Година XXII.

Варна, б Юний 1909 г.

ИJЛЙЗЛ три и«&ти въ мЪсеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.

Бp. 26 и 27.

Шpп, пгcмa и всичко за въeтникa да
се праша до Гpядeкo·Oбщпнcкoтo
Управление вт> Варна,

Цtнaтa на в·fecтпикa е, винаги пред
платено, вa година само 1 лв. 20 oт·
Може да се предплаща ц само за три
месеца.

За обявления се плаща на дума:

За първа страница
3 cт.
. , , , . 2 „
ft ьтopa страница
. . . . 2 „
tt тpeъя u ЧciвФpia

Eдuнъ 6рой 5 cm.

Eдuнъ 6рой 5 cm.

Peдaктopъ-eкcвeдитopъ: Bapнeн. Гp. Общ. Бoблиoтeкapт» Д. Г. A т a п a c o в ъ ·
Пpeuиcъ

OKPJ&ЖHOMУ УПPABИTEЛЮ

Д. Paлчeвy
Варна.
Пpинtcимъ вaмъ городскому голове
и вceмъ Bapвeнcкимъ rpaждaнимъ нaшy
глyбoкyю блaгoдapнocть за внимание къ
нaмяти нeзaбвeннaгo мyжa и отца.

Дрянова.
Пpeииcъ

ОДЕСА
Гocтинницa Bepcaилъ

Гocnomъ Дpuнoвoй
Ceгoдня бoлгapcкaя зeмля иpи сте
чени мнoгoчt:cлeннaгo народа вcтpeтилa
дpaгoцeннoй нpaxъ noкoйнaгo вечно нeзaбвeннaгo cвoeю зacлyжeннaгo сина и
Baшeгo cyupyгa, Марина Дpинoвa. По
eтoмy cлyчaю cвидeтeлeтвyвaмъ вaмъ пpивeтъ и нpизuaтeльнocть вcexъ Bapнeнcкиxъ гpaждaнъ.
Oкpyжнoй yпpaвитeль: Д* Paлчoвъ
Гopoдcкoй голова : Д. Филoвъ.
В е p н o:
Ceкpeтapь: Kaнaяпpcкн.

извoдъ
oтъ

Ptшeниятa на Bapвeн. Град. 06щ. Cъвtтъ
((Цpoдължeiшe oтъ брой 23).

86. Удoбpявa протокола на тъpжвaтa комисия oтъ 22 тoгo, за превозване

насечените oтъ общ- сечище 600 дър
вета за стълбове вa град. фенери и разрешава да се изuлaтн oтъ oби;uн. каса
nyжднaтa за това сума, съгласно усло
вието, която да се вземе oтъ cъoтвeт.
§ на тек. година.
87. Видоизменява решението си
№ G91/908 г. така: cтoйнocтьтa на дюгeня въ I yч, пoдъ № 88, който се от чyждaвa за yл. „Бypгacъ" oть 1119·95
ЗПT. Да се заплати на "действителната му
собственица Пенка Минчева.
88. По заявлението на Ив. Maлчeвъ
oткyпyвaчъ на правото върху сергиите
въ rp. Варна, за пpвзъ 1909 г., за да се
направи съответното намаление oтъ су
мата за която го е oткyпилъ oтъ общи
ната, за времето пpeзъ което общината
е събрала това право, за oть 1 Янyapий
до датата на сключване на договора за
същото право, защото cчuтaлъ туй време
му c ъ увредени интересите остави, бeзъ
последствие като неоснователно.
89. Натоварва тъpжнaтa комисия
състояща се oтъ и. кмета M. Юpдaнoвъ,
съветниците Kp. Tpoшeвъ, Ив. Цepoвъ,
i \ Гeopгиeвъ и K Eвcтaтпeвъ, контро
льора Д. Г, Пfeйчeвъ cъ участието на
гpoдcкo общ. ветеринар. лrЬкapь, да на
мери и купи за общината, нyжднoтo
число коне и кола cъ всички принад
лежности, нyждни за чистене на града,
като съставените за това книжа, същата
да иpbдcтaви въ съвета на yдoбpeниe.
Въ случай че комисията не намери вyждните коне и кола и пp. доставката да
стане чpeзъ тъpгъ по cиeшнocть.
(Следва).
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Пoeмни условия
Относително направата изкуствените съоръжения и поставката на
тpжбиrb vd водопровода на гp. Бapнa·
Jlpoдължeяиe oтъ брой 24 и 25).
4 л . 28. Месечни разчети.
Bъ края на вcfeки мeceцъ ще се приготвя eдинъ upивpeмeнeнъ paзчeтъ за из
вършените работи и доставени материали, който ще служи за ocвoвa на изилaщaниятa,
длъжими пр-Ьдприемачу.
4 л . 29. Бpивpfeмeнни ситуации.
Изплащанията срещу сметка cтaвaтъ ежемесечно пpeзъ време на извършва
нето работите съразмерно cъ положението на извършените работи и доставените ма
териали, като се задържа една десета за гаранция върху извършените работи и 1 % за
спомагателната каса на работниците и за привилегиите на надниците имъ.
Изплащанията ще cтaвaтъ oтъ общинското управление c ъ ситуации съставени
oтъ общинския инжeнepъ и проверени и утвърдени oтъ Bapнeнcкий oкp. инжeнepъ, къмъ
който ще се пpилaгaтъ изчисленията и всички uoдкpeuитeлни книжа проверени и при
познати oтъ предприемача за точни.
Изплащанията cтaвaтъ въ Варна въ сребро.
4л. 30. Приемане на работите.
Приемане на работите *бивa:
а) Частично привременно приемане,
б) О б щ о пpивpeмoннo приемане и
в) Окончателно приемане.

а) Частичното привременно приемане cьcтoи, въ преглеждане на всека нoвoпocтaвeнa чacть oтъ водопровода преди да се зapинe, oтъ една комисия състояща се
oтъ кмета, или нeгoвъ пoмoщникъ, oтъ зaвbдyющия постройката инжeнepъ или нeгoвъ
пoмoщникъ инжeнepъ, oтъ предприемача или неговия зaмecтникъ и oтъ pъкoвoд пция
инжeнepъ на предприемача. За вceкo приемане се съставя пpoтoкoлъ, който се подписва
oтъ цpиcjтvrcтвyющитe на двете страни.
б) Oбщc привременно приемане ще стане веднага cлeдъ свършването на всич
ки работи по предприятието и то eлeдъ заявлението на пpeдupиeмaчa, че работите c ъ
свършени. Oтъ дeньтъ Ra това привременно приемане цfшaтa инсталация пpbминaвa въ
р ъ ц е т е на Варненското град. общ. управление, което поема oтгoвopнocтьтa на експлоа
тацията и подържането й. Приемането ще може да стане и по части, ако това се по
иска oтъ Bapнeн. град. общ. управление, обаче cpoкътъ за гаранцията, за такава евен
туално пo-paнo приета и предадена на експлоатация чacть oтъ водопроводната мрежа,
ще се счита oтъ дeньтъ на общото привременно приемане на цeлaтa мрежа. Подър
жането на водопроводната мрежа до ofiщoтo привременно приемане е за сметка на пред
приемача, но за подържането на чacтьтa, която би нpиeлo общ. управление и eкcплoa
тиpaлo nopaнo, ще се грижи то само на свои разноски. Ако при приемането се yкaжaтъ недостатъци, предприемача се задължава да ги поправи въ eдинъ oпpeдeлeнъ cpoкъ.
Въ приемателния пpoтoкoлъ ще се изгожатъ oбcтoятeлcтвeннo действията на комисията.
в) Окончателното приемане ще стане една година cлeдъ общото привременно
приемане на водопровода. Удъpжкaтa 1 0 % за гаранция, ще се повърне на предприемача
CJГ6ДЪ окончателното приемане и yтвъpдeниe протокола oтъ Министерството на oбш,. сгради
път. и съобщенията. Комисията за общото привременно приемане, също и за оконча
телното приемане, ще се ci стои oтъ кмета, двама общински съветници, oтъ зaвeдyющия
постройката общ. инжинepъ и oтъ eдинъ дъpжaвeнъ upeдcтaвитeль на техническата влacть.
4л. 31. Окончателна ситуация.
Cлeдъ окончателното свършване па всичките работи, общ. управление ще се
погрижи да се приготви окончателната ситуация, която ще се представи пpeдпpиeмaчy
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за припознаване и подписване. Същата требва да се провери и утвърди oтъ M-вoтo
вa общ- сгради, пътищата и съобщенията.
Ако предприемача я признае и подпише бeзъ резерва, общинското управление
Се разпорежда да му се зaплaтятъ всичките длъжими суми и ще му се повърне залога.
Ако нaпpoтивъ вe”мoжe да се дойде до едно споразумение, oбщилcкoгo управление щё
изплати на предприемача само въ размера на съставената cъ неговите (на управление
то) грижи окончателна ситуация и ще върне залога.
4л. 82, Споровете се paзpeшaвaтъ oтъ M-вoтo на общ. сгради.
Възникналите технически спорове между Варненското общ. управление и пред
приемача, ще се ypeждaтъ oтъ Министерството на обществените сгради, пътищата и
съобщенията.
4л. 33. Отнемане на предприятието.
Въ случай, че предприемача въпреки пpbдyapюкдeниятa oть cгpaнa на общи
ната, следва да върши зле работите бeзъ да се съобразява cъ нacтoящитfe пoeмнa yc
лoвия, или cъ плановете приложена при тexъ или зaпoвeдитfe на кoнтpoлafa или нъкъ по
нecъctoятeлнocть не е въ положение да довърша paбoтdтb, или най сет«г6 ги eпpb бeзь
уважителни причини, общината може да унищожа контракта, д'i кoнфиcкyвi залога като
си запазва правото да продължи сама по стопански нaчииъ или чpbзь дpyгь нpbдпpнeмaчъ работите за сметка на първия предприемачь. Въ гдкъвъ случай при зaпoчзaнe на
ново работитЬ ще направи оценка на извършената вече работа и иo която oцbнкa ще
се зaплaтятъ само ония oтъ тbxъ, които ще могать да се yuoлзoтвopять. Оценката ще
се направи oтъ една техническа комисия, нaз гaчeнa oть M-BOTJ на общ., сгради и пp.
uo искането на общината. Страните се зaдължo,вaтъ безпрекословно да ue пoдчинятъ на
тази комисия.
4л. 34. Уничтoж;»вaнe на контракта.
Въ случай на cмъpть, на нecъcтoятeлнocть или yмcтвeннo разстройство на пред
приемача пpeзъ време на извършване работитЬ, контракта се yничтoжaвa и се постъпва
съгласно чл, чл. 61 и 02 oтъ закона за търговете.
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УСЛОВИЯ.

4 ч . 35. Трасиране и фиксиране на съоръженията.
Трасирането и фиксирането на всички cьopъжeиия, както й тръбната мрЬжа,
Ще се извършва oтъ о б щ инжипepи. РаботитЬ ще могать да се пoчлarь, cлbдъ като
предприемача провери тpacиpoвкaтa и нивe.ieмaчa, което ще се установи cь eд·шъ пpoтoкoлъ пoдпиcaнъ oтъ двете страни. Предприемача е длъжeнъ най късно два дена, cлbдъ
като бъде пoкaнeпъ пиcмeпнo oтъ pъкoвoдящия постройката инжинepъ, да пpoвfepи тpacиpoвкaтa, инaкъ требва да почне работата бeзъ да има право за пpbтeнцvш върху
трасето и нивeлaциятa.
Чл. 3G. Приемане на материалите привременно.
Доставените oтъ предприемача материали шe бъдать пpЬдвapптe.т:io yдoбpeни
и приети било oтъ комисия или oтъ общ. инжинepъ, cпopeдъ вaжнocтьтa на работата.
Предприемача е длъжeнъ да държи въ cвoптfe ателиета вbзни и инструменти
нyждни за претеглянето на разпи материали.
Въ случай, че пpeдпpидмaчa yuoтpeби не приети още и ш отхвърлена мптepиa·
ли, той е длъжeнъ да ги замени па свои p a з i o c ш cь yдoбpb.ш такива, независимо oтъ
което ще бъде глoбявaнъ по 50 лева за вcbки тaкъвъ cлyчяй.
Предприемача се задължава винаги д i има въ cвoигЬ работилници и дeпoтa въ
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4л. 37. Камъни.
Камъните определени за да влeзaтъ пъ зидарията, требва да пpoизxoждaтъ oтъ
най-добрите пластове на кариерата, yдoбpeнa oтъ зaвeдyющия постройката иижинepъ,
Изваждането на камъните требва да става така, щото да uoзвoлявa подбирането имъ и
възмoжнocтьтa негодните за работа да се изxвъpлятъ.
Т е не тpfeбвa да имaтъ никакви жили и други недостатъци, които да ги пpaвятъ
негодни за зидария и ще се yмивaтъ и изчиcтвaтъ, ако стане нужда.
По никой нaчинъ нfeмa да се позволи yшлpeблeниeтo на зaмpъздиви камъни.
4л. 38. Чaкълъ или тpoшeнъ кaмъкъ за бeтoнъ.
Материалите, които ще cлyжaтъ като чaкълъ или тpoшeнъ кaмъкъ за бeтoнъ,
требва да бадaтъ oтъ бaзaлтъ, квapцoвъ ПЬCLЧH0KЪ, пopфиpитъ или гpaнитъ, — да cл.
нeзaмpъзлпви и да пpoизлизaтъ oтъ yдoбpeнитb oтъ комисия места и кариери. Всички
меки и poнливи материали ще се изxвъpдятъ. Също и всички материали, които имaтъ
свойство, щото на слънцето да се paзпyквaтъ и pa^пaдaтъ на късове.
Трошения кaмъкъ и, чакъла, който ще има да се употребява за направата на
бетона, не може да бъде по eдъpъ oтъ 6 см. въ всичките си размери, той не може да
бъде също и по дpeбeнъ oтъ 2. c. м.
За специални работи може да се изиска чaкълъ, на който размера да не бздe
пo-гoлeмъ oтъ 2 c. м.
4акт ла не требва да има земни примеси. Ако се кoнcтэтиpaтъ такива,. може да
се иска отстранението на цeлaтa фигура.
Bceкoгa преди yпoтpeбeниeтo въ бетоновия cмeeъ, чакъла ще се промива.
4Л, 39. П-BCЪKЪ.
За разтворите ще се употребява peчeнъ или кapиepeнъ квapцoвъ пecъкъ,
чиcтъ, бeзъ никакви глинени примеси, ocтъpъ, който да скърца между пръстите и да
не прилепя у т/fexъ. Ако irbeъкa има земни или глинени примеси ще требва да се про
мива, до като водата, която изтича oтъ него се избистри добре. За мазилка и по чисти
работи пecъкa требва да се пphceiзa пpeзъ peшeти и сита. Едрия пecъкъ и неравнозърнест1 я 'ще се употребява само за бeтoнъ, за зидария oтъ лoмeни камъни и за кал*
дapъми, За тухлени и други видове зидарии ще се употребява cpeдeнъ necъкъ. За зи
дария oтъ дeлaни шаблонни камъни, за oбдe.лaни камъни, както и за мазилката, пecъкa
требва да бъде пpectянъ пpeзъ сито.
4Д. 40. ЦИMETЪ.
Цимента требва да бъде пъpвoкaчecтвeнъ пopтлaндcки и да произхожда oтъ
фабрики, на които е позволено ^потреблението на цимента за oбщecтвeaни постройки
въ България. Той може да се достави въ бурета снабдени cъ. фабричната си марка,
или въ пломбирани чoвaли по 50 килограма всеки.
Произхождението на цимента, предприемача е длъжeнъ да докаже cъ товарител
ници и други документи.
Цимента требва да се държи на сухо въ закрити и добре запазени oтъ влагата
магазин. Koнтpoлaтa си запазва правото, преди да позволи употреблението на цимента,
ако поиска, да направи cъ него такива опити, каквито напери за добре. Въ всеки слу
чай цимента ще бъде oтxвъpлeнъ щoмъ не отговаря на Германските норми,.за опитване
на Пopтлauдcки цимeнтъ.
Ако oтъ опитите се установи, че доставения цимeнтъ не отговаря на Гepмaa
ските норми, за опитване на Пopтлaндcкп цимeнтъ, употреблението му ще се зaпpeти.
Щ е се отхвърли вceкo буре или чoвaлъ, въ който би се указало, че има ци·
мeнтъ зaтвъpдялъ на буци или uзвeтpёлъ. Taкъвъ цимeнтъ ще се изсипва въ ямитb
и насипите.
4Л. 41. ЦEШEHTOBЪ PAЗTBOPЪ.
Циментовия paзтвopъ лpeднaзяaчeнъ за зидане cъ лoмeпп камъни т е лл f-·тлтлйi
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Cмecьтa на цимента и пecъкa ще се прави на сухо, ще се разбърква, като се
полива cъ решетка, cъ малко вода, до като тbcтoтo стане еднородно и се прилепя у
жeлeзнaтa лопата.
За измaзвaпeтo на междините ще се употребява paзтвopъ въ paзмbpъ една
чacть цимeaтъ и една чaeть пecъкъ.
4Д. 42. ЗИДАРИЯ.
Камъните предназначени за зидарията yдoбpeни oтъ комисия или oтъ зaвfeдyющия постройката, ще се пoливaтъ cъ вода, преди yпoтpeблeпиeтo имъ, за да се измие
пpaxътъ по тexъ. Тухлите ще се пoтouвaтъ нЬкoлкo минути въ вода, преди употребле
нието имъ, за да се пoпиятъ добре cъ вода. При суша зидарията ще се намокря помалко и по-често, за да се възпpипятcтвyвa на бързото тi изсъхване.
При суша, дъждовно време или мpaзъ, пoвъpxпocтьтa на преспата зидария
требва да се закриля чpвзъ пригодни средства. Зидането требва да се спре,, когато
има мразове.
Разтвора требва вceкoгa да се държи въ дървени корита, и да се yпoтpeблявa
веднага aтfeдъ приготовлението му. Ако стане нуждай коритата требва да се зaкpплятъ.
Камъните ще се cвъpзвaтъ по цeлaтa дебелина на cтfeнитe, те вcЬкoгa требва да се
пoлaгaтъ въ зидарията на плоската си страна, cъ най-широкото си лице, така щото да
мoгaтъ пpaзднинитe добре да се изпълнятъ.
Стените,или чacтитb имъ, които се въpзвaтъ или пpилaгaтъ една cъ друга,
требва но възмoжнocть да се зидaтъ едновременно, за да се получи равномерно yлeгaнe.
Камъните требва да се чyкaтъ и oбpaбoтвaтъ въ шaнтиepитe и по скелите, но
никога въ зидарията, за да се избегне paзклaщaнeтo на съзиданата вече чacть. Когато
ще се поставя нова зидария на стара, когато ще се продължи зидарията cлeдъ много
часова почивка, съединителната повърхнина на пocлeднятa, требва внимателно да се
измeтe, поръси, и ако е нужно — oмиe.
Предприемача е длъжeнъ да развали и да построи на ново на свои разноски,
всички зидарски работи, които не- би се извършили по правилата на изкуството, а ocof eннo по настоящите пoeмни условия, или по каквито и да било други причини.
Cлтздъ свършването на вceкo съоръжение, предприемача е длъжeнъ да отстрани
oблoмъцитe и cкeлиiе, да нauълни upaзднитe дyuки въ зидарията, ако има такива дупки
oтъ скелите и да очисти добре oкoлнocтьтa на постройката и rпaнтиepa,
При направата на сводовата зидария, скелите требва да ocтaнaтъ толкова, кол
кото е нужно за доброто затвърдяване на pa: твopa въ зидарията.
4Д. 43. БETOHЪ.
Бетона ще се прави пoдъ стреха запазена oтъ слънце и oтъ дъждъ. Cмbca па
бетона ще бъде пoвoлюмъ, една чacть димeнтъ, три части n·Ьcъкъ и шecть части тpoшeнъ кaмъкъ или p”Ъчeнъ чatпль.
Материалите ще се измhpвaтъ въ csндъци. Първо ще се направи cмbca oтъ
цимeнтъ и necъкъ на сухо, и ктмь т/Ьxъ ще се прибави чакъла последователно пo-чacти
и ще се разбърква добре, до като не остане ни едно камъче не обзето cъ paзтвopъ.
Бетона ще се употребява веднага cлeдъ направата му. Изсъхналите му части ще се изxвъpлятъ и н·Ьмa да се позволи yпoтphблeниeтo имъ въ пресния бeтoнъ,
Бетона ще се полага на пластове, oтъ 0·25 м. до 0*30 м. дебелина, които ще се
нaбивaтъ, до като се покаже вода на пoвъpxнocтьтa. Ако слоевете c ъ пространни, r b
ще се пpaвятъ по части. Cлeдъ прекъсването на работата за повече вpbмe, пoвъpxнocтьтa
на бетона ще се поръси cъ вода, преди да се постави нoвъ плacтъ бeтoнъ.
Прекъсването на пласта, cъцeль да се продължи cжщия по после, ще ciaвa на лъпa.
Въ дъждовно време и въ мразове, както при горещините пpbcния бeтoнъ ще се
закриля по згoдeпъ нaчипъ. Когато мpъзнe, бетоновите работи н'Ьмa да се пpoдължaтъ.
З а б е л е ж к а : При направата на резервоара oтъ бeтoнъ, ще се извъpшвaтъ първо
отвесните стени, за да не може евентуалното имъ cлeгaнe да стане причина за пoпyквaнe
на бетона въ дъното, cлfcдъ което ще се почне направата бетона па дъното и сводовете.
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4Д. 45. KAЛЧПЩA.
Kaлчищaтa за шнуровете требва да е пpecнa
caнa, cъ чиcтъ paзтитeлeиъ кaтpaнъ.

чиста, жилава и добре кaтpaнo-

4Д. 46. ПЗK0UABAHE НА ЯЖKTЪ 3А ТРЕБИТЕ.
Ямите за требите ще бъдaтъ изкопани съгласно плановете, сгЬтката и указа
нията на зaвeдyющии работите инжeнepъ. Дъното на ямит/fe ще бъде изковано много
право и гладко и cъ тpъaчини за главите на тръбите и за флaнчeтaтa, така че като се
постави тръбата на вceкaд:Ъ да ouиpa еднакво o здравата земя.
Предприемача е длъжeнъ да подпира ямите на своя сметка и cъ свой мaтepиaлъ
cиopeдъ нуждата. Всички срутвания c ъ за негова сметка. Hbмa да му се позволи пола
гането на тръбите до като не бъдат ь почистени cpyrвaнuятa и изравнено дъното. Изко
паната земя требва да бъде депонирана на длъжъ по край ямата, като се остави една
ивица oтъ 50 см. за пътека.
Изкoпaвaнeтo на ямите требва да следва тъй щото да улеснява изтичането на
водата. Предприемача е длъжeвъ, тaмъ гдето се появи вода, нaдпoчвeннa или пoдaoчзeннa,
да се грижи за нейното н p e . a x з a н e на време и cь средства каквито яaмfepи за добре
до като тая вода не е надминала 5 литра на секунда. Щoмъ водата надмине 5 литри на
секунда, той е длъжeнъ да заяви пиcмeaнo на общ. управление, което ще му разреши
кaкъвъ видъ вoдoчepпaнe да употреби. Bъ мbcтa влажни, гдЬтo дъното на ямата е слабо
и гдето се явява вода, дoлнятa чacть на изкопа требва да се извършва същевременно
cъ полагането на тръбите, когато водата е изцeдeнa.
4Д. -47; НРЪНАСЯНЕ ЧУГУHEHИTЪ TPЖБИ НА MЪCTOTO НА ПОСТРОЙКАТА,
Предприемача ще взема чугунените тръби, тfexнитe принадлежности и арма
тури oтъ общинските складове вь Варненското пристанище и ще ги пренася на мЬcтoтo
на постройката. Предприемача е oтгoвopeнъ за всички повреди, които биха се причи
нили на тръбите, на техните принадлежности и арматури oтъ момента когато ще му c ъ
пpeдaдaтъ въ общинските складове и той ги натовари на своите кола.
Предаването на тръбите, принадлежностите и арматурите става въ пpиcътcтвиeтo на предприемача или нeгoвъ зaмecтникъ и eдинъ пpёдcтaвитeль oтъ общ. уп
равление. За приемането се съставя пpoтoкoлъ и подписва oтъ двете страни.
Преди пoлyчвaнeтo и натоварването на тръбите и пp. предприемача има право
да ги изпита па свои разноски на хидравлическо нaлeгaнe до 20 атмосфери, за да се
увери дали т е i/Ьмaтъ нeкoи повреди или недостатъци.
Тръбите, които се yкaжaтъ строшени или повредени, cлeдъ,тexнoтo предаване
и натоварване на пpeдпpиeмaчeвитe кола се ocтaвaтъ на предприемача и cтoйнccтьтa,
която cъ имали преди да бъдaтъ повредени се прихваща на неговата сметка.
4Д. 48. ПОЛАГАНЕ НА ЧУГУHEHИTЪ TPЛiБИ. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АРМАТУРИ.
Чугунените тръби, принадлежности и арматури при наместването имъ ще б ъ дaтъ дoбpi; преглеждани и почистени oтъ чyждy материи.
Тръбите ще се пocтaвятъ по наклоните oтъ дoлe на горе и винаги гдето е
възможно, така че женския край да бъде срещу течението на водата.
При съединяването па чугунените. тръби и пpинaдлoжнocги cъ муфи мъжкия
край ще се втикнe до дъното на муфата, после ще се oвиe три четири нъти cъ ocyкaнo
кaлчищeнo въже (шнypъ), и тогава, cъ ocoбeннo зкe:гf&зo ще се набие въжето до oткaзъ.
Въжетата ще бъдaтъ преди поставянето имъ добре импpeниpaнп cъ бopoвъ кaтpaнъ.
Останалата пpaзднинa oтъ муфата на дълбочина не по-малко oтъ 5 см. ще се
залее cъ разтопено олово чpbзъ ocoбeнни за това приспособления. При изливкaтa на
оловото ще се има една резервна чacть oтъ него. край устието на муфата за набиване.
Cлeдъ изтивaнeтo на оловото cъщoтu ще се набие до oткaзъ, за да се образува здрава
връзка, която никaкъ да не допуща водата.
При набиването на оловото тръбите ще бъдaтъ добре прикрепени за да не
изкача мъжкия край oтъ муфата Мъжкия край ще бъде nocтaвeнъ въ муфата кoнцeн-
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линдтpъ на вctклvдe еднакво дfeбeлъ и дълъгъ и cлвдъ набиването до oткaзь вънкaшния
му край да не бждe втaкнaтъ по дълбоко oтъ устието на муфата.
h h ·л \
съединяването на чугунените тpлiби cъ флaнnш (Flansclien verbindirag joint
а bride) за кpъcтoвкитe, крановете и дp. сменяеми части, между флaнчeтaтa ще се cocтaвятъ плоски oлoвeни простени, на които вътpeшний диaмeтpъ iцe се равнява на днa
метра на тpжбитe, които се cвъpзвaтъ, а въыкaшния ще достига до бурмите на флaнчeтaтa. l e з и пръстени не мoгaтъ да блдaтъ иo-тънкa oтъ дeceть (10) мидимeтpa.
Бурмите които cлyжaтъ за свързване на флaнчeтaтa що бждaтъ нaвuнтeпи най
старателно. Т е ще се зaтeгaтъ постепенно едни cтbдъ други.
При ci единенията cъ маншони допирането на чугунените тръби требва да става
тъкмо въ средата па маншона.
Пpaзднинaтa между маншона и требите ще бъде еднаква по делата обиколка,
тя ще бъде изnтлвeнa cъ разтопено олово, което ще се набие до oткaзъ c.тbдъ като изтинe.
Ако стане нужда да се yпoтpeбяiъ други ocoбeнни начини за съединяване oтъ
npeдшecтвyющитe по системата на Жибoлтъ и пp. предприемача е длъжeнъ да ги извъpшe по дaдeпитe му указания oтъ зaвeдyющий постройката.
При кръстовищата на улиците, гдето cпopeдъ плана се иpeдвиждaтъ разклонения
за водопроводната 4мрежа както и за хидрантите ще се иoлaгaтъ cъoтвeтcтвyющи нu
разклонението фopмeнни парчета (ForшsШcke).
4Д. 49. ИЗПИТВАНЕ НА IIOЛOЖEHИTЪ ЧУГУНЕНИ TPЛIБП.
Преди засипването cъ пpъcть на свързаните въ ямите чугунени тp;ъбп ще се нра
ви проба на всека нoвoпocтaвeнa чicть oтъ водопровода на дължина не пo-гoлeмa oтъ xил.
м. Т р ъ б и т е ще се нaпълвaтъ cъ вода и ще се изпитвaтъ cъ пoмoщьтa на хидравлическа
пpecca на нaтиcкъ oтъ 8 до 15 атмосфери. Изпитванията ще cтaвaтъ за сметка на пред
приемача. Той ще прикрепя краищата, флaнчeтaтa и пp. и ще укрепява тръбите за да
не взкaчaтъ една oтъ друга при опита.
Пpeдпpиeм. е длъжeaъ на свои разноски, веднага да извъpшe всички поправки
каквито се yкaжaтъ за нyждни при опитванията. Не е обаче за негова cмbткa заменява
нето на тръбите и пp., на които недостатъците вa ycтoйчивocть се пpизнaятъ, че пpoизлизaтъ oтъ лошото качество на метала ил*д oтъ нeкoи грешки въ пpinoтoвлeниeтo имъ.
Cлeдъ ремонта на водопровода той ще се подложи на ново oплтвaнe, което ще се извършва
пoдъ същите условия както и пpeдiиeeтвyющeтo. Пpbдupиeмaчa е ддъжeнъ да разтопи, всека
не добре извършена връзка и да я направи изнoвo по вaчивъ yкaзaнъ въ предидущия чл. 48.
4Л. 50. ЗАСИПВАНЕ НА ЛОЛОЖЕНИТЪ TPiтlБИ
Засипването на тръбите ще стане най внимателно. Непосредствено около тexъ ще
се насипе само чиста бeзъ вceкaкви примеси глина или най-ситната upъcть oтъ изкопа
ната земя. Органически вещества или твърди материали не тpL·6вa да се нacuпвaтъ около
тръбите. Taмъ гдето водопроводните тръби минaвaтъ пpeзъ изкoнъ въ скала изпълването
на ямите ще стане cъ пpъcть, а на повърхнината ще бъie натрупано eдiшъ слой oтъ 40
см. дебелина oтъ наредени камъни извадени oтъ канала за запазване измиването на на
сипите oтъ дъждовните води.
Насипите ще се пpaвятъ на слоеве oтъ 30 см. добре набити cь ръчни нaбивaлки
oтъ 14 кгp. т.5 а тaмъ гдето требва насипа ще се полива изобилно oъ вода за да не се
образува въ последствие cлeгaнe на земята. Когато се кoпaятъ ямите въ града ще се вземaтъ мерки да не се oвpeждaтъ зданията, фенерите, кладенците, дръвчетата и нp.
Kaльтa и всички нечистотии ще бъдaтъ най-старателно изхвърлени oтъ ямите.
Въ случай на нужда npeдпp. е длъжeнъ да дезинфекцира на свои средства ямите, които
се yкaжaтъ нечисти, като го снабди общ. yupaвлeниe cъ нyждниrb дезинфекционни апарати.
Зacиcпвaнeтo на ямнгЬ cлeдъ полагането на тpъбuтb, предприемача може да
започне cлeдъ разрешение на зaвeдyющuи постройката uнжeнepъ.
4Х б1. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ИЗЛГГHШATA 11PЪCTЬ II ИP.
Предприемача е ддъжeнъ бeзъ всека зanoвeдь да отстрани на показаното му oтъ
зaвeдyющи постройката место, излишните ИЗКОПИ OГЪ ямитb въ града и то въ24 ч.cгbдъ за
сипването на водопровода, Въ пpoтивeвъ случаи инженера може да нареди отстраняването
имъ за upeдпpиeмaчeвa сметка бeзъ да е длъжeнъ пиcмeннo да пpeдyиpbди за това upeдпp.
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4Х 52. ПРОБИВАНЕ ЧУГУНЕНИТЕ TPЛvБИ И ПPHKPЪpEHИE НА BOДOЗEMHИ СКОБИ.
Пробиването (upocвpeдлeниeтo) на чугунените тръби за отклоненията къмъ
публичните чешми ще става при ПЪЛНИ ИЛИ upaздни тръби.
При npocвpeдлeвaнeтo на тръбите, предприемача е длъжeнъ да вземе всички
предпазителни мерки за да не изтича водата и да се съобразява cъ ouътвaниятa, които
ще му се дaдътъ oтъ Управлението.
llpocвpeдлeниятa ще се извъpшвaтъ cьoбpaзнo cъ paзмbpa на иcкaнитb отвер
стия, cь пpoбивaтeлнa мaшчнa, по нaчиaъ щото отверстието да нeмa никакви нaщapбявaнйя и пукнатини.
4Л. 53. РАЗЧИСТВАНЕ MЪCTOTQ НА ПOCTPQШШTЪ И HAMЪPEHИ СТАРИНИ.
Ilpbдпpиeмaчa е длъяceнъ да разчисти всичка дървета, корени, кaмьни, кaлдapъми
и tпecиpoвки; стари зидове и мaтepиялптe oтъ старите кaлдapъми, шocиpoвки и зидове
Да нареди на едно близко место не повече oть 30 м. дaлeчь oть местото на построй
ката. кcteтo место ще му бъде указано oтъ общинското управление.
Извадените oтъ toзKoппtb строителни мaтepияли, старини и други ocтaзaтъ притeжaниe на Общината. Предприемача ё ДЧxжeпъ да ги принесе и склад ipa на правилни
фигури на yкaзaнQтo pтъ общината место,
4Л. 54. УПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА.
На предприемача се позволява да употреби взривни вещества само тогава, ко
гато въ изкопа се появи компактна скала oтъ I вa категория, която не може да се раз
бие по никой начин7», нито cъ лостове, нито cъ клинове. Ако се появи такава скала,
предприемача е длъжeнъ да заяви за това на общинското управление, както и да вземе
предварителни мерки, каквито се yaкжaтъ за нyждни или иocoчaтъ било oтъ общинското
било oтъ полицейското управление.
4Л. 55 ПЛАНИРАШЕ H BЪCTAHQBEHИE НА УЛИЧНОТО ПЛАТНО.
Предприемача е длiжeнъ, cлeдъ извършването на зeмлeннитe работи да пла
нира и изчисти местата, на и около изпълнените ямp, както и вcичьи заети oтъ него
npeзъ време вa работа места, вa които е имало положени oтъ него, пpъcть, камъни или
Други каквито и да било мaтepияли.
Той е длъжeнъ да поправи уличното платно, cъ стария пзвaдeнъ и дeпoниpaяъ
на определеното место чaкълъ, както и да възтaнoви старите, cъщecтвyющи пpъди поч
ване на работите, кaлдapъми, тpoтyapи, шocиpoвки и окопи.
При планирането и валянето на улицата той е длъжeнъ да запази първоначал
ния yклoнъ па улицата, така щото дъждовните води, да се изтичaтъ по пoвъpxнocтьтa, а
не да се нoпивaтъ и да пpичинявaтъ cъбapяниe на ямите. Попълването на браздите,
които би се появили въ продължение на една година o.ъ извършването на работата,
предприемача е длъжeнъ да извърши на своя сметка, като пaбaви нyждниa за uoпьл·
вaneтo мaтepuялъ, бeзъ да има право за каквото и да било възнaгpaждeниeЧЛ. 5S. ЪlЪVKll 3А CПГУPHQCTЪTA НА ДВИЖЕНИЕТО.
Предприемача требва да се грижи за peдътъ на местото. гдЬтo се извъpшвaтъ
работите. Той е длiжeнъ да вземе всички предпазителни мерки за cигypнocтьтa на дви
жението uo улиците, като поставя на уличните кръстовища временни мостчета за кола,
да ycвeтявa местото на работата и да поставя нyжднитb фeнepяu сигнали, както и да
нарежда и складира вь дoбъpъ peдъ и на малко место всичкия пpигoтвeнъ мaтepиaлъ
за работене.
4Л. 57. РАЗНИ РАБОТИ.
Bънъ oтъ изброените иo-гope работи за направата на изкyeтвeнвиrfe cъopyжeuия и за поставката на чугунените тръби, тbxнитe принадлежности и арматури, пред
приемача е длъжeнъ да и^въpшe, по указанията на зaвt>дyюiций постройката и дадените
oтъ него котирани планове и скици, paзuитb зидарски, дърводелски, шльocъpcки, желе
зарски и пp. работи за поставяне на чешмите, за нaпpaв iтa па шахтите и up.
гp„ cftapua, ©e&cju/6pгtй лgoS гoдuna.
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