хзоп.

Варна, 26 Юний 1910 год.

Цената на вестника е,
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и саао за три
месеца.
Един-ь брой 5 ст.
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Дари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Традско-Общин. Управление
въ Варна.,
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лите произшествия, пристигнали по-видни
пжтници, дружества, екскурзианти и пр.
VI. Обявление на Варненското* селско Околийско
Управление.
VII. Покана на комитета по чествуване паметьта
на^ Илариона, Митрополита Търновски.
VIII. Поеяни условия относително направата на
канализацията на гр. Варна.

Преписъ.

Варненско Градско Общинско Управление

в 440.
гр. Варна, 23-ж Юний 1910 година.

Вследствие писмото на Господина Варнея. Окр.
Инженеръ, зарегиструвано подъ вх. № 9824 отъ 18 того,
въ допълнение заповедьта ми подъ № 334 отъ 3 Май
н. г. и възъ основа на чл. 64 отъ закона за град
ските общини,
ЗАПОВ-ЬДВАМЪ:

Строго се забранява на гражданите да пускатъ
добитъка си на паша безъ пазачъ но край шосетата,
,особено край града, понеже причиняватъ повреди на
тия последните.
Нарушителите на тая заповедь ще се наказватъ
съ глоба отъ 1 до 50 лева съгласно чл. 72 отъ същия
законъ, решение № 189)908 година.
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ
на всички административни, полицейски, горски власти
и общин. органи.
ПР^писъ отъ заповедьта да се изпрати на Г. Г.
Варненски Окръженъ Управитель и Окръжния Инже
неръ за знание.
Кметъ: (подп.) ИВ. ЦЕРОВЪ
В е р н о:
и, д Секретарь. М- ПЕТКОВЪ

№ 8888
гр. Варна, 21 юний 1910 годяна.
Варненското градско общинско управление
обявява на итересующите се за знание, че на
10 юлий т. г. въ помещението иа същото уп
равление ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за отдаване на предприемачъ напра
вата на единъ дамъ пра новата скотобойна за
едъръ и дребенъ рогатъ добитъкъ въ местностьта „Кумлука" край гр. Варна.
Офертите ще се приемай, отъ 9 до 12
часа преди обедъ.
Приблизителната- стойность на предприя
тието възлиза на около 6000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
сква 300 лв
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, дето интересуящитЬ се могатъ да ги преглеждатъ все
ки присжтственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
п. Кметъ: М. Иордановъ.
и. д. Секретарь: М. Летновъ.

Варненско Градско Общинско Управление

№ 8889
гр. Варна, 22 ЮниИ 1910 година.
Варненското градско общинско управление
обявява на ингересуящите се за знание, ч>" на
8 юлий т. г. въ помещението на сжнкко управ
ление ще се произведе търгъ съ т й.|а конку.
ренция за отдаване на предприемачъ направата
на едно общинско здание за бюфетъ при нов .ата
скотобойна за едъръ и дребенъ рогатъ добитъкъ
въ местностьта „Кумтукъ" край града Варна.
Офертите ще се приематъ отъ 9 - 12 часа
преди' обедъ.
Цриблиьнтелната стойность на предприя
тието възлиза на около 7000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 350 лева
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето интеросуящите се могатъ да ги преглеждагь всека
присжтственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия. 4
п. Кметъ: М. Юрдановъ.
и. д. Секретарь: М Петковъ.

Брой 24.

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 2.

Варненско Градско Общинско Управление.

вани въ последнята. Тия които не се съобра
зяватъ съ горните разпоредби ще бждатъ гло
бявани отъ воените власти.
п. Кметъ: М. Иордановъ
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ

• " , .№ 429.
гр. Варна, 19 Юний 1910 год.
Подписаниятъ кметъ на гр. Варна, като взехъ предъ видъ
предписанието на чл. 64 отъ закона за градските общини,
1] Забранява се строго на посетителите на мъжките бани да
се къпятъ въ морето безъ гащи, както и да се приближаватъ къмъ
женските бани.
2] Не се допуща посетителите на баните да внасятъ тамъ
други вещи, освенъ принадлежности за къпане [хавлии, пещемали и др.].
3] Забранява се воденето и влизането съ кучета въ морските
бани и вънъ отъ техъ, дето се.къпятъ хора, както и къпането коне
и др. животни, освенъ задъ южния вълноломъ, т. е. къмъ карантината.
Нарушителите на тая заповедь ще се наказватъ съгласно
чл. 72 отъ същид законъ отъ 1 до 50 лева.
Изпълнението на зановедьта се, възлага на полицейските
длъжностни липа и общинските санитарни органи.
Преписъ отъ нея да се прати на Господина Варненски Окр.
Управитель за знание.
Кметъ: [подп.] ИВ. ЦЕРОВЪ.

верно,

Бйлетинъ.
За дейносгьта на санитарния персоналъ
Лекари, Фелдшери, Санитари, и Акушерки) при
Варненската градска община за месецъ Май
1910 година.
1. Прегледани болни въ трите градски ам
булатории и по домовете
2922
2. Проверка на раждания
97.
3. Проверка на умиралия
69
4 Поставени карантини
2
5. Направени дезинфекции
Ц
6. Ревизирани училища
16
Прегледани ученици 2154, отежтетвували
по болесть 37 ученика, а по домашни причини 56.
Намерено е, че 572 ученици или 27% еж
неудовлетворително чисти. 191 ученици, или
8 8 5 % иматъ уголемени жлези .пурсгъг.фМа
Ь пбН.ае) и 204 ученици, или 9 4 7 % иматъ пов
редени зжби (сппез аешшт).
7. посетени ученици по домовете
4
8. Направени ревизи на частни къщи 201
9. Направени ревизи на общин. кжщи 1074
10.
,, актове за нарушение на сани
тарни наредби
41
11. Дежурства
31
12. Дадена 1-ва помощь отъ дежур.
12
13. Отровени кучета
62
14. Асисгирани раждания и пометания 10
15. Конфискувани и уничгоженй предмети:
хлебъ 300 кгр., петмезъ 15 к. млеко 110 ли
три, риба торикъ 23. фурми 8,, риба калканъ
40., чирози 1 клг., корабни 4 клгр.. картофи
40 клгр. и риба хамсия 2 к.
Старший общ. лекарь. Д-ръ Ст. Златаровъ.

п. Секретарь: В. В. ЖИВОПИСЦЕВЪ,

Бюлетинъ
Варненско Градско Общинско управление

Обявление

Обявление

№ 8891.

'Д» 8890
гр. Варна, 22 юний 1910 год

гр Варна, 22 юний 1910 год.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
9 юлий т. г въ помещението на сжщото уп
равление ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за отдаване на предприемачъ напра
вата на единъ бюфетъ въ местностма „Гюн
дюзъ-Чешма" край гр. Варна
Офертите ще се прнематъ отъ 9 до 1 . ча
са преди обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 7000 лв
Залйгъ за правоучастие въ търга се изис
ква 350 лв.

Вследствие надписа на г-на Варненски
градски окол. Началникъ отъ 19 того подъ
М 70а, Варненското градско общинско управ
ление обявява на всички запасни служили и не
служили, числящи се по списъците на запаса
на Чирпанската град. община, дасеявятъ най
късно до 10 юлий н. год. въ общинското управ
ление при чиновника по военните работи и съобщатъ: 1), Името и презимето си както се числятъ по запаса 2) отъ кой еж набори, 3) въ
коя войскова часть еж служили и 4) въ какво
звание се числятъ по запаса: старши, подофи
церъ, мл. подофицеръ, ефревторъ, редникъ или
кадровъ, които сведения еж необходими да се
съобщатъ на Чирпанското градско общинско
управление, за да може имъ изпрати мобилизационите съобщения.

Тържните книжа се намирагь въ канце
При това напомня се на всички запасни
ларията на общинското управление, гдето инте отъ чужди общини живущи временно въ гр.
ресуящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки Варна, че те еж длъжни да уведомятъ общи
ната си: где се намирагь, като посочватъ точ
присжтственъ день и часъ.
ния си адресъ, а тия които се установятъ на
Г. г. конкурентите требва да се съобра- постоянно местожителство, да се съобразяватъ
зяватъ напълно съ чл. 1Готъ закона аа общес точно съ предписанията на чл. 9 й отъ „закона
твените предприятия.
за общините" и чл. 115 отъ „закона за носение
воените тегоби" т. е да се снабдявать съ сви
п. Кмегь: М. Юрдановъ детелство отъ общината си и го представятъ
въ поверената ми община, само тогава ще бжи. д. Секретарь: М. Петковъ датъ отписвани отъ първата община и запис

ЗА

инфекциозните болести въ гр. Варна презъ
месецъ Май 1910 год.
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Старши общ. лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ

Бюлетинъ.
За станалите произшедствия, пристигнали по видни
пжтници, дружества, екскурзиянти и др., въ гр Варна.
Па 17 Юний 1910 год.
1) Кражба. Юсеинъ Емилинъ отъ гр. Балчикъ, нощесъ като каралъ каруцата си по ул.
„Войнишка" V" уч., натоварена съ тютюнъ, нензвестенъ крадецъ отзадъ отрезалъ въжето и з 1 дигналъ единъ човалъ съ тюгюнъ Наредено е
веднага залавянето на крадеца.

Варненски Общински В4стппкъ

Брой 24.
2) Пристигналъ е г нъ Л. Капажатовичь,
военень аташе отъ Сърбия и се уетановилъ въ
х "Русия"
3) Заловени съ тукъ, изпратените оть гр.
Русе, да емигриратъ за Америка, Христо Не
делчевъ, Иванъ Русевъ, и Тодоръ Минковъ отъ
с Осенецъ, (Разградско).- Установи се, че единъ
евреинъ отъ Русе и унтеръ-офицера Олаво Мин
ковъ, отъ 2 Искрецки*полкъ срещу 22 наполеона правятъ това емигриране.
Взеха се мерки за наказване виновните
провокатори.
Еа 23 Юни 1910 щ^д1) Пожаръ въ 3 1 / 2 часътъ следъ обедъ,
нзбухналъ въ една отъ стаите на старата гара
На време пристигна пожарната команда' и
потуши огъня, загуби нема никакви.
2) Пристигнали и се установили въ х.
„Комерсиалъ г г. Морицъ Гранко отъ Фран
ция, търговецъ и Севилъ, инспекторъ о.ъ Англия.

Варненско
Селско Окол. Управление
№ 6075

17 Юний, 1910 год.
гр. Варна.

11р*писъ.
До г-да Общинскпгь Кме
тове въ околията п Със*днат*
Окол. Началници.

Съобщанамъ Ви за знание и разгласяване
между населението, че интизанския бплетъ подъ
М 1534Г> серия 76 —1909 год., издадень на
Стоянъ Атанасовъ, отъ Варна, за единъ конь,
10 годишенъ, алестъ, е балъ нзгубенъ, вместо
който му е издаденъ дублнкатъ, за това, ако
се укаже негде, да се счита невалиденъ.
Окол. Началчикъ: (п ) Г. Михаиловъ, Секретарь: (н.) Ив. Д. Доковт.
О

Изпраща се на Господина Варненския
Градско Ообщински Кметъ, съ молба за
разгласяване
гр Варна 21 Юний 1910,година

Отъ Градоначалството.

Град. Началникъ : Г. Поиовъ.
Сскретарь: П. Ниноловъ.

относително
направата на канализацията въ гр. Варна.

Г I А В А

ОБЩИ

1-ва

УСЛОВИЯ.
Чл.

1.

Предглетъ на предприятието.
Варпенското Градско Общинско Управление дава па търгъ съ тайно
малонаддавание постройката на К а н а л и з а ц и я т а на гр. Варна, въ разиеръ споредъ приложената сметка и илановете
Чл.

Стр.

2.

Основа на предприятието.
Основа на предприятието ех:
а) Законътъ за обществените предприятия.
б Законътъ за спомагателната каса на работниците ио обществените
предприятия и за привилегиите за' надниците имъ.
в) Законътъ за мините п кариерите.
г) Договорътъ.
д) Публично административния правйлникъ за сключване договори и
задълженията, които се налагатъ на предприемачите, до колкото той не
противоречи на настоящите поемни условия.
е) Общите технически поемни условия утвърдели съ указъ .Л? 5 отъ
30 ЯнуариЙ 1887 година, както и нрибавленията къмъ сжщите утвърдени
съ; указъ Ж 4 отъ 30 Януарий 1889 год. до колкото не протииотиворечатъ на настоящите поемни условия.
ж) Настоящите' поемни условия
з) Ведоаость за единичните цени.
и) Сметката.
к) Плановете п чертежите.

3

Комитетъ по чествуване паметьта на йлариона, Митрополитъ Търновски.
Комитетъ ио чествуване паметьта на блаженопочившаго Илариона, Митрополитъ Тър
новски (Макариополски), по случай стогодишницата отъ рождението му, приканва всички
лпца и ученолюбиви дружества, които иматъ подъ
ръка писма или други документи отъ покойния
да му ги п- проводятъ въ оригиналъ или въ преписъ за да бждатъ поместени въ Сборника, кои
то ще се издаде. Умоляватъ се провинциалните
вестници да поместятъ тая покана.
Пратките да се отправятъ до председа
теля на Комитета, Високопреосвещений Софийскнй Митрополитъ Партения."

8) Въ направа па нови бордюри, рпголп, калдаръмн п шоспровки
надъ по главните канали н по заселените улици.
Забгългъшна: Предприемача е длъжепъ да достави па свои разпоски
всичките снаряди, кола, сечива, орждия и прнпадлвжпости отъ всекакъвъ
видь, нуждни за сигурното извършване на работите.
Чл.

4.

Приложения къмъ поемните условия.
Къмъ настоящите поемни условия се прилагатъ:
1) Оптуациопепъ планъ за градската канална мрежа въ мерка 1:5000
2) Оитуационенъ планъ за разпределение градската канална мрежа въ
мерка 1:2000.
3) Планъ на построения каналъ-събпратель мерки 1:1000 п 1:60;
1:100 и 1:500.
4) Типове на капали само отъ бетопъ, на такива отъ наивнинъ и на
такива отъ бетонъ съ облицовка отъ клипкери въ м. 1:10 и 1:5.
5) Тппъ.за съединение на канали въ м 1;50.
6) Типове за ревизионни и съединителни кладенци въ мерка 1:10.
7) Типове за каменинови и циментобетопови отоци въ мерка 1:10.
8) Типъ за съединение на крайулпченъ отокъ съ капалъ въ мерка 1:20.
9) Типове- на резервуари за автоматично промиване нъ мврка 1:10.
10) Типове за арматури, чугунени покривни капаци па ревизионните
и др. кладенци въ мерка 1:5 и др.
11) Надлъжни профили на главните колектори А, А' В, 0, 1), Е, К
и 0. и па вгоростенените канали въ мерка 1:2000 и 1:200.
12) Типове за канални водоскоци падове), въ стръмни улици, мерка 1:20.
13) Типове за шосирокки и калдармосване, мврка 1:50.
14 Ведомость за едппичните цепи и
15) Сметка за размера па работата.
Забгьл/ъшна: Общинското Управление си запазва праното да прани та
кива изменения и допълнения нъ работитЬ, каквито панери за добре; по
тия изменения не могатъ да накърняват., оснонпите части па проекта: Всич
ки сящестненпи .изменения и допълнения нодлежатъ на предварително удобрение отъ Министерството на Обществените Сгради, Нхт. и Оьобщенията.
Чл.

5.

Редъ за извършване на работите.
Чл. 3.
Изложение на работите.
Работитгь се състоятъ',
1) Въ доставка на всичкия материялъ пуженъ за извършване пред
приятието съгласно съ настоящите поемни условия.
2) Въ изкопване ямите за. канализационната мрежа, съгласно смет
ката, плановете и указанията на заведующия постройката ппженеръ.
3) Въ изчерпване п отвеждане отъ ямите всички надночвени и под
почвени води презъ време на постройката.
4) Въ направата на зидани и тржбпп канали, нуждните кладенци,
утоци и пр. принадлежности, както и каналните съединения п разклонения,
съгласно техническите условия.
6) Въ поставяне и иззиждане железпп покриви, решетка и приспособ
ления за ревизиране, чистене и промиване па каналната мрежа.
6) Въ направа на резервуарпте и нроводпиците за автоматическо про
миване на капалите.
1) Въ засипване на каналните ями, набиване и плаппране па заси
паната пръсть, направа на пово разкопаните: шосейно платно, калдаръмъ
или тротуаръ на улиците, увалване и трамбуване на последните и изхвър
ляне, въ указапп отъ Общинското Управление места, излишната земя,
произходяща отъ пзкопнтб на каналите.

Работите ще се пзвършватъ отъ предприемача по реда определепъ
отъ Общинското Управлепие.
За започване па работите предприемача е длъженъ да има нпеменпо
разрешение отъ Общинското Управлепие.
4"л. 6.

Стойность на предприятието. Залогъ
Приблизителната стойность на аредприятпето възлиза па два милиона
(2000000) лева.
Предприемача е длъжепъ съгласно чл 49 отъ закона за обиествоппте предприятия да вложи въ Българската Народпа Панка или въ Земледе.тческата Банка едпнъ залогъ отъ 5°/ 0 отъ приблизителната оценка на
предприятието, а именно: сто хиляди (100000) лева.
Въ случай че залога се намали вследствие глоби, или извършване ра
боти за сметка на предприемача, то предприемача е длъжепъ да го по
пълни нъ срокъ отъ едпнъ месецъ отъ призоваването.
Зало)а между страните и залогодържателя се третира споредъ сиециалппте постановления отъ закона за обществените предприятия
Предварителния залогъ ще се повърне следъ свършване на работите
и следъ привременото имъ приемане.

Брой 24.

Варненски Общински Вестпикъ

Отр. 4.
Чл. 7.
*

*

Съобщение за възлагане търгътъ.
Възлагането търгътъ ще се съобщи писмено на приетия коикурентъ
по. адресъ, означелъ въ предложението му. Съобщението се смета за ста
нало отъ момента на предаването му на тукашната телеграфоаощ. станция.

сие на министерството уничтожава контракта и довършва работите, по начинъ какъвто намери за най добъръ.
Евентуалния фактъ, че управлението не е счело за нуждно, или не е
искало да се -възползува отъ горните постановления на тоя членъ, не го
лишава отъ" правото да приспособи чл 61 отъ закона за обществените
предцриятия.
Чл. 12.

Чл. 8.

Подписване договора.
Следъ утвърдяване търгътъ отъ надлежното Министерство и следъ
като се съобщи на конкурента, той е длъженъ да сключи съ Общинското
Управление въ срокъ отъ 15 (петнадесеть) дни отъ датата на писменото
съобщение следуемиятъ се писменъ договоръ.
Въ случай на неизпълнение това задължение Общинското Управление
има право да счете неизпълнението за неустойка и въ такъвъ случай то
задържа първоначалния залогъ за въ полза на общинската каса и остава
свободно отъ всекакви задължения спрямо конкурента и обявява новъ търгъ.
Ако ли пъкъ договора не се сключи въ гореречения срокъ но вина
на Общинското Управление, предприемача има право да се откаже отъ
предприятието и залога му се възвръща

Загуби и повреди.
Случаите ртъ непреодолима сила гогее- та^еиге, могатъ да се повдигатъ само за загуби, повреди или пагуби относящи се до извършени съорхжения или до материали доставени на местото на постройката.
Те требва да се съобщатъ на общинското управление отъ предприе
мача най-късно въ продължение на десеть дни отъ случката и констатаратъ
отъ специална комисия; като изтече тоя срокъ, заявлението вече не се приема.
Не,се дава на предприемача никакво обезщетение за загуби, повреди
или пагуби причинени отъ немарливость, недостатъкъ въ средствата или
погрешни маневри на предприемача.
Чл. 13

Чл. 9.

Зле извършени работи.

Разноски по сключване договора, мито и октроа за доставката

Въ случай, че предприемача извърши не добре некой работи, или
не съобразни съ плановете по покана на контролата, той е длъженъ на
свои разноски да ги развали и направи въ определения срокъ съгласно
Всички разноски по сключване на договора, както и всички даждия,
плановете и указанията на контролата. Въ противенъ случай Общинското
берии, гербовъ сборъ, публикации и др. по настоящето предприятие; са, за
Управление,
ще ги направи за негова сметка, по начинъ какъвто намери
смътка на предприемача. За общинска сметка ех само митото и онтроата,
за
добре.
за доставка, отъ чужбина, на циментъ,, каменинови изделия, клинкерови
тухли, чугунени капаци, железни шибери (затвори) и ; похлюпки, железни
Чл. 14
гарнитури за крайуличните утоци и за самодейетвующите промивници, въ
размгьръ до нолното ся нушдни помгьнатитгь материяли за настоящето
Размери и разположение на материялите и съоръженията.
предприятие (канализацията на гр. Варна : но не и за въ повече доста
вени танива материяли. За предприемачова сметка ех митото и октроата
Предприемача не може отъ себе ей да въвежда никакво изменение въ
за доставени въ повече материяли отъ горепоменатия видъ, отъ колкото е
проекта.
Той е длъженъ по заповедь отъ Общ. йнженеръ да замести вед
нужно, както и за тия които би станало нужда да се доставятъ за да занага
материялите
или да построи на ново съорхженията, на които разме
мйстятъ недоброкачествени развалени, негодни, и въобше бракувани мате
рите
или
разположенията
не ех съобразни съ девиза или съ дадените
рияли отъ тия видове, за доставката на ; които общинското управление е
нему
служебни
заповеди.
платило еднъжъ.
"
Ако до,започване на предприятието горните видове материяли не бх-.
Чл. 15
датъ освободени, чрезъ указъ или чрезъ законъ отъ мито и октроа, то пред
приемача ще има да се грижи, за обезмитяването имъ. Оумите броени отъ
Непредвидени работи.
предприемачи, за мито и октроа за доставка на такива, материяли, ще му се
изплащатъ чрезъ ситуации следъ като достави за изразходваните суми
Като се укаже нужда да се построятъ некои непредвидени работи
оправдателни документи, отъ Митницата. Отъ ситуациите нема да се праилида
се промени качеството на материалите, предприемача е длъженъ
вятъ никакви одържки върху сумите, които предпримача плаща за обез
да
гй
извърши
по писменната заповедь на Общинското Управление. Це
митяването на подобни материали.
ните имъ се уреждатъ. чрезъ сравнението имъ съ най подобните темъ
предвидени работи. Въ случай на абсолютна невъзможность на уподобение
Чл. 10.
ще се вземе за основа действителната стойность на' предметите по мест
ните текущи цени.
отъ чужбина

Срокъ за почване и свършване на работите и за гаранцията за
доброкачественостьта на материялите и работата
Предприемача се задължава да започне работите (да приготовлява
материалите и строи каналите) най-късно тридесеть (30) дни следъ съоб
щението, че търгътъ е утвърденъ върху него и да ги свърши до .триде
сеть и шесть (В6) месеца отъ датата на сключения догово'ръ.
Времето отъ 15 Ноемврий до 15 Мартъ се изклйчава отъ горния срокъ,
обаче туй непрепятствува на предприемача, съ съгласието на Общинското
Управление, да върши презъ това време работи на които атмосферическите
изменения не могатъ да вредятъ.
Времето отъ 15 Ноемврий до 15 Мартъ се изключава отъ срока само
тогава, когато се попада въ първоначалния срокъ на предприятието. Въ случай
на продължение срока при 1огсе та^еиге то се исключава, само ако из
рично за това е уговорено въ заповедьта за продължение срока.
Срока на гаранцията за доброкачественностьта на уиотребения. материядъ и самата работа ще се счита съгласно чл. 396 отъ закона за задъл
женията и договорите, сметанъ отъ деньтъ на общото привременно прие
мане.
Направените иредварителни опити за констатиране доброкачестве
ностьта на материялите и приемането имъ, както и приемането на работите
не освобождаватъ въ нищо-предприемача отъ отговорностьта му по предшедствующия пуиктъ.
Чл. 11.
Принудителни мерки.
Въ случай, че предприемача не започне или евентуално не свърши
работите въ определените въ чл. 10 срокове, той съ една заповедь на
Общинския Кметъ, която му се съобщава срещу разписка, се поканва да
започне или евентуално да свърши работата въ тридесеть дневенъ срокъ;
ако въ тоя тридесеть дпевепъ срокъ, не почне или евентуално не свърши
работите си, той ще бхде глобенъ за всеки закъснелъ день по 500 лева
въ продължение на 50 дни, следъ което общинското управление въ съгла

Ако Общин. Управление не може да се споразумее съ предприемача
по определението на новите цени, то има право да внесе въпроса за окон
чателно разрешение въ Министерството на Обществените Огради и пр, или
да извърши тия работи било по стопански начинъ, или чрезъ други пред
приемачи.
Въ такъвъ случай предприемача е длъженъ да допусне да се работи
върху неговите шантиери безъ право на никакво обезщетение.

• .

Чл. 1 6

Изменение на проекта. Увеличение и намаление на работите.
Общинското управление има винаги правото да внася измепения въ
разположенията на проекта било въ трасето на съорхженията, било въ тех
ническите форми.или размери надлежно утвърдени отъ Министерството на
обществ. сгради, пхтищата и съобщенията.
Въ случай на едно общо увеличение на работите, предприемача не
може да повдигне никакво заявление, ако уголемяването на разходите отъ
това увеличение не надминава шестата часть отъ стойностьта на целото пред
приятие Ако увеличението е повече отъ една шеста, той има право на
немедленно уничтожение на договора безъ право на обещетение, обаче съ
условие да поиска това съ нрепорхчено писмо отправено до Общинското
Управление и въ продължение на два месеца, считано отъ деньтъ на съоб
щението на служебната заповедь, изпълнението на която влече увеличенито
въ по-вече отъ една шеста.
Въ случай на общо намаление на работите, предприемача не може да
предяви никакво заявление до когато намалението не надминава една шес
та отъ целото предприятие.
Ако намалението е по-вече отъ една шеста — той получава, ако се укаже за уместно, едно обе»щетение, безъ да му се отнема правото да иска
немедленното уничтожение на договора, което требва да се поиска въ съ
щия видъ и срокъ, както въ случая при увеличение на работите.

(Следва).

