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ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
за направа и инсталирането на Общинска кланица съ хладилници и пазарище
край гр. Варна.
Чл. 1. ПРЕДМЕТЪ на ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Настоящитъ поемни условия имать за предметъ построяването чрезъ предприятие по единични
Цени Общинска кланица съ хладилници и паза
рище, заедно съ всички видове постройки и ма
шинни инсталации, съобразно планоаетъ, ведомостьта за ценигв и СМЪТКИГБ, които вейки конкуренть е длъженъ да представи, заедно съ офер
тата си, които да бждатъ въ съгласие съ изи
скванията на програмата, приложена къмъ настояЩИГБ поемни условия и съставляватъ 'неразделна
часть отъ ГБХЪ.

Кланицата съ пазарището ще се застрои въ
м^сто отъ 58 декара, което се намира въ мъстностьта „Максуда" до езерото и желъзопжтната
линия „Варна—София" по приложения къмъ на
стоящитъ поемни условия ситуационенъ планъ.
Чл. 2. ОБЕКТЪ на ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Конкурентитъ могатъ да офериратъ:
а) Или за испълнението на целия генераленъ
планъ и
б) Или за испълнението на часть отъ него.
Въ първия случай конкурента, ще тръбва да
представи оферта за застрояването на всички по
стройки, машини и машинни инсталации, придру
жени отъ единъ генераленъ планъ, ОТДЕЛНИ пла
нове за разнигв постройки, машини и др. инста
лации и кланични съоржжения, ведомость за це
ните и смътни отговарящи за комплектното испълнение на генералния планъ и въ съгласие съ при
ложената програма.
Въ втория случай конкурента, който ще офеРира за застрояването само на часть отъ генерал
ния планъ, щ е има въ предвидъ, че обекта му ще
с
е състои въ застрояването само на следните части
°тъ генералния планъ: а) Главното хали, б) кла
ничните зали за колене, едъръ рогатъ добитъкъ,.
в
7 Дребенъ рогатъ добитъкъ, за свини и за птици,
г
) хладилниците за месото, д) машинното отделе
ние, Включително фабрикацията на ледъ и е) обо
рите. Всички тия постройки, заедно съ всички ма

шини, машинни инсталации и кланични съоръже
ния, водопроводна, канализациона, електрическа и
др. инсталации и пр. За този етапъ конкурента е
длъженъ да представи тоже единъ пъленъ генера
ленъ планъ за комплектната кланица съ хладил
ниците и пазарището, а планове за сградите, ма
шините и машинните инсталации и съоръжения,
ведомость за ценигв и сметка—само за обекта за
който се оферира. Приблизителната цена на този
обектъ да бжде къмъ 20,000,000 лв.
Обема на предприятието е:
а) Доставката на строителнигЬ материали, ма
шини, апарати, инсталации и др.
б) Изработването, полагането, поставянето,
монтирането и др. на тия материали, машини, ин
сталации и др. извършване на всички работи,
заедно съ всички дребни, допълнителни и странич
ни доставки, работи и инсталации необходими къмъ
главнигв, които всички да бждатъ съчетани така,
че да осигуряватъ правилния, непрекъснатъ ходъ
на работата въ кланицата.
в) Доставката и направа на всички служебни
постройки, съоржжения и приспособления и др. и
др. и да подържа въ добро състояние всички сгра
ди и инсталации до окончателното предаване на
предприятието, безъ затова да му се заплаща ОТ
ДЕЛНО възнаграждение. За представените къмъ
офертата планове и др. книжа упоменати въ чл.
2 отъ настоящите поемни условия конкурента нъма право да претендира да му се заплащатъ, даже
ако вземе предприятието, и е длъженъ да ги на
прави на свои разноски, като следъ произвежда
нето на търга оставагь собственость на Общината.
Чл. 4. НЕДЪЛИМОСТЬ на ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Конкурентите еж длъжли да офериратъ изцело както за строителната, така и за машинната
часть отъ предприятието. Т Е , обаче еж длъжни въ
представенитв отъ тъхъ ведомость за ценитъ, ве
домости описания и подробна смътка да бждатъ
прд-Блени на две части на строителната часть и
машинна часть. Конкурента на когото ще се въз
ложи предприятието може да си служи за извър-
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шване на строителната или други части огъ пред
приятието съ подпредприемачи, следъ като бждатъ
ТБ одобрени отъ заведующия, но тЬ ще бждатъ
считани отъ страна на Общината за служащи на
предприемача.
Чл. 5. СТОЙНОСТЬ на ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Стойностьта на предприятието е оферираната
стойность отъ конкурента, която фигурира въ по
дробната сметка къмъ офертата и въ която СМ-БТка еж изброени всички видове работи, изчислени
съгласно предложените отъ конкурента подробни
планове и смътната стойностьта имъ по единич
ните цени въ ведомостьта за цените, които съставляватъ неразделна часть отъ офертата.
Чл. б. СРОКЪ на ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Срока за извършването на предприятието е :
а) За конкурента, който предложи да извър
ши целия обекть на кланицата съ хладилниците
и пазарището т, е. за испълнението на Ц-БЛИЯ генераленъ планъ, срока е (36) тридесеть шесть ка
лендарни месеца и започва да тече отъ деньтъ на
сключването на договора, и
б) За конкурента, който предложи да извър
ши само постройкитЬ упоменати въ чл. 2 буква
„в" отъ настоящигв поемни условия,—срока е (24)
двадесеть четири календарни месеца, считанъ тоже
отъ деньтъ на сключването на договора.
И въ двата случая, отъ сроковете не се спадатъ неработните дни и месеци.
Срока може да бжде продълженъ безъ глоби
поради причинитЬ и реда указанъ въ закона за
бюджета, отчетностьта и предприятията (чл. 180
и 181).
Чл. 7. РАЗНОСКИ, ГЕРБОВЪ НЯЛОГЪ,
ДЯНЪЦИ, МИТЯ и др.
Разноските по сключването на договора и
обгербването му, както и обгербването на тържНИТБ книжа въ разм-връ предвиденъ въ закона за
гербовия налогъ еж за смътка на предприемача.
Предприемача плаща всички данъци и берии
по действующитъ въ страната закони и всички
общински такси. Сжщо въ тяжесть на предприе
мача еж още и следнитв разноски: застраховки,
патенти, навла, вносни и износни мита, разноски
по обезмитване, превози, подвози, хамалиета, ске
ли, съоржжения, монтажи, заедно съ подържане на
инженери, монтьори, работници и др. технически и
представителенъ персоналъ и пр.
З а б е л е ж к а 1. Всички пратки отъ чужбина
ще се адресиратъ на името на Общината, а митата
и др. такси ще се исплащатъ на нейно име безъ
тя да носи отговорность или рискове, нито даже
за магазинажъ и др. Общината ще даде на пред
приемача само едно пълномощно за получаване
на пратките, предназначени за кланицата, а той
плаща и се грижи по нататъкъ.
З а б е л е ж к а 2. Общинското управление мо
же да поиска въ течение на испълнението на пред
приятието, намаление или освобождаване отъ вно
сно мито и др. данъци, такси и др. както и транспортъ съ намалени тарифи отъ държавата, като
_ добитите облаги въ такъвъ случай оставатъ въ
полза исключително на Общината и се преспадатъ
отъ стойностьта на предприятието по документи
издадени отъ българските власти. Всички докумен
ти за мита и др. предприемача е длъженъ да пре
дава, следъ свършването освобождението на праткигЬ на Общината

Чл. 8. ПРОИЗВЕЖДАНЕ на ТЪРГЯ
Търгътъ ще се произведе съ тайна конкурен
ция въ гр. Варна въ времето и мъстото указани
въ обявлението.
Чл". 9. УСЛОВИЯ за УЧЯСТИЕ въ ТЪРГЯ.
Ще се допуснатъ да участвуватъ на търга
само първоразр-вдни специални фирми, които еж
строили обекти отъ такава величина и сложность,
които докажатъ това и които представятъ доку
ментите предвидени въ закона за Бюджета, Отчет
ностьта й Предприятията—Чл. Чл. 125, 127, .128 и
др. като:
а) Едно удостоверение, издадено отъ Търгов
ската Камара, въ чийто районъ се намиратъ фабрикигЬ, на фирмата—конкурентъ, въ което ясно и
категорично да се изтъква, че фирмата извършва
такива и отъ такъвъ разм-връ доставки и инстала
ции, като своя специалность. Яко ОТДЕЛНИТЕ части
на общата доставка еж отъ разни фирми, требва
да се представи такова удостоверение отъ всека
фирма, която ще извърши сжществената часть отъ
доставката или инсталацията, а отъ генералния
предприемачъ, че той е испълнявалъ подобни ин
сталации, като главенъ общъ предприемачъ.
б) Едно писмо отъ фирмата — предприемачъ,
респективно отъ фабриката редовно съставено и
подписано, едно пълномощно, завърено отъ съот
ветната власть въ страната на производството и
нотариално заверено въ България или н^коя бъл
гарска легация затова, че делегата на фабриката,
респективно предприемача, има правата да води
преговори и да слючва договоръ. Освънъ • това
една декларация, съ която се удостоверява, че
предприемача, респективно фабриката, е напълно
съгласенъ съ поемнитъ условия приложенията къмъ
тъхъ и книжата на търга.
З а б е л . е ж к а . Всички тия и др. удостовере
ния, които произхождатъ отъ чужбина, могатъ да
бждатъ написани на френски или Н-БМСКИ и треб
ва 'да бждатъ заверени отъ съответното Българско
Консулство въ страната на произлодството. Всички
тия удостоверения ще бждатъ придружавани съ
точенъ преводъ на български езикъ, зав-вренъ отъ
представителя на фирмата, чийто текстъ е меродавенъ за Общината.
Чл. 10. ЗЯЛОГЪ.
Конкурентите ще требва да внесатъ залогь,
съгласно чл. 170 отъ закона за Бюджета, Отчет
ностьта и Предприятията въ размъръ на една гло
бална сума отъ 200,000 лева, която следъ възла
гането на предприятието отъ тьржната комисия се
допълни до 5 % отъ оферираната сума по смътната.
Залога се представлява въ удостоверение отъ
Българската Народна Банка, Българската ЗемледЪлска Банка или Варненската.Популярна Банка.
Чл. 11. ТЪРЖНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ОФЕРТА).
Тържното предложение требва да отговаря
напълно на поемнитъ условия и плановете и ДРкнижа, които конкурента ще представи, съгласно
програмните изисквания, които съставляватъ не
разделна часть отъ настоящите -поемни условия.
То ще се подаде на български езикъ и придружа
но съ по два превода на немски и френски. Ш е
се оферира въ български левове.
Ще бждатъ отхвърлени като нередовни т. г.
като противоречащи сжщественно на поемнитБ уо

|

Брой 257

;

^

Варненски общински вестникъ

ловия, всиччи тьржни предложения, които бждатъ
придружени съ напечатани върху бланкитв на
фирмата или другаде, „общи условия за доставки"
било на самата фирма—конкурентска, било на индустриаленъ съюзъ, къмъ който тя принадлежи,
дори и когато тв бждатъ зачеркнати. Всичко на
което конкурента иска да обърге внимание, треб
ва да бжде казано въ текста на предложението.
Иапрещението не се отнася до проспекти и ката
лози, които ще се приематъ не като съставна часть
на тържното предложение, а ще служатъ само за
разяснение.
Чл. 12. СЪДЪРЖАНИЕ на ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
Предложението тръбва да сждържа на бъл
гарски. още и на нъмски или френски въ по два
екземпляра—следното:
а) подробенъ и съвършено пъленъ описъ на
материалитЬ. машинигв, апаратитв, инструментите,
съоржженията и частигв имъ, съ точни и подроб
ни пълни данни за гарантиране отъ предприемача
коефициенти и характерни величини производителность, полезно действие, консумация на енергия
и др. съ ОТД-БЛНИТБ тегла, разм-Ъритв, местото,
което заематъ, съ диспозитивни чертежи и фотографически снимки, а така сжщо данни за мате
риалите отъ които се изработватъ, едно пълно и
техническо омисание на цтЬлага инсталация и ней
ните части, като и начина на хода имъ, всички
искания въ настоящите поемни условия и въ ведомостнитвописания: диаграми, таблици и др. как
то и всички поянения съмъ предложението, които
фирмата намира за потребни.
б) ЕДИНИЧНИТЕ цени за всеки предметъ, на
общото имъ число и общата сума на всвка час
тична инсталация и общата стойность на цълото
предприятие (офериранъ обектъ), съ дадени по
отделно: всички отдълни разноски за амбалажъ,
навло, прекарване до строителното место, застра
ховки, вносни мита, портово право, хамалие, магазинажъ и въобще,всичко друго.
в) Единъ подробенъ описъ на резервните час
ти, за три години, съ данните за единичнитв имъ
Цени, амбалажъ, навло, пренасяне, застраховка,
вносни мита и всичко друго, както и общата имъ
стойность. Относно резервнитв части, общината си
запазва правото да увеличи или намали количе. ството имъ, при възлагането по СЖЩИТБ цени.
г) Еденични цени и общата сума за монтажъ,
съ пускането въ ходъ, пробното работене, инструк
ция и пр. на всички инсталации по отделно и на
Цълото предприятие наедно, включително съ всички
материали, скели, временни съоржжения, техниче
ско ржководство, монтьори и работници, ТБХНИТБ
жилища, прехрана и пр. и пренасяне на тежки
части и въобще съ всичко за смътка. рискъ и отговорность на предприемача.
д) Системна рекапитулация, отъ която ясно да
се вижда общата стойность на цълото предприя
тие,' испълнени до пълна готовность за дейность и
ходъ.
е) Подробенъ и пъленъ описъ съ сжщо та
кива данни за всички машинни, апарати, инстру
менти и др. за обзавеждане на кланицата съ една
Мастерска за нериално обслужване кланичните ин
сталации и съоржжения.
ж) Генераленъ планъ, планове за постройките,
машините и машиннитв инсталации, ведомость за
ЦенитЬ, см-втка за сгойностьта на предприятието,
всичко въ еъгласие цзисвванията на приложената
къмъ настоящитЬ поеини условия програма.
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Чл. 13. ПОДАВАНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО на
ТЪРЖНАТА КОМИСИЯ.
Всички документи посочени въ чл. 9 и заедно
съ едно удостоверение за залога конкурента постаая въ е^инъ пликъ, който запечатанъ и подгтисанъ съ името на конкурента и указание, че съ
държа документи се предава на тържната комисия.
Едновремено съ предаването на този пликъ, надписанъ сжщо съ името на конкурента и съ ука
зание, че съдържа предложението (офертата), прид
ружена съ ведомостьта за цените, ведомостнитЬ
описания, подробната смътка, генералния планъ,
подробнитв планове за машини, машинни инста
лации и сгради и др. печатни книжа, каталози, фо
тографии, чертежи, мостри и списъкъ на извърше
ните отъ конкурента до сега подобни предприятия
и размъритБ имъ и др. се предава едновременно
на сжщата комисия.
Чл. 14. ИЗБОРЪ МЕЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА,
Предприятието може да се възложи на кон
курента, който отговаря не само на поемнитъ ус
ловия и даде най-износно предложение, но търж
ната комисия и общинския съветъ въ преценката
на машинно-инсталвционата часть ще вземе въ
съображения качеството на машините, инстала
циите, съоржженията и др. безъ да еж длъжни да
отговарятъ и мотивиратъ това предъ конкурентите.
З а б е л е ж к а . Ще се предппочитатъ конку
ренти, които при равни условия конкуриратъ за
цълото испълнение на генералния планъ (чл. 2
буква „а").
Чл. 15. ИЗМЪНЕНИЯ въ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО.
Тържната комисия има право да изисква отъ
конкурентите преди възлагане на търга тълкува
ния и пояснения на известни пунктове отъ пред
ложенията имъ, които тЬ еж длъжни да дадътъ
писмено въ определения имъ отъ комисията срокъ.
Общината си запазва правото да увеличи или
намали известни п о з и ц и и по СЖЩИТБ цени.
Чл. 16. СРОКЪ ЗА ПОДЪРЖАНЕ на ПРЕД
ЛОЖЕНИЕТО
Търгътъ подлежи на утвърждение отъ общин
ския съветъ.
Конкурентите еж, длъжни да подържатъ пред
ложението си въ продължение на два месеца отъ
деньтъ на търга. Въ този срокъ търгътъ ще тръбва
да бжде утвърдентъ или не. Ако търгътъ бжде
утвърденъ въ този срокъ то конкурента на когото
се възложи търгътъ не може да се откаже отъ
предложението си. Въ случай на отказъ залога му
се конфискува. Ако, обаче търгътъ не бжде утвър
денъ въ определения срокъ, конкуренцията има
право да се откаже отъ предложението си, безъ
да се конфискува залога му. Ако следъ истичането
на този срокъ, конкурента не истегли залога си,
то се счита, че малчеливо е далъ съгласието си, за
продължението на срока за утвърждението на
търга и въ това време утвърди ли се търга, той
не може да се откаже отъ предложението си и
предприятието.
Чл. 17. ПОДПИСВАНЕ на ДОГОВОРА.
Въ срокъ отъ Ю (десеть) ни отъ датата на
писменото съобщение за утвърждението на търга,
конкурента е длъженъ.да се яви и подпише дого-
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вора за предприятието. Въ противенъ случаи ^залогътъ му може да се конфискува съ заповвдь
огь г-на кмета. Договора ще бжде написанъ на
български въ единъ екземпляръ, нотариално завъренъ, преписъ оть който, при поискване, може да
се предаде на предприемача.
Едновремено съ това се извършва обгербва
нето на тържнигБ книжа, чертежите и преписигв,
оть които се връчватъ по единъ екземпляръ на
предприемача. Направените разноски еж за смътка на предприемача.
Чл. 18: СЪБЛЮДЕНИЕ на ЗАКОНИ,
. ПРАВИЛНИЦИ и НАРЕГБИ.
При испълнението на договора и извършва
нето на предприятието предприемача ще спазва и
испълнява всички закони, правилници и наредби,
които еж въ сила въ Царството и Общината, макаръ и да не еж поменати въ настоящите поемни
условия. Той е длъженъ да вземе м-ерки за по
държане на реда, безопасностьта и хигиената и на
мъттостроението и по постройките, като за всички
остава отговоренъ той.
Чл. 19. СТРОИТЕЛНА ПРОГРАМА.
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хладилното машинно дело) и съвременигв придо- •
бив-ви и съответно съ това да се изработятъ. Ще !
требва да се отдаде голямо значение и на вънкашния имъ видъ и грижливо да се изработятъ.
Ще се употръбяватъ за работа само майстори и
добре обучени специалисти работници, монтьори :
и др. и вевкога въ достатъчно число. Ако такива
не се намирать въ страната, ще се повикать отъ
странство. Всички работници, съ изключение на
работниците специалисти, требва да се вземагь
оть България.
Мостри, модели, чертежи и монтажни плано
ве, изчисления и др. предприемача трвбва вевкога
да дава своевремено по свой начинъ и при по
искване оть заведующи. За техната в-врность, как
то и, за забавянието имъ той е единстаенъ отгово
ренъ, въпръжи одобрението имъ и требва да ги
доставя отъ лица и фирми компетентни и съ права. Преди започването на работите предприемача
требва грижливо да изследва почвата, материалите
и всека конструкция за издържливость на построй
ките, машините и инсталациите и др. тъй като той
ще носи всичката отговорность и за очевидни
гр-Бшки въ всичко. Никога предприемача не иоже
да оправдае доставки, работи, конструкции и др.
извършени не по правилата на техниката и др. съ
това, че ги е наблюдавала, одобрила чертежите и
пр. контролата на общината. Съ започване на ра
ботите ще се заведать по указание на заведующия:
заповЪдна книга, карнети, наднични и др. ведо
мости. _

Предприемача е длъженъ въ месеченъ срокъ
оть сключването на догрвора да представи една
строителна програма. Въ тази програма ще треб
ва да се посочи реда и начина по който ще бждатъ извършени ОТДЕЛНИТЕ работи и сроковете,
въ които тв ще бждатъ започнати и довършени,
както и сроковете за поржчването и доставянето
Чл. 21. ТРАНСПОРТЪ, ОТГОВОРНОСТЬ
на машините, инсталациите и съоржженията.
и РИСКОВЕ.
Строителната програма подлежи на "утвърж
дение и одобрение отъ строителния комитетъ въ
Целия транспортъ, превозвания и подзозва(20) двадесевь дена огь представянето й. Следъ ния, включително и тоя на тежки части до строи
одоарението й тя става задължителна за пред телното м-ксто, монтирането, опитите И самия проприемача. Така установената програмъ, може въ оенъ ходъ на машините и др. инсталации, всички
последствие да бжде измънявана само съ разре повреди на постройките и др. злополуки съ рашение на Общината. Управлението, обаче, си за оотници, персоналъ и трети лица до привременото
пазва правото да внася въ програмата изменения приемане на предприятието оставате напълно,
ако това се налага отъ интереса на постройката, както,за смътка, така и за риска и отговорностьта
споредъ разбиранията на Общината. Удобряването на предпниемача и той. е длъженъ да вземе всич
на програмата не освобождава предприемача отъ ки мерки за да ги предотвръщава, както и всички
отговорность за редовното следване на работите и" такива, които му заповъдва заведующия.
за своевременото извършване на предприятието.
11резъ време на транспорта, строежа и д р . и
до привременното приемане включително, пред
Чл. 20. ИЗВЪРШВАНЕ на ДОСТАВКИТЕ.,
приемача е длъженъ да застрахова противъ пожарь
РАБОТИТЕ и др.
и др. постройките, доставките, материалитъ и др.
защото
всички загуби се понасятъ единствено отъ
Всички строителни и др. материали и достав Н 6 Г 0 .
•"
ки за постройки, машини и др. инсталации, съ
една дума всичко, тръбва да бжде всЬкога отъ
съвършено нови неупотребявани материали, ма Чл. 22. ВРЕМЕНО ПОКРИВАНЕ на ПОСТРОЙКИТЕ
шини и инсталациони части, а по качество произПри настжпване на зимата, предприемача е
ходъ и свойства требва да отговарять на общите длъженъ по указание на заведующия безъ право
технически условия и на последните официални
Н а Г р а Ж Д е н и е д а П01
<Рие временно всукки изнорми на страната, гдето се фабрикуватъ. Употре п п »е ^
" - П ° В р е Д а ч а с т и о т ъ недовършените
г°* "
бяването имъ ще става само следъ предварител
И е Д
Ъ Ж е Н Ъ СЖЩО така
> по указание на
ното одобрение оть заведующи или оть строител з К ^ ю „ шЩ а м А
дени/пя
безъ
право на особено възнагражния комитетъ.
пазване о ^ 6 М е ™?™
необходими мърки за заИзвършването на всички работи ще става по таве™
Л
° ™ о с Ф е Р н и Разрушения всички дос
правилата на техниката искуството, добрата рабо тавени материали, машини, инсталации, части и др.
та и по указание на заведующия. Детайлите, екзе
кутивните чертежи и статистически изчисления се
ЧЛ 2
' п Ь ™ Ж Ч Е С К 0 РЪКОВОДСТВО на
даватъ оть страна на предприемача и следъ удоПРЕДПРИЯТИЕТО и КОНТРОЛА
орението имъ оть заведующия, се прилагать
За всички машини и др. инсталации и части р ж к о в & ™ е М а Ч * а 6 д л ъ ж е н ъ Да има технически
«ЙД
те имъ, съ една думи цьлата машина часть на - о ш
Г ~ ° С В е н Ъ с в о и т Ь специални инженери
. предприятието требва да се вземагь подъ внима- съ ™ а и а „ Л Г а р с к и т а к и б а инженеръ или архитекгъ
ДЪЛН<енията п
1ние най-модерните приспособления (особено въ ч « ™ п
°-правилата за техни
ческото ржководство, утвърденъ съ указъ № 28
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отъ 7.11.1923 год. Тъ тръбва да бждатъ представени
на Общината за одобрение и подадатъ декларация
нотариално завърена, че приематъ ржководството
на предприятието най късно 10 (десеть)дни следъ
сключването на договора. Освънъ това преприемача требва да има достатъчно число помощенъ
персоналъ за редовното и планомьрно извършване
на ВСЕКИ видъ работа. Не назначи ли предприе
мача ржководитель и персоналъ, Общината или
унищожава договора или назначава такава за смет
ка на предприемача, на които ще се заплата тру
да по таксовия правилникъ, утвърденъ съ указъ
№ 179 отъ 1.1Х. 1921 год.
Предприемача не може да се отдалечи отъ
мъстопостройката, до гдъто не си назначи замъстникъ, приетъ отъ общината и упълномощенъ да
го замвства.
Всички лица, които предприемача употребява
по работата тръбва да еж добре подготвени за ра
ботата, която имъ е възложена. Преприемача е
длъженъ, когато заведующия иска, да отстрани
веднага всЬко лице, отъ техническия персоналъ и
всеки равотникъ, който се провинилъ въ непокор
ство, нечестность или неспособность.
Предприемача е отговоренъ за всички дей
ствия и гръшки за измамата и за лошото извърш
ване на работитв отъ техническия и помощенъ
персоналъ й вевки служащъ и работникъ.
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пълнява всички нареждания на заведующия или
натовареното отъ него лице.
Предприемача е длъженъ да избере местожи
телство га. Варна и да си посочи адреса въ об
щината въ тридневенъ срокъ отъ подписването на
договора. Яко не си посочи такова местожителство
или не се укажг на негб, когато бжде потърсенъ,
то всичко отнясяще се до него се прилага къмъ
преписката.
Служебните отношения между предприемача
и общината еж писмени. Всички искания и нареж
дания, ото която и да е страна се правятъ писмено
или въ книгите упоменати по долу.
По вс^ка една отъ ОТДЪЛНИТБ сгради при
предприятието се държатъ заповедни книги, въ
-които вписватъ заповъдитв и нарежданията давани
отъ заведующия.
Съ започване на предприятието отъ страна на
заведующия се съставляватъ дневни записки, въ
които се вписватъ ежедневно всички презъ дена
доставени материали и извършени работи, съ не
обходимите чертежи и исчисления и всички по
важни събития по постройката. Дневните записки
се съставляватъ взаимо-задължително между заве2ующия и предприемеча и приподписватъ отр два
мата или отъ натоварените отъ ТБХЪ лица.
Ако предприемача не подпише нъкоя записка
длъженъ е да направи въ Ю дневенъ срокъ пис
мено възражението си. Ако въ този срокъ не нап
рави
възражение, счита се, че приема съдържа
Чл. 24. ОТНОШЕНИЯ КЪМЪ РАБОТНИЦИТЕ, и
нието на записката и следъ това не може да го
ПЕРСОНАЛА.
успорва.
Предприемача е длъженъ да плаща на работницитъ си редовно най малко веонъжъ въ сед Чл. 26. КОНТРОЛА при ПРИГОТОВЛЯВАНЕТО на
МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗВЪРШВАНЕ на
мицата и то въ предварително определени дни.
РАБОТИТЕ. и др.
Плащането тръбва да стане възъ основа на наднични листове, които агентите на предприемача
За да може общината, нейнитъ контролни ор
държатъ редовно и които работницитъ подписватъ гани и заведующия или натоварените отъ ГБХЪ
при плащането. Предприемача требва преди да ги лица да нагледватъ приготовляването на материа
постави на работа да вписва веднага въ наднич лите и извършването на работите, доставкитв, ин
нитъ листове имената на условените работници съ сталациите и др. тк ще иматъ свободенъ достжпъ
уговорената надница за ВСБКЛ единъ. Сжщевре- въ всички работилници, складове, фабрики и др.
мено той тр-вбва да имъ даде по единъ картоненъ а така сжщо и при монтажа и пробнитъ опити,
билегь подписанъ отъ него или замъстника му, въ катто на мъстостроението въ страната, така сжщо
който се вписва уговорената съ работника надница. и чужбина и предприемача, неговитв хора и фаб
За условенитъ вкупомъ работници, които работятъ рикантите му доставчици еж длъжни не само да
акордно подъ единъ и сжщи началникъ, може да даватъ^тоя достжпъ, но и да улесняватъ напълно
се дадз на последния и една обща листа.
и ВСБКЪКЪ това контролиране. Всички ТБ еж длъж
Възъ основа на тия билети, които работни ни да даватъ, безъ особено за това възнагражде
цитъ пазятъ въ себе си и надничнитъ листове кои ние, необходимите инженери, работници, уреди,
то се съхраняватъ отъ предприемача, управлението инструменти и др. за всички испитвания, провърки,
Ще се произнесе дали оплакванията на работни проби и пр. когато заведующия и контролата на
цитъ еж основателни или не. Безъ горнитъ над- общината поискатъ, гдето и да било, за да могатъ
нични листове при оплакване на работниците, ще успешно да испълнятъ възложената имъ работа.
Пжтни и дневни и др. разноски за лицата на
се смета, че на последнитъ не е плащано.
Предприемача е длъженъ да показва въ вев- контролата си оставатъ за смътка на общината.
Затова предприемача преди да започне рабоко време при поискване на контролнитв органи,
я
надничнитъ листове, освънъ това той требва да тигв ъ фабриката и инсталацията, тръбва своедава винаги нужнитъ обяснения, когато такива му времено да съобщи на общината за да може тя
<:е поискатъ. Одръжки отъ надниците на работни ако желае, да изпрати свои инженери при произ
ците предприемача може да прави само за авансъ водството или изпращането.
Дадени отъ него.въ пари или натура.
Чл. 27. НЕПРЕОДОЛИМИ ^ИЛИ.
Чл. 184 отъ закона за Бюджета, Отчетностьта
и Предприятията е въ сила и по отношение на
Рри всички случаи на непреодолими сили вамесечнитъ заплати и плащанията.
жатъ българските закони специално Закона Б. О.
П. чл. 180.
Чл. 25. НАДЗОРЪ и ОТНОШЕНИЯ съ
Чл 28. ПРИНУДИТЕЛНИ МЪРКИ, СПИРАНЕ и
ПРЕДПРИЕМАЧА
' ПРЕКРАТЯВАНЕ на ПРЕДПРИЯТИЕТО.
Общината щн ржководи и контролира извър
а) П р и н у д и т е л н и м ъ р к и . Когато пред
шването на предприятието чрезъ своя заведующъ приемача при извършване на работите не се съпредприятието. Предприемача е длъженъ да из
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образява съ тържнитЬ книжа и нарежданията н а
заведующия или не испълнява неговитв заповеди
дадено му било за извършването на^известни ра
боти, било за поправянето, развалянето или отстра
нението на лошо извършени рааоти, било по поводъ на воденето на работигв изобщо, Общината
има право да употреби срещу предприемача въ
зависимость отъ случая, една отъ следните прину
дителни мерки:
1) Да спре работите по начинъ какъвто на
мери за добре.
2) Да извърши работите, поправките и раз
валянията и пр. за сметка на предприемача съ
наети работници.
3) Да извърши частично зам-вствание на пред
приемача.
Мерките по точки а) и б) се взематъ по разпордждане на заведующия а частичното замества
не се извършва по запов-вдь на Кмета, чрезъ търгъ
по доброволно съгласие за смътка на предприе
мача.
При вземането на принудителните м-Ьрки,
Общината предупреждава писмено предприемача
и му дава 5 (петь) дена срокъ да се съобрази съ
нейнитЬ нареждания и искания. И това преду
преждение не е нуждно въ случайтв, когато се на
лага спирането на работигв.
Избора на принудителните м^рки зависи из
ключително отъ усмотрението на Общината.
б) О т н е м а н е т о на п р е д п р и я т и е т о . Ко
гато предприемача въпреки взетитв срещу него
принудителни мтфки, продължава да действа по
сжщия начинъ и безъ да е възпрепятстванд отъ
непреодолима сила не испълнява задълженията си
съобразно поемнигБ условия или договора, макаръ
и да е билъ писмено поканенъ затова, или не е
спазилъ Н-БКОИ. срокове и е очевидно, че нима да
може успешно .да искара предприятието. Общи
ната има право да унищожи договора и да от
неме предприятието. Констатациите се извършватъ
отъ специално назначена отъ Кмета комисия съ
актъ, а уничтожаването на договора и отнемането
на предприятието става съ запов-вдь на кмета по
решението на • общинския съветъ, безъ сждебна
намеса.
Унищожаването на договора въ този случай
влече следъ себе си или конфискуването на зало
га или извършването на предприятието за сметка
на предприемача, съгласно закона за Бюджета,
Отчетностьта и Предприятията.'
в) О т л а г а н е на п р е д п р и я т и е т о . Общи
ната има право да спира ИЗЦ-БЛО или отчасти изЦ-БЛО или отчасти извършването на предприятието.
При спирането на предприятието, освенъ въ слу
чаите когато се длъжи на негова вина, предприе
мача има право на обещетение за всички вреди и
загуби които е понесълъ.
Когато Общината е запов-вдала, не по вина
на предприемеча, спирането на целото предприя
тие и за време по дълго отъ б (шесть) месеца,
предприемача има право да се откаже отъ дого
вора. Въ този случай преприемача ако се е отказалъ отъ предприятието, има право да иска обе
щетение за печалбитЬ отъ които е лишенъ, а ако
е приелъ да продължи извършването му, има
право да иска обещетение, съгласно първата али
нея отъ настоящата точка в).
Искането си за обещетение, предприемача
требва да заяви въ месеченъ срокъ отъ получа
ването на заповъ\цьта за спирането.
г) П р е к р а т я в а н е н а п р е д п р и я т и е т о .
Общината има право да прекрати извършването
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на предприятието. Когато предприятието се прекрати по решението на Общината, не по вина на
предприемача, последния има право на обещетение за печалбитЬ отъ които е билъ лишенъ. Искането отъ него требва да бжде заявено въ месе
ченъ срокъ отъ получаването запов-Ьдьта за пре!
кратяването.
При прекратяването на предприятието, било
по решение на Общината било поради отказъ на
предприемача, при спиране за повече отъ шесть
месеца, се извършва ако желае Общината ликви
дация, съгласно закона за Бюджета, Отчетностьта
и Предприятията.
Чл. 29. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРИЕМАНЕ ДОСТЯВКИТЪ за МАШИННАТА ЧАСТЬ на ПРЕД
ПРИЯТИЕТО.
Следъ пристигането на главнитв и др. частиА
на доставката на строителното мътто, Общината
назначава комисия, която въ присжтствие на пред
ставителя на предприемача, извършва единъ вънт
шенъ прегледъ на съответнитБ доставки, като материалъ и добра обработка и съ протоколъ кон
статира кои части въ какво състояние и въ какво
количество еж пристигнали и дали отговарять на
поемнитъ условия и договора. Сжщата комисия
констатирва и състоянието на сградитв. Възъ ос
нова на това комисията решава дали може да се
започне съ монтажа и на съответната часть, при
, даденото състояние на постройките и пристигна
лите доставки, и дали има просрочване на пред
видени срокове и кой е отговоренъ затова. За да
почне монтажа ,на машини, съоржжения и др. по
требно е, щото постройките да бждатъ вече по
крити и годни, за да се поставятъ въ ТБХЪ маши
ните, съоржженията, и др. безъ да се повреждатъ
отъ атмосферните и др. влияния.
Чл. 30. ПРОБНИ РАБОТЕНИЯ.
Преди да се пристжпи къмъ привременото
приемане на предприятието предприемача за ма
шината и др. инсталации тр-Ьбва да извърши вънъ
отъ частнитЬ свои проби и пробно работене, едно
общо пробно работене съ цялата кланица на своя
сметка отговорность и рискъ. Пробното работене
има за цель да даде на предприемача възможности
да отстрани евентуално допуснати конструктивни
и монтажни грешки и недостатъци, както и да
урегулира ЦЕЛИЯ ХОДЪ на кланичнитв инсталации;

съоржжения и др., а така сжщо и на комисията
да проследи хода имъ.
Предприемача така да пресметне времето за
пробното работене, щото евентуални сериозни не
достатъци да могать да се отстранятъ напълно,
преди истичането общия срокъ на предприятието.
Пробното работене ще трае две седмици презъ
което време всички инсталации на кланицата рзботять за рискъ и отговорность на предприемача.
Разходите за Ц-БЛИЯ специаленъ персоналъ съ тех
ническата отговорность заедно, както и надниците
на помощните работници, които си избира самъ
предприемача, еж въ тяжесть на последния, а само
разходитъ за въглища, масла, бензинъ, резервно
осветление, двигателенъ токъ до колкото еж по
тръгни, но не и за повече отъ две седмици, ако
евентуални недостатъци наложать продължението
или повторението на пробното, работ ене.
П риходитЬ
еж всЬкога за въ полза на Община а
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З а б е л е ж к а . Преди пробните работения и
преди да се инсталиратъ мащинитъ и машинните
инсталации и съоржжения, предприемача е длъженъ четири седмици следъ сключването на дого
вора да представи точни монтажни планове за
ТБХЪ съ всички фундаменти, пролуки и др. Тия
монтажни планове се представляватъ на заведующия на одобрение и следъ това се прилагатъ.
Представянето и одобрението на монтажните пла
нове не освобождава преприемача отъ безплатното
отстраняване на всички недостатъци, които рано
или късно се окажатъ въ конструкциите на инсталациитв. Сжщо така тия чертежи требва да съдържатъ, освенъ това и всички дани, които требва да
се взематъ подъ внимание по зидарските, дървоДЪЛСКИТБ и др. строителни работи, като дани за
фундаментитъ, дебелината на стенитв, продукти за
вбетонирани и взидани бурми, дупки както и всич
ки зависящи отъ конструкцията на желъзнигв съ
оржжения, машини, апарати и др. приспособления,
които тръбва да се правятъ въ постройкитв.
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рактерни величини. Ако той откаже да стори това
или не го предприеме въ дадения му отъ Общи
ната срокъ, тя го извършва за негова смътка или
уничтожава договора.
Неприетитъ поради недостигъ полезни кое
фициенти до гкрантиранитъ величини и преразходъ
на енергия, гориво и др. по голъмъ ОТЪ 5%, ма
шини, машиени части и инсталация, работата на
които не се отразява върху доброкачественостьта
на продуктитъ- за съхраняване се исползватъ отъ
Овщината до заменяването имъ съ нови, безъ да
се плаща наемъ или друго обещение на пред
приемача.
Въ тяжесть на предприемача падатъ всички
връди и загуби, които Общината понесе вследствие
оуъ извършените со недостигъ до гарантираните
величини, досталки и инсталации.
«
Чл. 33. ПРИВРЕМЕНО ПРИЕМАНЕ на
ПРЕДПРИЯТИЕТО.

Следъ окончателното свършване на работите
по сградигв и др. инсталации и съоржжения, а за
ПОСЛДДНИГБ и следъ сполучливото пробно работене,
Предприемача н-вма права да превишава ко констатирано всичко това отъ заведующия, по заличествата на разнигБ видове работи изброени въ явлени нз предприемача бъ срокъ отъ 10 (десеть)
смътката къмъ офертата му за разните сгради по дни ще се пристжпи къмъ привремено приемане
вече отъ 10% отъ тия количества, окончателно ус на строителната и машинна часть на предприя
тановени следъ възлагането на търга на предприе тието, съгласно 3. Б. 0 . П. чл. 191 и правилника
мача. Обаче общината си запазва правото да уве къмъ него чл. 415- отъ специална комисия. Приличи или намали общо стойностьта на целото бременото приемане става въ приежтетвието на
прздприятие съ една шеста, съгласно казаното въ предприемача и неговия специаленъ представитель
закона. Стойностьта на превишеното надъ Ю % ос за машинно-инсталационната часть, въ време на
тава за с/ка на предприемача
твхното действие. Ако при привременното прие
мане се констатиратъ НБКОИ гръшки и недостатъ
ци, които не пречатъ сжщото приемане да стане,
Чл. 32. ГАРАНТИРАНИ ВЕЛИЧИНИ и КОЕФИто предприатието се приема привремено, което се
ЦЕНТИ за МАШИННАТА ЧАСТЬ.
дава срокъ на предприемача не по голъмъ отъ
Исканитв въ тържйитв-книжа и програма и 20 дни, смътанъ отъ датата на съобщението за
гарантирани съ офертата на предприемача.харак утвърждението на протокола за привременното
терни величини и коефиценти ще се провтфятъ съ приемане да Отстрани недостатъците. Ако се ока
най подробни опити, каквито назначената затова же, че работите или инсталациите не еж свършени,
отъ общината комисия пожела да направи пред съставя се актъ за констатирването на положението
приемача. За тия опити и проверки предприемача имъ и на предприемача се налагатъ съответните
е длъженъ да даде безплатно всички потребни за глоби, съгласно закона Б. О. П. чл. 181.
извършването имъ инженери, монтьори, инстру
Следъ истичането на срока за отстраняването
менти и всичко друго. Общината ще понесе само
евентуалното повикване на вещо лице. Времето за на недостатъците или довършването на предприя
тието просрочено съ глоби, се пристжпва наново
тия опити се опредЪля отъ общината.
къмъ привременото приемане по сжщия редъ. Въ
Ако при проверката на гарантиранитъ отъ случай, че несъобразностите и недостатъците пакъ
предприемача характерни величини на отдълнитъ напълно не еж отстранени и отстранението имъ е
машини, апарати и др. механизми, като: произво- възможно, то работите, инсталациите, съоржжедителность и полезно действие се окаже, че нвкои нията и др. се см-Бтатъ за приети, но Общината
отъ ТБЗИ величини не еж достигнати безъ това да си запазва правото да си задържи и дири отъ
се отразява върху общата производителность или предприемача разходите за подобренията, проме
върху доброкачественостьта на продуктитъ, то Об- ните и др. или за отстраняването на недостатъците.
щината задържа за ВСЕКИ процентъ недостигъ ^/УУо
Протокола за привременото приемане се ут
отъ стойностьта на съответната машина или часть върждава отъ Общинския Съветъ.
отъ инсталацията.
Следъ привременото приемане, предприемача
Вънъ отъ тоба евентуалното годишно израз е длъженъ да даде още 6 месеца на свои разнос
ходване на повече енергия вода и др. което се ки единъ комплектенъ инструкторъ по хладилните
окаже при тая провърка, предприемача ще обе- инсталации и запознаятъ съ кланичното дело,
Щети Общината съ еднократно плащане въ раз- който да обучи персонала на Общината и месаМъръ на десеторната сума на годишната разлика ритБ по всички обслужбания на инсталациитв и
въ разходи. Ако ли преразхода се отразява върху цкпата Кланица.
Доброкачественостьта на продуктите за съхранение
Или надминува 5 % отъ гарантираното, ^Общината.
Чл. 34. ГАРАНЦИОНЕН Ь ПЕРИОДЪ.
"предписва на предприемача да замъни съответни
Гаранциония периодъ на предприятието за
машини съ други или части отъ инсталациите съ
нови отговарящт на гарантиранитъ отъ него ха почва да тече отъ деньтъ на съставянето на проЧл. 31. ПОВИШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВАТА на РАБОТИТЪ въ СТРОИТ. ЧАСТЬ на ПРЕДПРИЯТИЕТО.
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токола за привременото приемане, ако той се ут ладиите и съоржженията и др. както и на отдел
ните машини, апарати и др. и по специално за
върди и трае една година.
точките
отбелязани въ протокола за привременото
Всички повреди причинени отъ недоброто
качество на материалите, несъобразната конкурен приемане. Лко се окажатъ и недостатъци въ рабо
ция, недоброто испълнение на работигЬ или мон тите, инсталациите, съоржженията и пр. проявени
тажа, непълнотии, недостатъчна изолировка, недо презъ гаранциония периодъ между дветъ приема
статъчни предпазителни приспособления и др. които ния и предприемача не ги е отстранилъ, оконча
се констатиратъ отъ една назначена отъ Общината телното приемане се отлага до като той ги от
комисия съ присжтствието на преставителя на пред страни. Свързано ли е това съ мжчнотии или от
приемача, той е длъженъ да отстранява и попра казва ли предприемача да ги отстрани самъ и ако
вя въ съответно даденъ му отъ комисията срокъ. ТБ могатъ по преценка на комисията да се попраОткаже ли предприемача да стори това, то вятъ или отстранятъ, последнята приценява стойОбщината сама го извършва за негова с/ка и рискъ. ностьта на поправкитъ разликата и обещетението
Общината има право сръщу уговорено въз —отбива и сумата се задържа отъ земанията или
награждение еа вземе на служба нъкои други мон гаранцията на предприемача или се дири отъ не
тьори или машинисти и предприемача, за цълото го, ако ГБ не стигатъ.
или часть отъ гаранционното време. Тези монтьори
еж длъжни да обучаватъ и ржководятъ персонала
Чл. 37. ПЛАЩАНИЯ.
на Общината по обслужването на кланицата.Извършените отъ предприемача работи по
Презъ гаранционния периодъ кланицата ра
предприятието му се заплащатъ по 'единичните
боти за сметка и разноски на общината.
цени отъ ведомостьта за ценитБ, които предприе
Чл. 35. СЪСТЛВЕНЕ СИТУАЦИЯ за СВЪРШЕНИ мача е далъ заедно съ офертата си и които еж
добили окончателна форма и еж станали задъл
РаБОТИ.
жителни.
Ситуациитв за извършенитъ работи се съсИсплащането става въ български левове.
тавляватъ отъ предприемача, вевки месецъ, заедно
Предприемача ще получава на края на вевка
съ контролните органи на Общината вещо, по ус година една сума отъ 5.ООО.ООО лева, ако пред
тановения редъ и се написватъ въ исканото число приятието обхваща цълото испълнение на гене
екземпляри, придружени съ толкрва екземпляра ралния планъ или въ размъръ З.ООО.ООО, ако пред
подробна ведомость, както и съ потръбнитъ екзе приятието обхваща само етапа, упоменатъ въ чл.
кутивни планове, чертежи и документи. Тези си 2 буква „б" отъ настоящитв поемни условия. То
туации, които иматъ времененъ характеръ, подпи ва исплащане трае до тогава до гдето се исплати
сани отъ техническия ржководитель на предприе сумата по окончателната ситуация, надлежно ут
мача и приподписани отъ самия него се предаватъ върдена.
на заведующия, който ги проверява, поправя и
ГОДИШНИТЕ плащания отъ5.ООО.ООО или 3.000.000
подписва. Вписванията въ привременитъ ситуации
лева
ще започватъ на края на вевка година, счи
нематъ сила да удостовърятъ действителното из
вършване на работите и доставките, а иматъ зна тано отъ датата на договора.
За улеснение на предприемача Общината ще
чение за плащане по смътка и да се знае ВСБКИ
му
остави
на разположение една сума отъ 3.000.000
.месецъ положението на предприятието. Крайната
сутуация ще бжде окончателната и тя въ най го- лева, които ще се исплащатъ на предприемача по
л%ма точность ще обхваща всичките извършени привремени ситуациии ВСБКИ месецъ. Исплащането
работи по предприятието, следъ като то бжде прие на тази сума се спада отъ първата годишна вно
то привремено. Тя, се съставя най късно 2 месеца ска. Ако се укаже, че предприемача презъ първия
отъ това приемане и то по реда и начина ока- годишенъ периодъ не е извършилъ работа за
занъ въ чл. 414 отъ Правилника за прилагане на З.ООО.ООО лева, то му се исплаща само една сума
въ размъръ на свършената работа, а разликата
закона за Б. 0 . П.
му се заплаща презъ периода на втората година,
При окончателната ситуация се одържатъ на безъ да се спада разликата отъ втората годишна
предприемача всички отбиви при привременото вноска.
приемане и всички други негови задължения къмъ
Фондовите суми на Общината ще бждатъ
.Общината.
внасяни
въ Българската Земледълска Банка, огъ
При изплащането на привременитъ и оконча
телни ситуации на предприемача се одържатъ 10% гдето предприемача ще получава сумитъ, чрезъ
за гаранция, които се повръщатъ на предприемача платежни заповеди, издадени отъ Общината.
три месеца следъ утвърждението протокола за оЧл. 38. ЛИХВИ.
кончателното приемане на предприятието, ако въ
това време е утвърдена окончателната ситуация
Лихви отъ 8 % се плаща на предприемача
Залога се връща на предприемача не по
късно отъ единъ месецъ отъ утвърждението на само въ случаитв, когато Общината не му плати
въ срокъ годишните вноски.
протокола за привременото приемане на поел
приятието.
"редЧл. 39. СПОРОВЕ и ПОДСЖДНОСТЬ.
, Чл. 36. ОКОНЧАТЕЛНО ПРИЕМАНЕ
ВсиЧ И спо
104
о
Р ° в е се разрешаватъ, съгласно чл.
на, ПРЕДПРИЯТИЕТО.
1У.5 отъ 3. Б. О. П. При разногласие и спорове
Окончателното приемане на предприятието се между Общината, главното ржководство или заизвършва, ако еж запазени и з в ъ р ш е н а т а ведващия отъ една страна и предприемача отъ
отъ повреда, съгласно 3. Б. О. П чл 191 и пп™ Друга, последния нъма право да спира работите,
вилника чл. 415 дванадесеть месеца, след ъ датТта доставките инсталациитБ и др. а .ще продължава
на протокола за привременото п р и е м а ^ ако б™ Да ги извършва, по указание на главното ръко
водство и ще си дири правата по реда, указанъ
де утвърденъ Това приемане ще се състои въ лп
пълнително общо изследване „а с г р ^ и ™ инста-" въ настоящитв поемни условия и законитЬ на
страната.
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ПРОГРАМА
за изработване на проектъ за постройка на Общинска модерна кланица
съ хладилници и пазарище
Кланицата ще^се ззстрои въ место отъ 58 декара, отъ които 38 декара за самата кланица, 20
декара за пазарището. Местото се намира Ю. 3.
отъ града въ мЪстностьта „Максуда", край Вар
ненското езеро и железопътната линия „Варна —
София". Въ приложения ситуационенъ планъ на
местото е показано съ червено где требва да бъдатъ предвидени пътищата, които ще водятъ къмъ
държавното шосе» и улиците на града. Една глав
на улица ще се предвиди, най-малко 20 м. широка
по край бръта на езерото въ района на местото
за кланицата и пазарището, по който бръгъ ще се
направи кеева стена съ кей за бъдащия експортъ
на месо, птици и съестни продукти. Другия изходъ
ще прекосява нормално железопътната линия, за
да се съедини съ главната улица. Въ района на
пазарището ще се направи единъ железопътенъ
клонъ съ рампа за растоварването на добитъка.
Съобразно съ тия дани конкурента ще нареди и
• групира всички постройки и то по начинъ, щото
добитъка най-напредъ ще влиза въ пазарището
било отъ железопътния клонъ, било отъ шосето,
най-напредъ въ навесите и после въ оборите, а
отъ оборите въ залите за клане и отъ тукъ месото
ще се пренася въ предварителното охлаждане.
Предоставя се на конкурентите да предложатъ по възможность практическо групиране на
постройките въ границитЬ на определения теренъ,
така, че да може за въ бждаше да се направи
нужното разширение. Въ проекта обезателно да се
предвиди застрояването на едно централно главно
;
хали.
Освенъ хладилника за закланото месо, пред
назначено за вжтр-вшна консумация, до него ще
се предвиди другъ съ отдЪленъ входъ за следните
съестни продукти: сирене, млеко, риба, кашкавалъ,
яйца и др. предназначени тоже за местната консу
мация. Освенъ тия два хладилника ще се предвиди
само место на единъ трети хладилникъ съ нуж
ните подразделения за запазване месо и птици въ
замръзено състояние и отъ гореказаните съестни
продукти, предназначени всички за експортъ.
ПлановетЪ за постройките, включително не
обходимите машини и машинни инсталации треб
ва да бъдатъ ясни и точни.
Ще се представятъ отъ конкурента следните
планове:
1) Ситуационенъ генераленъ планъ на место
то съ постройките и поставянето на алеите, тро
тоарите, пътищата, градините, рампите, железо
пътното разклонение и разпределението на двора
въ мерка 1:500. 5 Подробни планове и пояснение
за машинното устройство, както и за снаряжения
та въ кланицата^ въ хладилника и фабрикацията
на ледъ, за изолацията, отоплителната инсталация,
водопровода и канализацията, електрическото осве
тление, сигнализацията, съединението на часовника
съ електрическата мрежа, гръмоотводите, венти
лацията и целия вътрешенъ инвентаръ.
2) Рвзпределение на всичките постройки на
"артера и етажите имъ въ мерка 1:100.
3) Всички по характерни фасади и оградите
въ мерка 1:100.
4) Разрези вертикални презъ стълбищата и
кланичните зали.
5) Описание функцията на кланицата и на-

' чина на работата при експлоатацията на това
предприятие.
6) Описание на разнигЬ инсталации и машин
ни конструкции съ изчислени за техната работоспособность и подробенъ списъкъ за гЬхъ,
7) Описание и пояснение на постройките.
8) Ведомость за ценитв, относително за строе
жа на кланични зали, машинни инсталации и съ
оръжения съ подробно описание на всеки видъ
работа съ точно фиксираните едиш.чни цени.
9) Сметка за стойностьта • на кланицата съ
пазарището, въ която подробно ще си изложагь
всички видове работи, исчислени по единичните
цени посочени въ ведомостьта за цените.
' Кланицата ще се проектира за едно населе
ние отъ 80,000 жители като се предвидятъ резервни
места за оширение за да се задоволи едно насение отъ 120,000 жители.
За изчисляването на размерите на всички ви
дове постройки и машини, тукъ по-долу се даватъ
необходимите статистически дани:
[. ГОДИШНО КОЛЕНЕ ВЪ ГР. ВЯРНА.
1. Волове, крави, биволи и др.
7150 броя
2. Телета, биволчета
430 „
3. Овце, овни, кози и пърчове
18150 „
4. Агнета и ярета
72000 „
5. Свини
2500 .

II. ДНЕВНО МАКСИМАЛНО КОЛЕНЕ.
100 броя 28,000 кгр.
Едъръ рогатъ добитъкъ
Ю .
900 „
Телета
300
„ ' 9,000 п
Овце, овни, кози и др.
2500
„ 30,000 „
Агнета и ярета
120
„
14,000 „
Свини
III. ГОДИШНО ДОБИВАНО МЕСО.
1. Отъ едъръ рогатъ добитъкъ
985000 кгр.
2. „ телета
20000 я
3. „ овни, кози и др.
255000 „
4. „ агнета и ярета
500000 „
5* „ свини
120000 „
Всичко 2015000 кгр
IV. СРЪДНОТО ТЪГЛО въ ЖИВО СЪСТОЯНИЕ.
1. Едъръ родатъ добитъкъ
280 кгр.
2. Теле
90 3. Овца, коза и др.
30 „
4. Агне или яре
12 „
5. Свиня
120 „
V СРЪДНО ТЪГЛО въ ОЧИСТЕНО (ЗАКЛАНО)
СЪСТОЯНИЕ.
1. Едъръ рогатъ добитъкъ
140 кгр.
45
2. Теле
15
3. Овца или коза
7
4. Агне или яре
100
5. Свиня
НЕОБХОДИМИ ПОСТРОЙКИ въ БЪДАЩАТА
ОБЩИНСКА МОДЕРНА КЛБНИЦА.
I. ЗДАНИЕ за УПРАВЛЕНИЕТО на КЛАНИЦАТА.
1. 1—2 стаи за управителя на кланицата
2. 2 стаи за канцелария
3. 2 стаи за предприятието „кръвнина"
4. 1 стая за прислугата
5. 1 стая за музей (около 20 кв. м.)
6. 1 салонъ за посетителите
7. Клозети и омивалници
1.
2.
3.
4.
5.
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З а б е л е ж к а . ПостройкитЪ могатъ да бждать
две и то обезателно двуетажни съ изби. Въ гор
ните етажи ще се предвидятъ жилища зз две се
мейства съ отделни входове и стълбища. Да се
предвидятъ окщо бани съ душове.
II ПОМЪЩЕНИЕ за ПОРТИЕРА и ПОЛИЦИЯТА
съ ЖИЛИЩА за СЖЩИГБ.
III. НАВЕСИ за предварителенъ прегледъ на
добитъка, който ще требва да бжде близо до спе
циалния входь.
IV. ОБОРИ.
1. Оборъ за 150 глави едъръ рогать добитькъ
2. Оборъ за 25ОО глави дребенъ рогать до
битькъ, разпредъленъ на отделения.
3. Кочини за 100 свини съ басейни
З а б е л е ж к а . Всички обори ще се направятъ съ полуетажъ за складиране фуражъ.
V. РЕМИЗИ за около 15 коли за превозъ на
добитькъ, месо, хора, торъ и др. съ съответнитв
обори за конетв.
VI. ГАРАЖЪ за два камиона съ мастерска и
стая за шофьорите.
VII. СКЛАДЪ за въглища.
VIII. РЕСТОРАНТЪ—БОРСА съ необходимите
къмъ него помещения и жилище за съдържателя.
IX. ЗАЛА. за колене на едъръ рогать доби
тькъ, пресметната за клане на 100 глави при б
часово работно време.
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4. Яйца
500 каси
5. Риба
3000 кгр.
XV. ХЛАДИЛНИКЪ за депозиране на заклани
и вь замразено състояние птици и следнигв съест
ни продукти:
1. Замръзени птици
5000 броя
2. Сирене и лашкавалъ
1ООООО кгр.
3. Яйца

500 каси

4. Масло
2ОООО кгр.
Този хладилникъ на първо време н-вма да се
застроява, а за него ще се запази мъхто и то бли
зо до кея, оть гдето по воденъ пжть ще се експортиратъ продуктите.
XVI. ВЕТЕРИНАРНО-ПОЛИЦЕЙСКА КЛАНИ
ЦА съ следнитЬ помещения:
1. Оборъ за 5 глави, боленъ едъръ рогать
добитькъ.
2. Оборъ за 20 глави боленъ дребенъ рогать
добитькъ.
3. кланица за болни животни.
4. Аутопсионна зала
5. Помещение за стериализиране условно год-.
ното месо.
6. Екарисажно заведение за исползване на
конфискатитЬ и труповетв на умрели животни.
XVII. ТОРИЩЕ.
XVIII. ИНДУСТРИАЛЕНЪ ОТДЪЛЪ съ след
ните отделения:
1. Работилница за преработване на черва съ
нужнитЬ отделения.
X. ЗБЛА за колене на дребенъ рогать доби
2. Отделение за преработка на кръвьта.
тькъ, пресметната за клане на 2500 глави при 6
3. Складъ за кокали, рогове, козина, соль и др.
часово равотно време.
При всека оть тия зали ще се предвидятъ
4. Черваница за преработване на черва,
и следните още помещения:
XIX. ИНДУСТРИАЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ.
1. Стая за надзирателя
1.5 саламджийски работилници съ необход.
отдвления машинна работилница, пушална, су2. Стая за конфискатитв
3. Стая за работницитв съ гардероби и оми- шална, складъ, стая за работници.
2. 3 пастармаджийски работилници съ необвалници и душове
4. Отделение за чистене на черва (черварни- ходимитв подразделения.
3. ОтдЪление за маргаринъ.
ца) и шкембета.
ОПИСАНИЕ на ПОСТРОЙКИТЕ
5. Отделение за парене и чистене на шкем
бета, крака и др.
Въ конструктивно отношение, предпочително
XI. ЗАЛА за клане на свини около 100 глави е покривитБ на по главнитв постройки, като: хаза б часово работно време съ отделни мъхта за литв, кланичните зали, хладилника и др. да бждатъ оть жел-Ьзобетонъ въ свръзка съ жел-взобепарене, пърлене и почистване на СВИНИТЕ.
тонови колони или тъй наречената рамова кон
Къмъ тая зала ще требва да се предвидятъ: струкция.
1. Стая за надзирателя
2. Стая за конфискатитЬ
ЗАЛИ за КЛАНЕ. Машиненитв конструкции и
3. Стая трихиноскопиране
снаряжения на кланичните зали и черварници къмъ
4. Стая за работниците съ гардеробъ и оми- твхъ, тр-Ббва да ождатъ едни оть най модернитЬ.
валници.
При практическото групиране на кланичнитЬ зали,
5. Отделение за чистене черва, шкембета и др. п ^ ™ ^ Ш е ^ е Н а х л ад и л н °™ помъщение, конкуа Да п Ило
XII. ЗАЛА за колене на 50ОО броя птици на Г ™ „ Т Р
Р >"атъ такива устройства,
Да М Ж е
день и кокошарникъ къмъ нея.
^, Я 1 °>
°
2 а И м а н а й г о л ^ м о удобство при
XIII. ХЛАДИЛНИКЪ за полученото презъ седмицата клането на добитъка, издигането му за дране,
на полученото
месо и поставянето му
месо, съ отделение за предварително охлаждане транспорта
е При
за еднодневното получено месо.
д ? сеЛасДпИаЛГКаР е' ДВ Ъъ ° б щЧИСТОта
нсичкит? манипулации
да СР « п о Г Л И р а Ц1Ъ л а Т а р а био тДа а и м а възможност*
ХМ.ХЛАДИЛНИКЪ за депозиране на съестни д о б и т ъ к ? о °
<»-ь «ланего н а
продукти: сирене, кашкавалъ, масло, яйца, риба и « п о а о О И Д О " З Н а С Я Н е т о н а м е с ° ™ и при това да
др. предназначени за мЪстна консумация. Тояхла- чески Р гпЛ ЧК ° "2 в ъ з м °жность по економиа
дилникъ ще бжде инкорпориранъ съ хладилника
Аа б Ж Д а г ь з а
н
Г
х
и
г
и ™ * и техниката
™ е н и интересите
за месото, но съ отд-вленъ и независимъ входъ. на хигиената
Размерите на този хладилникъ ще бждать съ огк л а н и ? н и Т Г Л Н а Т а / Н С Т а л а ц И я се.исключва оть
ледъ да побира следното количество продукти:
иск^ствен^и ™' ° б а Ч е ВЪ С ж щ и г Ь е необходима
1. Сирене
7О0ОЗ кгр.
2. Кашкавалъ ЗО00О „
_3. Масло
10000
Щитв НужнитЬ черТежи * ** " * * * » - " • • * » сж "

кц/о с н ; в рГзи^Тл1;е на и в 1™ аци ^ коятодафун-
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лянето на парата, която се развива въ парния котелъ и въ казаните, въ които се парягъ свините
и се чистятъ шкембетата.
Требва сжщо да се посочи начинътъ, по кой
то ще се приготовлява топлата вода, както и дру
ги въ дадения случай изисквания,
ХЛАДИЛНИ ПОМЪЩЕНИЯ. Т Б се състоять
оть слеонигв отдъления:
1) Предзарителенъ хладилникъ
2) Хладилникъ
3) Отдъление за машините
4) Отдъление за производство на ледъ
5) Отдъление за хладилнитъ апарати.
Предоставя се на фирмата да групира изброе
ните въ точки 1—5 помещения по целесъобразенъ
начинъ, отгозарящъ на хладилната система и на
правилното пренасяне на месото.
Тръбва да се предвидятъ такива изолационни
материали (корковъ пласть и др.), щото да може
определената ниска температура да се подържа
безъ колебания.
Предоставя се на конкурента да представи
такава конструкция, която да дава сигурность за
леко почистване и за пълна циркулация на студе
ния въздухъ. Тръбва да се представятъ необходи
мите чертежи за всъки видъ камара съ пълното
имъ снаряжение.
Да се представятъ сжщо за предложената изолировка:
1) Загубата въ калории за единъ часъ презъ
единъ кз. м. при разлика на външната и вжтръшна температура 1° С.
2) На колко градуса ще се покаче темпера
турата въ празния хладилникъ при оферираната
изолация, когато външната температура бжде 25°
С. при затворени врата и ако охлаждането е спръно въ продължение на 12 часа.
3) Камаритъ за запазване на месото требва
да имать такава площь която да отговаря на обикноветв условия за работа въ кланицата.
ОХЛАЖДАНЕТО. Конкурента ще требва да
предложи едно пълно охлаждане.
Хладилника тръбва да обхваща и приготовля
ването на ледъ около 250 килограма на часъ, като
на всеки конкуренгь се дава свобода да препо
ръча начина за производството му. Ще се пред
почете този начинъ, който при минимални разходи
Дава максимално производство ледъ.
Проекта за охлаждането трЪбва да обхваща:
а) Въздухо-охладителнитъ апарати, наедно съ
конструкцията на вентилаторитъ (вентилатори смукатели), компресиони канали за въздухъ.
б) Всички машинени конструкции требва да
бждатъ подредени, щото максималното производ
ство (работоспособность) да се дъли на две части,
едната оть които да остава въ резерва.
в) Подъ максималната функция се разбира
едновременото испълнение на изискванията поме
стени въ пунктъ а) и едно производство на ледъ
°тъ 5,000 килограма въ 24 часа.
г) Помпи за издигане на истуденатз вода до
единъ високостоящъ резервуаръ.
Предоставя се на конкурентите да препоржЧат
ь най-економичната и практична охладителна
система.
Температурата на употребяваната въ градския
водопроводъ вода е презъ лътния сезонъ 14 —15о
<-• Употр-ввязаната вода за охлаждането, тр-Ьбва да
се исползва по нататъкъ при клането на добитъка.
Конкурента да покаже по какъвъ начинъ ще ста-
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чество вода, която е необходима за охлаждането
на часъ презъ пътния сезонъ.
Охлаждането тръбва да се извършва постояно
денемъ и нощемъ, презъ цълото лъто и презъ зи
мата, като се спазва една постояна температура,
както въ предварителното охлаждане, така и въ
самия хладилникъ.
Устройството на вентилацията въ предхладилника и въ самия хладилникъ, както и количеството
на едночасовата въздушна обмяна и релативна
влага на въздуха, требва да се дадатъ въ проекта,
требва сжщо да се предвиди предварителното темпериране на вънкашенъ въздухъ при мъгливо
време, сжщо и дъждовно презъ пролътьта и
есеньта.
За функционирането на хладилните машини
(компресорите и двигателите) и т. н. както и за
другитв машини и вентилаторите, тръбва да се
предвидятъ въ плановете електромотори, съединени
съ градската електрическа мрежа, посръдствомъ
трансформатори. Напрежението на градската мре
жа е 120 волта при 50 периода.
Проекта за хладилната инсталация да се при
дружи съ необходимото пояснение, което да об
хваща точното описание на инсталацията исчерпателно изчисление на разходите и т. н.
Освенъ това офертата тръбва да съдържа
следнигЬ данни:
а) Общо произведената студенина потребна
1) за охлаждането на хладилника в) за охлажда
нето на предъ хладилника и 3) за производство на
250 кгр. ледъ на часъ.
б) Колко калории топлина тръбва да погълне
студената вода въ конденатора.
в). На колко градуса се загръва водата, като
е имала оть начало 14°.
ТОРИЩЕ. Относително начина, по който ще
се направи тая 'постройка, требва да се вземе
предъ видъ мастния транспортъ на търгь остатъ
ците оть клането и никои вжтрешности.
Предъ видъ на всичко това, конкурентите
тръбва да посочать какъ ще се извършва испращането на торъть оть кланицата по най-модерния
начинъ за транспортиране.
САНИТАРНО-ПОЛИЦЕЙСКАТА КЛАНИЦА. Въ
нея тръбза да се предвиди цълото устройство,
което дава възможность за стерилизация на месо
то. Въ връзка съ това да се предвидятъ необхо
димите приспособления, чрезъ които ще се преработватъ и исползвать конфискуваното месо и ос
татъците.
ОБОРИ. При проектирането на оборите, тръ
бва да се имать предъ видъ, въобще техническите,
ветеринарни и санитарни изисквания и съгласно
тнхъ да бждатъ построени и обзаведени оборитъ.
ОТДЪЛЕНИЕ ЗА ПРЕРАБОТВАНЕ НА ВЖТРЪШНОСТИТВ. Това отделение тръбва да има
следнитъ подразделения за измиване, за прера
ботка,' за обсоляване и сушене на вжтръшностигк
Приготвените сушени и солени черва ще се
пренасятъ въ складовете. Конкурентите тръбва да
представятъ за това отделение пълно машинено
устройство и снаряжение, които гзрантирать ра
ционалното исполззане на червата.
ЗДАНИЕ за УПРАВЛЕНИЕТО, ПОРТИЕРА,
ПОЛИЦИЯТА и РЕСТОРАНТА. Тези постройки ще
бждатъ повгчето двуетажни съ изби. Всички ще
се отоплявптъ парно, като се ииа въ предъ видъ,
че зимно зреме температурата може да спадне до
10° С. За отоплението ще се употр-Ьбяз?.ть обик-
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3500 калории на килограмъ. Въ зданието на управ35Ш калории на килограм в. ^
«
г
лението да се предвидятъ бани съ душове.
НТЖНИЦИ, ПИСУАРИ и ОМИВАЛНИЦИ. Освенъ нужниците, които се предвиждатъ въ здания
та на управлението, портиера, полицията и ресто
ранта, необходимо е да се предвидятъ известно
число нужници, писоари и омивалници за персо
нала, който работи въ разните отделения на кла
ницата и въ двора.
За ТБХНОТО устройство и инсталация да се има
предъ видъ, че ще бждать съединени съ градския
водопроводъ и съ канализацията. СЖЩИТБ ще бж
дать снабдени съ сифони на измиване и да отговарятъ на хигиеничните изисквания.
ВОДОСНАДЯВАНЕТО. Пивката вода ще се
взема отъ градския водопроводъ.
Индустриалната вода ще се получава отъ
близки кладеници, водата отъ които ще се помпира съ електропомпи. Тръбва да се покаже как
во количество индустриална вода ще бжде необ
ходима за разните нужду на кланицата и съоб
разно съ това да се предвиди направата на единъ
резервоаръ за вода. Да се покаже какъ ще става
разпределението на студената вода отъ резервоа
ра, до разнитв помещения. Добре ще бжде въ
сжщия резервоаръ, ако е необходимо да се пред
види и другъ малъкъ резервоаръ за топла вода.
КАНАЛИЗАЦИЯ. Да се предвиди въ клани
цата системата на кланицата „Тои1 а 1'Едои*" за
което требва да се проектиратъ отводняванията по
най рационаленъ начинъ на модернитв изисквания.
Главниятъ колекторъ ще се отича въ езерото,
което по настоящемъ се намира на около единъ
метъръ отъ нивото на терена на кланичното м-всто
по долу. Требва обаче да се има въ предвидъ че
сжщото место ще се насипе съ още единъ слой
отъ единъ метръ, така че ще се разчита водния
пластъ подъ почвата при новата нивелета на те
рена да е около 1.70—2.00'м. по долу.
Особено да се обърне внимание на очистителнитв шахти, които да бждать така подредъни,
щото да не пречи на общата работа нито да се
дава възможность за излизането на смръдливи
газове.
Въпомъщенията трЪбва да се поставятъ всич
ки снаражения които еж необходими за отстраня
ването на грубите нечистотии, които биха запу
шили каналитЪ.
Водосточните тръби да бждать свързани съ
каналите за по добро промиване и вентилация на
кенализацията.
ОСВЪТЛЕНИЕ. Енергията за осветлението ще
се вземе отъ градската електрическа мръвка. Нап
режението е 120 волта при 50 периода. Но тъй
като ще се предвиди въ кланицата да има специаленъ трансформаторъ, може да се предвиди и
друго напрежение стига да бжде то по практично
и икономично. Въ всеки случай моторитв и лам
пите ще требва да работятъ подъ едно и сжщо
напрежение. ВСИЧКИТЕ часовници въ разнитв по
мещения ще се движать съ електрически токъ.
Ще се предвиди единъ часовникъ кула, цифербла
тите на които да се виждать отъ вевка точка на
кланичното мъхто.
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РЛБОТИЛНИЦИ за КЛЛБЛСИ и ПЛСТЪРМЛ
•Зданието на тия работилници да бждать триетаж
ни съ сутерени. Въ сутерена ще става обсоляваването на сланинВта и месото. Въ I етажъ (партера)
ще става разпределението на месото, въ II етажъ
машинно ще се обработва месето и въ III етажъ
ще се складирва готовата стока за сушене Въ
всека работилница ще се предвиди по единъ елек-
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тромоторъ и както и всички необходими специал„яшини. За
елт*
ни машини.
За пренасяне
пренасяне на
на месото
месото отъ
отъ едищ,
етажъ въ други ще требва да се предвидягь нзлки асанеяори, а общото съобщение ще става чрезъ
една или две стълбища и общи коридори за цир:
колация.
Пренасянето на месото отъ хладилника до
работилниците ще требва да ста по въздушенъ
релзовъ пжть, обезателно подъ покривъ и закрить
за да не се замърсява месото.
ОГРАДИ, ПАВАЖЪ, ТРОТОАРИ и пр. Необходимо е да се даде единъ общъ планъ на пжтищата, алеитв, градините, тротоарите, постройтитЬ,
резервните мъста и съ червена линия и стрелки
да се покаже цирколацията на живия и закланъ
добитъкъ, отъ което да се види да ли не еж до
пуснати вредни кръстосвания.
ПАЗАРИЩЕТО. Въ пазарището ще требва
да се предвидятъ всички необходими отделения и
приспособления, които да отговарятъ на модер
ните изисквания.
За да се проектиратъ размерите на пазари
щето, ще требва да се ама въ предъ видъ, че ма
ксимално въ него ще пристигатъ за продажба, като
едноседмично пазарище т. е. единъ день презъ
седмицата ще се докарва добитъкъ, а именно:
1. Крави, волове, биволи и др.
500 броя
2. Телета
50 „
3. Овце, кози и др.
1200 „
4. Лгнета и ярета
3000 „
5. Свини
30 „
Предоставя се на конкурннта да предложи
едно или Н-БКОЛКО общи зали (хали) съ нужднитЬотд-вления въ тъхъ и специалното имъ устройство.
Кея за дебаркирането на добитъка ще бжде
отдъ\пенъ и както се каза по горе ще бжде по
край жел-взопжтния специаленъ клонъ.
Пазарището ще се съобщава съ кланицата
чрезъ една врата 'при която ще има единъ павилионъ съ бюро и жилище.
На главния входъ на пазарището ще има ощ&
единъ другъ павилионъ съ жилище за пазача,
едно бюро на чиновника, който щ е събира октроата.
Въ помещенията на добитъка ще требва да
се предвидятъ начини за ефикасна дезинфекеия.
Требва да се предвидятъ сжщо ремизъ за ко
ла, клозети, писоари и единъ малъкъ ресторантъ.
Д н е ш н и г Ь п р и х о д и с т ъ едчществующата
кланица
1. Отъ кръвнина по 1 лв. на кгр.
2,000,000 лв.
2. Отъ такси за глава закланъ добит. 500,000- лв.
3. Отъ работили, за обиваряване вжтр. 100,000 лв.
4. Отъ черваницата
5,000 лв.
Всичко 2,605,000 лв.
Б ж д а щ и т Ь п р и х о д и о т ъ м о д е р н а т а кланица
Приходите отъ новопроектираната кланица
съ индустриалния отдълъ и пазарището и хладил
ниците ще докарва единъ приходъ отъ кржгло
5,000,000 лева, на които може да се разчита.
Строителни материали
ВСИЧКИТЕ строителни материали, като ломенИ
камъни, прости и машинни тухли, клинкери, варьг
пъхъкъ, циментъ, хидравлическа варь, дървенъ материлъ, марсилски керемиди, каменинови тржби зз
канализация и др. ще тръбва да се набавять отъ
местното производство.
ДругитЬ материали желъзо, ламарина, маши
ни и пп. ше ге набавят , п— . <—-> -<-••• п

