от 2006 г.,  

Електронна версия 

72 лв.  

“Кратка форма на договор” 

/Зелен ФИДИК/ 

 

Издание на ФИДИК 

от 1999 г.,  

Електронна версия 

 

60 лв.  

http://extranet.efca.be/default.asp


„Ръководство за договорите на 

ФИДИК“ 

Издание на ФИДИК 

от 2000 г. 

Книжно тяло 

 

84 лв.  

„Ръководство за договорите на 

ФИДИК“ 

Издание на ФИДИК 

от 2000 г. 

Електронна версия 

 

96 лв.  

„Тръжна процедура“ Издание на ФИДИК 

от 1994 г.  

Електронна версия 

 

60 лв.  

„Клиент – Консултант. 

Споразумение за Услуга“ 

/Бял ФИДИК/ 

 

Издание на ФИДИК 

от 1998 г.  

Електронна версия 

60 лв.  

„Договорни условия за инженеринг, 

реализация и строителство „на ключ“ 

/Сребърен ФИДИК/ 

 

Издание на ФИДИК 

от 1999 г.,  

Електронна версия 

72 лв.  

„Договорни условия за 

подизпълнение на строителството“ 

 

Издание на ФИДИК 

от 2011 г.  

Електронна версия 

60 лв.  

 

 

 

 

 

Уведомяваме Ви, че в офиса на асоциацията има в наличност и изданията 

 от 2017 г. на ФИДИК на английски език, книжни тела на  

Червена, Жълта и Сребърна книги.  

 

Цена: 120 лева /за една книга/ с включено ДДС 
 

 

 

 

 

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

 
Красимира ПЕТРОВА, Виктория ЯНЧОВА - отдел “Връзки с обществеността”,  

тел. 02 983 90 41,  0878 111 085, 0878 111 086,  

e-mail:  bacea@techno-link.com, www.bacea-bg.org ,  www.fidic.org 

mailto:bacea@techno-link.com
http://www.bacea-bg.org/
http://www.fidic.org/

