Година XXII.

Варна, 1 Юний 1909 г.

Издизi три nл,ти въ мЪceцa,
обикновено к·ьмъ 10, 20 и 30 числа.
Цlmaтa на въcтппкa е, винаги пpЪд
платено, за година само 1 лв. 20 от
Може да се иръдплаща и само за тpл
мtceцa.
Eдuнъ 6рой 5 cm.

Разни.
— Съобщава се на населението за в р е
пaзвaнe, че въ c. c. Вило и Малиново,
Cпacoвcкa община, Балчишка околия е
констатирано бoлecтьтa „Caпъ" по до
битъкa.
— Въ c. Яйлa, Варненска околия, се
намира eдинъ „Ювa" кoнь жpeбeцъ на
10 г., кocтмъ чepнo-чepвeпъ и по шията
бели косми, ако cтyпaнинa му до 21
юни н. г. не се яви да си го прибере,
ще се продаде за въ полза на общ. каса.
— Съгласно предписанието на м вoтo
на финaн., пoдъ № 569б oтъ 19 май н.
г. срока за доброволно изплащане на
общ. пътна тегоба, не може да се удо
влетворява, тъй като за доброволното
изплащане на всички данъци c ъ иpbд
видени въ специалните закони и вcbки
eдинъ гpaждaнинъ требва да се съобра
зява cъ тfexъ. Bceкo едно отклонение oть
предписанията на закона, съставлява на
рушение на последния, а нарушенията
не мoгaтъ да се oпpaвдaятъ, ocвbнъ cъ
извънредно и крайно уважителни при
чини.
— Съобщава се на интересуващите се
железари, че на 8 гони т. г. M-вoтo на тъp.
и зeмлeд. открива занаятчийски кypcъ по
зeмлeдeлчecкигe машини при държавното
чeмлeдeл. училище край гp. Русе. Kyp·
cътъ ще има за цeль да даде на курсис
тите, cпopeдъ нареденото за тъзи цeль
специална програма, ooщи и специални
техническа познания, изyчвaнeтo на найнеобходимите и пай разпространените
зeмлeдeлчecкa машини, тяхното изпра
вяне n монтиране. Kypcътъ ще трае 35

Бp. 24 и 25.

IЬpп, пгeмa и всичко па въeтникa да
се праша до Гpздcкo-Oбiдпнcкoтo
Уupaвлeuuo въ Варна.
За обявления се плаща на д/ма:
3а първа страница
3 cт.
. , . , . 2 „
n nтopa страница
„ тpeтя ц чeтвфpia . . . .
2 „
Eдuнъ 6рой 5 cm.

дни и ще се състои най много oтъ 30
души, за курсисти ще бъдaтъ приемани
само железари най малко cъ l·вo кл.
образование, да имaтъ пeнe 3 годишна
практика по жeлвзapcтвoтo и да не c ъ
по млади oтъ 18 г. и по-стари oтъ 30 г.
възpacть. Преподаванията ще се paздfcлитъ на две части:
1 Теоретически познания, а) общи
познания: 1) цeль на курса, 2) значе
нието на машините въ индустрията и
зeмлeдbлиeтo и 3) кратки познания по
занаятчийското счетоводство а книго
водство.
б) Caeцuaлнu aoзнanua: 1) оръдия
за обработване на почвата въобще, 2)
(плугове) разпи системи и фабрикации,
3) гpaбли (разни системи и фабрикации),
4) валяци, 5) cbялки, G) косачки, 7) жcтвapки, 8) cнoпoвъpзaчки, 9) въpшaчки,
10) за разните стопански машини (тpиopл яpмoмeлкu. cлaмopeзaчки и дp.), 11)
млeкapcки машини, 12) винарски ма
шини и оръдия, 13) градинарски машини
и оръдия, 14) помпи въ зeмлeдeлueтo,
15) cбщи uoзнaния по двигателните сили
и двигателите въ зeмлeдЬлиeтo и отрас
лите мyв) Практически aoзнaнuя: 1) разгло
бяване. пoupaвянe и снабдяване на всички
и троени по горе машини и оръдия, 2)
нaглacявaнe, подклаждане, управляване
на локомобили, 3) опитване полските
оръдия и машини, 4) работене въ ви
нарските и млЬкарскптЬ машини.
г) Eкvtypmu.
Екскурзии до разни
близки складове cь зeмлeдЪ:iчecки ма
шини ц opъдшj.

Cтp. 2.
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Ocвeнъ това ще се изучава по o >
нoвнo за 1) моторите изобщо, 2) за
водното-колело и турбината, 3) за пар
ната машина (локомобила) 4) електро
моторите и 5) газовите мотори.
З а улеснение на пътуването,, кур
систите щё се пoлзyвaтъ cъ 5 0 % на
маление по железниците. За тази цeль
те ще требва да се cнaбдятъ cъ удо
стоверения за caмoлiiчнocтьтa си, из
дадени oтъ Окръжните постоянни ко
мисии, Търговската Камара или Об
щинските Управления; въ тexъ изрично
требва да се упомене цeлътa, на пъ
туването. OCEГЬHЪ това курсистите ще
мoгaтъ да пpeкapвaтъ и евтино като
се xpaнятъ oтъ учили гцнaтa кухня cъ
но 50—70 cт. дневно, а помещение, ос
ветление ще имaтъ безплатно, бeзъ да
е нyжднo да uocятъ cъ себе cп постелки,
завивки и пp.
Жeлaющитe за да мoгaтъ да бъдaтъ допуснати въ кypcътъ ще требва
да изпpaтятъ въ Министерството на
Tъpгoвиятe и Зeмлeдeлиeтo бюро за
занаятите, документите си най-късно до
l юний н. г., cлeдъ което веднага ще
имъ бъде съобщено дали ще бъдaтъ
допуснати да cлeдвaтъ курса или не.
— На 21 Anpuлъ т. г. кметския
нaмecтникъ на c. Бeйджи-oглy, Яйлeн·
ска oбщийa, Варненска околия, като си
oтивaлъ oтъ Варна за селото си по
пътя изгyбилъ печата на наместничест
вото въ това село, който имaлъ кръгла
форма и нaдпиcaнъ uo края „Яйлeнcкa
община село Бeйджu-oглyu а въ средата
„Кметски нaмтъcmнuкъ". Вследствие на
това, съобщава се за знание и пред
пазване на населението, че всички кни
жа oтъ тая дaгa на сетне, които нocятъ
този пeчaтъ да се eчитaтъ за невалидни.
— Съобщава се за предпазване на
населението, че на 9 тoгo, въ Бaлчикcкия клoнъ на Българската ЗeмлeдT;лч.
Банка е заловена у жителя на гpaдъ
Панагюрище Дoлчo Kp. Чoлaкoвъ една
турска фалшива лира, която се разли
чава oтъ истинските такива по много
бледия си цвbтъ, тъпъ глaeъ и по мал
ка 3 грама и 66 cp. oтъ* истинските,

Варненско Градско Oбщин. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5555
гp. Варна, 12 Май 1909 .r.
Варненското Град. Общинско Уп
равление обявява на гнтересующит/Ь се
за знание, че на 18 юний. т. г. въ по
мещението на същото управление, ще
се произведе тъpгъ cъ тайно мaлoнaд?
даване за отдаване на пpeдпpиeмaчъ
доставката на 62,000 килoгp. ячмикъ,
80,000 килoгp. сено и 12.000 килограма
слама, за храна на общинските коне
пpeзъ 1909 година.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11
ч. пp. oбeдъ.
Приблизителната^ cтoйнocть на пред
приятието възлиза на около 17000 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се
изисква 895 лева. Tъpжнитe книжа се
нaмиpaтъ въ кaнцeлapиятk на oбщин.
управление, гдето интepecyющитe, се мoгaтъ да ги пpeглeждaтъ всеки пpиcълv
cтвeнъ дeнъ и чacъ.
Г. г. конкурентите требва напълно
да се cъoбpaзявaтъ cъ чл. 11 oтъ за
кона ,зa oбщecт. предприятия.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
п. Ceкpeтapь: В. В. Ж И B O П И C Ц E B Ъ .
Пpeпkcъ
Boйлягoвcкo Селско Общ. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 498
Кметството на е. Boйлягoвo, Кар
ловска OKOЛБЯ, чecть има да обяви на
съседните общини и всички администра
тивни власти въ Царството за знaниe,
чe съгласно чл. 136 oтъ закона за по
лицията вт> селските общини" е издaдeнъ
дyбликaтъ пoдъ №. 483 oxъ 25 тoгo на
Ивaнъ Лaзapoвъ oтъ селото ни вместо
изгyбeний му № 44558 oтъ 7 Aвгycт,ъ
1908 г. който ако се окаже нeгдe да qe
счита за инвaлидeнъ,
гp. Boйвягoвo, 27 Aпpидъ 1909 г.
Помощ. Kмeтъ. (п.) EL Злaтeвъ и
Ceкpeтapь-Биpникъ (и.) П.. F. Гpeкoвъ
В е p но
Ceкpeтapь при Варненското Градско
Oкoл. Управление; П· Hикoлoвъ.

Cтp. 3.
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Пoeмни условия
относително направата на изкуствените съоръжения и постав
ката на тръбите гa водопровода на гp. Варна.
ГЛАВА I.
О Б Щ И

У С Л О В И Я .

4л. 1. Пpeдмeтъ на предприятието.
Hacтoящиrfc пoeмни условия имaтъ за нpeдмeтъ схващането вa извора
направа вa peзepвyapитe и поставката па тръбите и принадлеж
ностите за водопровода на гp. Варна.
/; Xapaми-дepe";

4л. 2. Основа на предприятието.
Основа на предприятието cъ :
а) Закова за обществените предприятия;
б) Закона за спомагателната каса на работпиците по обществените пред*
пpиятия и за привилегиите на надниците имъ;
в) Закона за мините и кариерите;
г) Договора ;
д) Публично административния пpaвилникъ за сключване договори и зa^
дължeниятa, които се нaлaгaтъ на предприемачите, до колкото той не противоречи
на настоящите пoeмни условия ;
е) Общите технически пoeмни условия утвърдени cъ yкaзъ № 5 oтъ 30
Янyapий 1887 гoд., както и пpибaвлeниятa къмъ същите, утвърдени cъ yкaзъ №
4 oтъ S0 Янyapий 1889 гoд. до колкото т е не пpoтивиpeчaтъ на настоящите* пoeмви условия,
ж) Настоящите пoeмни условия;
з) Сметката ;
и) Beдoмocтьтa за единичните цепи и
к) Плановете и чертежите
4л. 3, Изложение на работите.
Работите cъcтoятъ :
1) Въ схващането извора „Xapaми-дepe" и направата па изворната стая;
2) Въ направата на четири водни стаи за краищата на сифоните, два
peзepвyapa и две пaзaчници— eднaтл при извора „Xapaми-дepe", другата при резepвyapитe ;
3) Въ доставката и полагането на тия тръби, съединителни парчета и
арматури, потребни за стаите и peзepвyapитe.
4) Въ йзкoпaвaнe на ямите за г/aвния вoдoпpoвoдъ oтъ „Xapaми-дepe до
града тия за клоновете на извора
Coyкъ-cyлapъ"', „Teкe-кapaaчъ* и градската
водопроводна мрежа и въ засипването имъ cлeдъ полагане и изпитвa:ie на тръ
бопроводите.
б) Bтi пренасяне на тръби, принадлежности и арматури oтъ ooщинcкитe
складове до местото на постройката и полагането имъ въ ямите.—Всички оръдия,
сечива и принадлежности, нyждни за сигурното извършване на работата, oтъ кa·
къвтo впдъ и да c ъ те, предприемача а длъжeнъ да достави на своя сметка.
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4л. 4. Приложения къмъ пoeмнитe условя.
Kъмъ настоящите пoeмни условия се пpилaгaтъ :
1) Cитyaцнoнeнъ плaнъ за главния вoдoпpoвoдъ oтъ изворите до peзepвyapитe и oтъ тaмъ до града въ мepкa 1:20000;
2) Надлежни профили на главния вoдoпpoвoдъ между извора „Xapaмидepe„ и peзepвyapитe и oтъ тexъ до града въ мepкa : eдинa зv дължина 1:5000
и за височина 1:500 и другия за дължина 1:10000 и за височина 1:1000;
3) Надлежни профили на клоновете за „Coyкcyлapcкитe и Teкeкapaaчcкитe a извори, въ мepкa: 1:2000 и 1:200;
4; Пpoeктъ за тръбната градска мрежа въ мepкa 1:5000;
5) Haдлъжeиъ пpoфилъ на високата градска водопроводна зона, въ мepкa
1:400 и 1:2000;
6) Haдлъжeнъ П| oфилъ на ниската градска водопроводна зона, въ мepкa
1:400 и 1:2000;
7) Пpoeктъ за разпределение на спирателните кранове въ тръбната
градска мрежа въ мepкa 1:5000 ;
8) Пpoeктъ за разпределение на чешмите въ тръбната градска мрежа,
въ мepкa 1:5000;
9) Пpoeктъ за разпределение на хидрантите въ тръбната гpaдcкe мрежа
въ мepкa 1:5000;
10) Cитyaциoнeнъ плaпъ въ uивeлaчни криви на извора „Xapaми-дepe a ,
въ мepкa 1:500;
11) Пpoeктъ за схващане извора „Xapaми-дepe" и за водната стая на
същия въ мepкa 1:50;
12) Пpoeктъ за водна камара нpи км. 10+ 600 , (нaдъ c. Pycлapъ, въ
мepкa 1:50;
13) Пpoeктъ за водна камара при км. 14+ 900 , (пoдъ аязмото Cв. Koнcтaнтинъ) въ мepкa 1:50;
14) Пpoeктъ за водна стая, въ мepкa 1:50;
15) Типове за подпорни стени въ мepкa 1:50;
16) Cитyaциoнeнъ плaнъ cъ нeвeлaчни криви на местото за peзepвyapитe
въ мepкa 1:500;
17) Пpoeктъ за peзepвyapи на високата и низка зони въ мepкa 1:100
и 1:50;
18) Пpoeктъ за нaзaчницa при изворите „Xapaми-дepe" и при peзepвyapитe въ мbpкa 1:100;
1У) Bёдoмocть за единичните цени ;
20; Сметка за размера на работите ;
З а б е л е ж к а . Общинското управление си запазва правото да прави
такива изменения и допълнения въ работите, каквито намери за добре, но тия
изменения не мoгaтъ да нaкъpнятъ основните части :нa проекта.
Всички изменения и допълнения пoдлeжaтъ на предварително yдoбpeниe
oтъ Министерството на общите сгради, пътищата и съобщенията.
4л. 5. Peдъ за извършване на работите.
Работите ще се извъpшвaтъ oгъ предприемача по реда oпpeдeлeнъ oтъ
oбщинcкoгo управление и за uoчвaнeтo на всека отделна работа, предприемача
требва да има пиcмeннo разрешение oтъ същото управление.
Haй-нaпpeдъ ще се схване извора „Xapaми-дepe, a ще се пocтpoятъ пaзaчницитe, изворната стая, водните камари и резервуарит/Ь и cлeдъ това ще се
пocтaвятъ тръбите, принадлежностите и арматурите; първо oтъ извора „Xapaмидepe* до peзepвyapa; oтъ тaмъ до града и нaи-пocлй въ града и то постепенно
cъ пристигането на 1ръбите oтъ фабриката.
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4л. 6. Cтoйвocть на предприятието.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на пeгьcтoтинъ и
шecтдeceть (560,000) хиляди лева. Предприемача е длъжeнъ съгласно чл. 49 oтъ
закона за oбщecтвeвитe предприятия да вложи въ Българската Народна Банка
или въ Зeмлeдeлчecкaтa Банка eдинъ зaлoгъ oтъ 5 % oтъ приблизителната оценка
на предприятието, а именно: двaдeceть и oceмь хиляди (28,000) лева.
Въ случай, че залога се намали вследствие глоби, или извършване рабо
ти за сметка на предприемача, то предприемача е длъжeнъ да го пoптлни въ
cpoкъ oтъ eдинъ мeceцъ oтъ призоваването.
Залога между страните и зaлoгoдъpжaтeля се третира cпopeдъ специал
ните постановления oтъ закона за публичните търгове.
Предварителния зaлoгъ ще се повърне cлeдъ свършване на работите.
Чл. 7* Съобщение за възлагане тъpгътъ.
Възлагането тъpгътъ ще се съобщи пиcмeннo на приетия кoнкypeнтъ по
aдpecъ, oзнaчeнъ въ предложението му. Съобщението се смета за станало oтъ мо
мента на пpeдaвaнaтo му на тукашната тeлeгpaфo-пoщeнcкa станция.
Чл. 8# Подписване договора.
Cлeдъ yтвъpдявaнe тъpгътъ oтъ надлежното министерство и cлeдъ като
се cъof щи на конкурента, той е длъжeнъ да сключи cъ общинското управление въ
cpoкъ oтъ пeтнaдeceть (15) дни oтъ датата на пиcмeннoтo съобщение cлbдyeмиятъ
се пиcмeнъ дoгoвopъ.
Въ случай на неизпълнение това задължение, Общинското управление има
право да счете неизпълнението за неустойка и въ тaкъвъ случай то задържа пъpвoнaчaлний зaлoгъ за въ полза на общинската каса и остава свободно oтъ cвeкaкви -задължения спрямо конкурента, и обявява нoвъ тъpгъ.
Ако ли пъкъ договора не се сключи въ гореозначения cpoкъ по вина на
Общинското yпpaвкeниe, предприемача има право да откаже oтъ предприятието и
залога му се повръща.
Чл. 9. Разноски по сключване договора и дp.
Всички разноски по сключването на договора, както и всички дaждия, бepии, гepбoвъ cбopъ, за публикации и дp. по настоящето предприятие еж за сметка
на предприемача, Само митото и oктpoaтa за доставка па мaтepияли oтъ чужбина
— тръби, принадлежности, арматури, олово, цимeнтъ, железни греди и пp. нyждни
aa инсталиране на водопровода, oъ за сметка на общинското управление.
Чл. 10. Cpoкъ за почване и свършване на работите.
Предприемача се задължава да започне работите най-късно двaдeceть (20)
дни cлeдъ съобщението, че търга е yтвъpдeнъ върху него и да ги свърши до осемнaдeceть (18) месеца oтъ датата на сключения дoгoвopъ, като въ тоя cpoкъ не се
счита времето oтъ 15 Hoeмвpий до 15 Mapтъ, пpeзъ което време не ще се из
вършва никаква зидария.
Чл. 11. Принудителни мitp к и.
Въ случай че предприемача не започне или евентуално не cвъpшe рабо
тите въ определените въ чл. 10 срокове, той cъ една зaпoвeдь на общия, кмeтъ,
която му се съобщава срещу разписка, се поканва да започне или евентуално да
cвъpшe работата въ дeceть днeвeнъ cpoкъ. Ако въ тоя дeceть днeвeнъ cpoкъ не
почне или евентуално не cвъpшe работите си, той ще бъда глoбeнъ за всеки зaкъcвeлъ дeнъ по 200 лева въ продължение на 30 дни, cлeдъ което Общинското
yпpapлeниe yничтoжaвa контракта въ първия случай или довършва paбoтитЬ въ вто
рия случай за сметка на предприемача, по нaчинъ какъвто намери за нaй-дoбъpъ.
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4 л . 12. Загуби и повреди.
Случаите oтъ непреодолима сила force majeure мoгaтъ да се пoвдигaтъ
само за загуби, повреди или пaгyби, отнасящи се до извършени съоръжения или
до материали доставени на местото на пocpoйкaтa.
Т е требва да се cъoбщaтъ на Общинското управление oтъ предприемача
най късно въ продължение на 10 дни oтъ случката и кoнcтaтиpaтъ oтъ специална
комисия. Като изтече тоя cpoкъ, заявлението вече не се приема.
Не се дaгa на предприемача никакво oбeщeтeпиe за загуби, повреди или
пaгyби, причинени oтъ нeмapливocть, нeдocтaтъкъ въ средствата или погрешни манeвpe на предприемача.
4л. 13. Зле извършени работи.
Въ случай, че предприемача извърши не добре нeкoи работи, или несъоб
разно cъ плановете, но покана на кoятpoлaтa той е длъжeнъ на свои разноски да
ги развали и направи въ oпpeдbлeвий cpoкъ съгласно плановете и указанията на
кoнтpoлaтa. Въ пpoтивeнъ случай Общинското управление ще ги направи за не
гова сметка, по нaчинъ, какъвто намери за добре.
4л*. 14. Размери и разположение на мaтepиялитe и съоръженията.
Предприемача не може oтъ себе си да въвежда никакво изменение въ
проекта. Той е длъжeнъ по зaпoвeдь oтъ инжинepa да замести веднага материа
лите или да построи наново съоръженията на които размерите или разположенията
не c ъ съобразни cъ девиза или *ъ дадените нему служебни заповеди.
Обаче, ако инженера намери, че направените oтъ предприемача измене
ния не c ъ противни нито на правилата на строителното изкуство, нито на вкуса,
новите разположения мoгaтъ да се зaдъpжaтъ, но въ тaкъвъ случай предприемача
нeмa право на никакво увеличение на цените по причина на по големите раз
мери или на по гoлeмaтa cтoйнocть, които мoгaтъ да имaтъ материалите. Въ
тaкъвъ случай пpecмeтaниятa се ocнoвaвaтъ върху размерите предписани oтъ
девиза или oтъ служебните заповеди. Ако размерите нaпpoтивъ c ъ по слаби или
cтoйвocтьтa на материала по долна, цените ще се нaмaлятъ съразмерно.
4л. 15. Непредвидени работи.
Като се укаже нужда да се пocтpoятъ нeкoи непредвидени работи или
да се промени качествата на материалите, пpдпpиeмaчa е длъжeнъ да ги изйъpтли
но писмената заповедi. на Общинското управление; ценител имъ се ypeждaтъ чpeзъ
сравнението имъ cъ нaй-пoдoбниrfc т/Ьмъ предвидени работи. Въ случай на абсо
лютна нeвъзмoжнocть на yпoдoбeнce, ще се вземе за основа действителната стойнocть на предметите иo местните teкyщи цени и се прибави 1 6 % къмъ тая
цена за възнаграждение на предприемача,
Ако Общинското управление не може да се споразумее cъ предприемача
но определението на новите цени, то има право да внесе въпроса за окончателно
разрешение въ Министерството на oбщecтв. сгради и пp., или да извърши тия
работи, било по стопански нaчинъ, или чpeзъ други предприемачи.
Въ тaкъвъ случай пpeдпpиeмaчътъ е длъжeнъ да дoпycтнe да се работи
върху неговите шaнтиepи бeзъ право на никакво обезщетение.
Чл« 16. Изменение на проекта.
Увеличение и намаление на

работите.

Общинското управление има винаги правото да внася изменения цъ раз
положенията на проекта, било въ трасето на cъopaжeниятa, било въ техническитЬ
форми или размери, надлежно утвърдени oтъ министерството на oбщecтв. сгради,
пътищата и съобщенията.
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Bъ случай на едно общо увеличение на работите, предприемача не може
да повдигне никакво заявление, ако уголемяването на разходите oтъ това увели
чение не надминава шеста чacть oтъ cтoйнocтьтa на делото предприятие. Ако
увеличението е повече pтъ една шеста, той има право на нeмeдлeнo yeичтoжeнпe
на договора бeзъ право вa обезщетение, обаче cъ условие да поиска това cъ
преп0речено писмо отправено до Общинското управление и въ продължение на
два месеца, считано oтъ дeньтъ на съобщението на служебната зaпoвeдъ, изпъл
нението на която влече увеличението въ повече oтъ една шеста,
Въ случай на общо намаление на работите, предприемача не може да
црЪдяви никакво заявление до като намалението не надминава една шеста oтъ
цeлpтo предприятие.
Ако намалението е повече oтъ една шеста, той получава, ако се укаже
за уместно, едно обезщетение, бeзъ да му се отнема правото да иска нeмeдлeнoтo
yничтoжeниe на договора, което тpeбa да се поиска въ същия видъ и cpoкъ, както
ьъ случая при увеличението на работите.
4л. 17. Изменение на знaчитeлнocтьтa на нeкoи видове работи.
Когато зaнoвeдaнитe променения имaтъ за следствие изменение коли
чествата на нeкoи видове работи, тъй щото предписаните количества paзличaвaтъ
въ повече или въ по-малко oтъ една тpeтя oтъ означените въ подробното oцeнeниe количества, предприемача може да представи при свършването на работите
иcкъ за обезщетение, ocнoвaнъ върху загубите, които му се причинени cъ въве
дените по тоя случай измeпнния. Това се отнася за всички видове работи но не
и за тия, по схващането на изворите, които мoгaтъ и да се yдвoятъ, бeзъ обаче
предприемача да има право за вeкaквo допълнително възнаграждение.
4д. ,18. Сношение н;i общината cъ предприемача.
Предприемача е единственото отговорно лицeкъмъ общината за
рабо
тите и за деянията на своите органи.
Представителите на общината се cнoшaвaтъ само cъ него, а не cъ него
вите агенти, за всички работи, които се oтнacятъ до извършването на предпри
ятието, като кoнтpoлъ, нaдзopъ на работата, приготвяне на сметки, доставки и дp.
Сношенията на общината cъ предприемача и обратно, cтaвaтъ писмено.
Всички писма адресирани до предприемача oтъ страна на общината, ще се подnиcвaтъ oтъ кмета и oтъ зaвeдyющия постройката общински инжeнepъ.
Предприемача си избива жилище въ гp Варна и го съобщава на Об
щинското yпpaвлъниe най късно eдиaъ мeceцъ oтъ датата на cъoбщeниeoт за
почването на работите. Ако не изпълни това задължение и въ случай на oтeът*
cтвиe, разпорежданията oтнocящи се до предприятието ще имaтъ сила, iцoмъ еж.
биле съобщени на Bapнeнcкий гpaдoнaчaлникъ. ПрЬдприемача ако ofcътcтвyвa
трябва да има редовно yиъднoмoщeaъ замЪстникъ.
4 л . 19. Ръководене на работите.
Предприемача е длъжeнъ да има eдипъ инжeнepъ, пpuзнaтъ за тexнлкъ
oтъ I-вa категория, oтъ Министерството на обществените сгради, който требва
да притежава нyжднитe познания, за да може да извърши успешно тая работа.
Upoka за представяне на инжeнepъ за ръководене на работите се определи найкъсно eдинъ дrbceцъ cлeдъ утвърждението на търга.
4л. 20. Контрола.
П p e з ъ време на постройката Варненското Градско Общинско Управле
ние ще контролира чpeзъ своите инженери и надзиратели по водоснабдяването
и канализацията на гp. Варна, "всичките работи, за която цъль иpeдпpиeмaчoвитe
агенти c ъ длъжни да ги yлecнявaтъ въ всичко.
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Контролните агенти ще имaтъ вceкoгaжъ cвoбoдeнъ дocтъпъ въ рабо
тилниците, шaнтиepитe и пp.
4 л . 21. Предприемача е отговорното лииe за всички работи.
Предприемача може да отдаде работите oтъ части на пoдapeдпpиeмaчи,
но той лично отговаря за тbxъ (работите). Такива пoдпpeдпpиeмaчи се cчaтaтъ
като агенти на предприемача.
4л. 22. Отстраняване лошите агенти.
П p e з ъ време на постройката Общинското управление ще има право да
отстранява всеки paбoтникъ, нaдзиpaтeль или инжeнepъ, който не извършва ра
ботите както требва, прикрива зле извършените работи или бyйcтвoвa пpoтивъ
кoнтpoлaтa, обаче cъ yдoбpeниeтo oтъ министерството на обществените сгради
и пp., когато се отнася за инжeнepъ.
4л. 23. Пoимeнeнъ cпиcъкъ на работниците.
Числото на работниците oтъ всеки зaнaятъ ще е винаги въ зaвиcимocть
oтъ количеството на работата за извършване. З а да бъде общ. инжeнepъ въ съ
стояние да устрои прилагането на това условие, ще му се ftpъчвa периодически
и въ означени oтъ него времена, eдинъ нoимeнeнъ cпиcъкъ на работниците.
4л. 24. Изплащане на работниците.
Предприемача изплаща на пoдпpeдпpиeмaчитe и работниците редовно
най-малко eдинъ пъть въ две седмици и въ дни предварително определени. Въ
случай на редовно констатирано закъснение, общинското управление има право
да разпореди за изплащането (Гofice закъснелите надници срещу длъжимит/Ь предпpиeмaчy суми по водените надничай седмични листове.
Удъpжкитe върху надниците не мoгaтъ да бъдaтъ ocвeнъ oтъ чacтeнъ
xapaктepъ и ще cтaвaтъ само за повръщане аванси, направени въ пари или въ
доставки oтъ предприемача, който е oтгoвopeнъ пpeдъ Общинското Управление
и съдилищата за редовното изплащане на вceкoй cлyжaщъ и paбoтникъ, зaнaятъ
въ шaнтиepитe.
4 л . 25. Сметки.
Сметките ще се изpaбoтвaтъ cпopeдъ количествата на действително из
вършените работи и доставени материали cпopeдъ размерите и тeжecтьтa, кон
статирани чpЪзъ измервания, направени upfeзъ време на извършването или въ
края на извършването на работите и на тия количества работи и материали ще
се npилaгaтъ цените oтъ договора, т. е. тия oтъ вeдoмocтьтa на цeнитe ? като се
cuaдa намалението или прибавя увеличението добито, на търга.
4л. 26. Дневни зauиcки.
Пpeзъ време на постройката, кoнтpoлaтa ще държи дневни записки,
които всека вeчepь ще се upипoдcиcвaтъ oтъ предприемача или нoгoвия пpeдcтaвитeль.
4л. 27. Beлeжникъ за служебни заповеди.
При започването на работите, предприемача е длъжeнъ да заведе и държи
постоянно на мЬcтoтo на paбoтиrЬ една книга, заедно cъ принадлежностите за
писане, преброена, пpoвъpвeнa и подпечатана oтъ зaвeдyюшия постройката градcкий инжeнepъ, нарЬчена бeлeжникъ за служебни зaпuвeди, въ които зaвeдyющия
постройката инжeнepъ, или неговите помощници инженери, впиcвaтъ oтнocящитe
се до предприятието служебни заповедни бележки, които иcкaтъ да нaпpaвятъ на
самото мfecтo, когато т ё не c ъ пpeдмeтъ на ocoбнo писмо. Тая книга се държи до
upивъpшвaнeтo нu предприятието, cлeдъ което пpипoдпиcвa oтъ предприемача,
се представя на зaвeдyющия постройката инжeиepъ.

(Следва).

