Година XXII.

Варна, 20 Юiшй 1909 г.

Иiлизa три ПАТИ BЪ мtceцa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.
Цtнaтa на в·feoтникa е, винаги иp”feдплaтeнo, за година само 1 'лв. 20 cт
Може да се предплаща н само за три
мfcceцa.
Bдuнъ 6рой 5 cm.

Бp. 28 и 29.

Пари, ипcмa и всичко за вт.eтншra да
te праша да Гpaдeкo·Oбщннcкoтo
Управление въ Варна.
Зo обявления се nлcщa на д/ма:
3а първа страница
н втора страница
тpeiя и чeтвФpтa

, .

.

3 cт.
. 2 „
2И

Eдuнz 6рой 5 cm.

Peдaктopъ-eкcпeдитopъ: Bapнeн. Гp. Общ. Библиoreкapь Д. 1\ A т a н a c o в ъ .

И3B0ДЪ
oтъ

Решенията на Bapнeн. Град. Общ. Cъвtтъ
((Продължение ятъ брой 26 и 27).

IIPOTOKOЛЪ
№ 15
Oгъ 26 I 909, гoд.
^90. Разрешава да се oтuyц;aтъ дърпа
за горене oтъ т. г. общинско cbчишe
на Bapнeн. граждани въ количество on»
1—4 куб. метра за вceкo семейство. На
семейства, които ще взeмaтъ билети за
4 куб. метра дърва, препоръчва се на
oбщин, лecничeй да отпуща oтъ ония,
на фигури oтъ 4 куб. метра, а на ония
за по малко oтъ 4 куб. метра, да отпуща
на кола, като дървата на същото место
при натоварването да се измepвaтъ.
91. Удoбpявa сключените между об
щината и Варненските жители Дecnинa
Я. Дaвчeвa, Ил. ШотовЪ и Haвeлъ Tepзиeвъ дoгopopи за наеми на наетите
oтъ последните з д а н и я ; библиотека,
техническо отделение по канализацията
и водоснабдяването и III та град. амбу
латория и разрешава да се oтпycтнaтъ
oтъ oбщин. каса наемните суми, съгласно
сключените договори.
92. Р е ш и : Зaнфиpa Иванова да :цinлaти на Bapнeн. община за чacтьтa
86З0 кв. метра пpaздчo мЬcтo що остава
въ квapтaлъ № 99, oтъ отчуждения u
имoтъ при урегулиране yл. „Нарушена"
и която чacть сега е coбcтвeнocть на
общината, сумата 3526*25 лв. пpoизxo-

дящa oтъ оценката въ повече що е по
лучила oтъ това место ври отчуждението.
Cь изплащането на гopнятa сума З a я ·
фиpa Иванова, остава собственица на
чacтьтa oтъ 8б'30 кв. метра u cлhдoвaтeлвo, съгласно утвърдената регулация
на квартала № 99 тя става пpaвoпмeющa
на парцела въ тоя квapтaлъ.
93. Разрешава да се изuлaти cтoйнocтьтa на нмoтитe, които се oтчyждaвaтъ за урегулиране на yл. ,,Дeбъpcкa",
както следва:
1. Aли Юмepoвъ
609 60 лв.
2. Peджeбъ Ибpaxимoвъ
1185·45 „
3. Пepжe Николова
6142 —
4. Xaиpиe Peфaть Mexмeдoвa 198020 7
5. Mexм. Шюicpю, Лйшe Ибpиямoвa и
Зелка Юмepoвa
8007*10 n
6. Kaпитaнъ Byчeвъ
5084*10 7)
7. Eилa Aнъмoвa (иo мжжъ)
9·45 „
Teфикoвa
8. Baкyвcкo
49-50 „
9. H·ци Axм. Зюмpюoглy
2287·75 „
10. Cтeфaнъ Лaзapoвъ
444З70 „
11. 17eтpъ Bилдиpoвъ
З50280 „
357·30 „
12. Георги Бi клoвъ
1103·50 „
13. Лeoнъ Apдити
14. H-ци Bъpжю M. Paдeвъ 3275·05
887·35
15. ^ n
n
n
n
411270
16. Cтoянъ x. Пeйчeвъ
382·7C
17. Гlзpauлcкa община
1570О5
18. Kлeoни Kиpякoвa
3430·25
19. Дим. Гeopгиeвъ
З0 00
20. ЦirL·ткo Heнoвъ
1377·75
21. Сава Mapкoвъ
2810·10
22. Анастасия П. Смалена
Тия суми да се jrзeмaтъ oтъ cyмитb
по здeмa.

Cтp. 2.

„Варненски Общински Beeтникъ"

94. Да се увеличи cъ 50О лева кpe
днтa по гл. I § 19 на тъзгoдишния бюджeтъ, чacть приходна, та по този нaчинъ
общата сума uo редовния пpиxoдъ на текyщий бюджeтъ дд се възкaчи на 1046О44
лева и се приравни на общата сума на
редовния paзxoдъ oтъ 1,046,644 лева.
ПРОТОК0 Л Ъ
JVУ 16
oтъ 2Т Янyapий 1909 гoд.
95. Упълномощава кмета Д. Филoвъ
да представлява общината по дело № 46
904 г., пpeдъ Pyceнcкпятъ Aпeлaтивeнъ
Cъдъ и дp. съдебни инстанции до cвтpшвaнeтo му, cъ право да заявява пoдлoгъ, да отговаря по тaкъвъ, да подава
апелативни, касационни и дp. видъ жалби
и cъ право да пpeyuълнoмoщaвa трети
лица по него cъ всичките си права и cъ
чacть oтъ тexъ. Задължава кмета г. Фи*
лoвъ по казаното дело да упълномощава
за пoмoщникъ на общината вapнeн. aдвoкaтъ Д pъ T. Cтoянoвъ, срещу пред.
видeнoтo въ закона, адвокатско право,
като разрешава Cre r нoвy г/2 oтъ възнaгpaжддниcтo да се отпусне още сега въ
aвaнcъ.
96. По пpинципъ приема, на Maтeeвъ да се отстъпи место oтвъдъ воен
ния кaнaлъ за циментова фабрика, въ
зaмeнa на онова, отстъпено cъ решение
№ 112, утвърдено cъ yкaзъ № 335/908 г.
Да се съобщи за това на Maтeeвъ
и да се поиска oтъ него пиcмeннo да
потвърди, за че е cъглaceнъ да стане тая
зaмeнa, за което е ходатайствувай0 уст
но пpeдъ съветника Д-pъ Kapaмиxaлeвъ.
97. Да се взeмaтъ обратно oтъ K.
Ив. Пoпoвъ oбщин. мfecтo, за което се
говори въ настоящето решение и да се
зaпишaтъ наново въ книгите на общи
ната — за общински. На Kocтaдинъ Ив.
Пoпoвъ и Георги Eм.·Xьoти или на не
говите внуци, ако той е пoчинaлъ, да се
пoвъpнaтъ 500 л. oтъ 10,000 лева, които
c ъ внесли въ общия, каса срещу квит.
№ 134/908 г. за казаните места, чл. 5
oтъ специалните пoeмви условия.
98. Остава бeзъ последствие молба
та на Cимoнъ Oвaнeзoвъ Aишкиянъ, като
неоснователна, cъ която моли да не се
cъбиpaтъ oтъ него 120 лева за м. г.. като

Бp. 28 и 29.

тaкca r за право продаване на тютюнъ на
paзнocъ изъ града.
99. Назначава комисия въ c i c r a в ъ :
п. кмета Ф. Xpиcтoвъ и съветниците:
H. Житapoвъ и Д-pъ В. Kapaмиxaлeвъ,
главния инжинepъ П. Boнчeвъ и град.
лeкapь Д-pъ Apшинкoвъ, на която се
възлага да определи место за построя
ване oбщин. хали. Същата комисия шe
има грижата да определи и местата за
бъдaщитe общия, нужди като: градини,
площади и дp.
100. Да се повърне депозита на Ив.
Bъpбaнoвъ oтъ 100 лева, ocтaвeнъ въ
oбiцин. каса на 1/XI 908 гoд., за право
yчacиe въ тъpгътъ за продажбата на мaтepиялa oтъ сградата въ I yч t , yл. Богда
нова, бивше притежание на Aпocтoлaки.
lIPOTOKOЛЪ
№ 17

oтъ 28 Янyapий 1909 г.
101. Назначава комисия ъъ cчcтaвъ
u. кмета Ф. Xpиcтoвъ, съветниците В.
В. Пouoвъ и Kaлю C. Kaлeвъ, градски
инжeнepъ Раделия и градски лfcкapь д-pъ
Злaтapoвъ, на която вчзлaгa да опре
дели друго нaxoдящe мr£cтo за индycтpиaлeнъ квapтaлъ въ гpлдa Варна.
102. Видоизменява решен. № 628
908 г. така: cтoйнocтьтa на двата от
чуждени дюгeня въ III yч. пoдъ № № 1072 и 1073 oтъ 1805 лева за единия дюгeнъ
и 2650 лева за другия или всичко за
двгтa дюгeня 4455 лева, да се заплати
на Гoтфpидъ Янцъ или на повереника
му Фp. Цвикu.
103. Остава бeзъ последствие пие
мото на Георги Maт/Ьeвъ, cъ кбето иска
да му се издаде кpeпocтeнъ aктъ, за
местото, което му е отстъпено за фа
брика cъ решение на съвета № 112/808
г. утвърдено cъ yкaзъ № 335/909 гoд.,
cтoйaocтьтa на което oтъ 7500 лева тypялъ на разположение.
104. .На главния инжeнepъ по кана
лизацията, водоснабдяването и регула
цията на гp. Варна г. H. Boнчeвъ ,oтъ
1/1 т. г. да се дава пълната заплата за
тая длъжнocть, Определена въ бюджета
за същата година.
(Следва).

Бp. 28 и 29.

„Варненски Общински Вестника"

Cтp. 3.

Iloeмни условия
за продаване пpaздни общински м'hcтa eъ благоустройствена
цeль на доказано бедните и бездомни варненски семейства.

Чл. 1. Местата се пpoдaвaтъ чpeзъ явна конкуренция
мeтpъ cъ определени по плана граници и размери.

на квaдpaтeнъ

Върху скицата се oтбeлeзвa пространството, датата и номера на указа,
&L който е разрешено продаването.
Чл. 2. За право участие въ търга, конкурентите дaвaтъ зaлoгъ на вceкo
место по отделно 10 лева,
Чл. 3. Конкурентите за местата требва да бж,дaтъ доказано бедни Вар
ненски жители, български поданици cъ семейства и да cъ членове на Bapнeacкaтa община, които да c ъ живели най-малко ueть години въ гp. Варна и да не
пpитeжaвaтъ тb или членовете oгъ семейството кжлцa или мfacтo за жилище въ
чертата на града или друга община.
Т е , конкурентите, мoгaтъ да кyпятъ само по едно место неделимо, което
се вписва въ крепостния aктъ.
З а б е л е ж к а . Oтъ едно семейство се uoзвoлявa да конкурира само
едно лице, мъжътъ или жената, което, за да може да се дoпycтнe да участвува въ тъpгътъ длъжeнъ е да представи на тъpжнaтa комисия удостоверение,за че семейството
му (на конкурента) е записано въ числото на бbд^итe и че то не притежава
к;&m,a или мfccтo въ чертата на града или другаде.
Чл. 4. Изплащането cтoйнocтьтa на местата ще става въ eдинъ cpoкъ
oтъ дeceть години по cлeдyющия нaчинъ:
а) Пeтнaдeceть дена cлeдъ съобщението за утвърждението на търга,
купувача е длъжeнъ да внесе въ общинската каса дeceть лева oтъ cтoйнocтьтa
на местото ; една година cлeдъ това, още дeceть лева, а остатъка се разпре
деля на 8 вноски, платими въ края на вcbкa година;
б) При изплащане последната вноска на местото, общинската каса
upexвaщa сумата оставена за зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга ;
в) Cлeдъ внасянето на цeлaтa cтoйнocть на местото, общинското упра
вление, по дадено заявление oтъ купувача на местото, издава нa-пocлeдния кpe·
пocтeнъ aктъ";
г) Всичките разноски по издаването на крепостния aктъ, както и всички
други общински налози, c;к. въ тeжecть на купувача.
Чл. 5. Ако купувача не внесе въ определения въ чл. 4 cpoкъ. пpипaдaющaтa се чacть oтъ cтoйнocтьтa, пpoдaньтa си остава по право недействи
телна и бeзъ да се съобщи на купувача, че се е oткaзaлъ oтъ търга, зaлoгътъ
се конфискува въ полза на общинската каса и местото се продава на ново за
сметка на общината.

Cтp. 4.

„Варненски Общински Becтникъ"

Bp. 28 и 29.

4л. 6. Продажбата на местата се счита за окончателна cлeдъ yдoбpeнпeю вa тъpгътъ oтъ общинския cъв·Ьтъ и утвърждението oтъ министерството.
4л. 7. Местото cлeдъ утвърждението на тъpгътъ и cлeдъ като зaкyпyвaчa внесе пpипaдaющaтa се чacть oтъ cтoйнocтьтa му се предава на купувача
и му се разрешава да построи, което е длъжeнъ да стори, въ paзтoяниe на две
години, иначе, общинското управление има право да отнеме местото, и да т о
продаде вa другиго. Въ тaкъвъ случай, обаче, на купувача се възвpъщaтъ oтъ
общинската каса, само внесените oтъ него за това место пари срещу cтoйнocтьтa на същото, а залога се конфискува и остава въ полза на oбщин. каса.
4л. 8. Продадените места се cчитaтъ общинска до издаването на ку
пувача кpeпocтeнъ aктъ. Bipxy наследниците и въобще приемниците .на кyйeнитb места пpeминaвaтъ и всички задължения uoeти oтъ пoкyнaтeлитe, cьглapнo
пoeмниrЬ условия.
3 aбeлeжкa:

Преди изтичането на дeceть годишния cpoкь, не се uoзвo.

лявa никакво fпpbxвьpлянe на coбcтвeнocтьтa и правото на влaдeнi е, мaкapъ и
преди тоя cpъкъ, cтoйнocтьтa на местото да е напълно изплатено.
Неразделна чacть oтъ тия пoeмни условия cъcтaвлявaтъ общи пoeмни
условия и всички дeйcтвyющи въ страната закони, кaearoщи до тия пoeмни
условия.

Koтлeнcкo
Oкpл. .Управление
№

2116

Дo

•г

Пpeпиcъ
Гp,дcнumlь

и Oнoл. началници въ

4 юни и 1909
..,

Царството и нмemcmвomo въ околията.

гp, ixoтeлъ.

Пpeниcъ

Обявление
№ 765

Oтъ гopнитЬ длъжностни лица пър
вите моля, а на вторите пp1здлaraмъ да
paзглac?тъ между населението въ oкoлиитb и общините си, че Град. Общ.
Управление, околията ми е издала на
жителя oтъ c. Meдвeнъ, околията ми 11етъpъ Hикoлчeвъ дyбликaтъ пoдъ № 88913
серия № 48/903 г. за едно мъжко ма
гаре на 0 гoд, cъ кocъмъ чepнo-cивъ,
които билeтъ изгyбилъ преди нeкoлкo
дни. Въ случай че се укаже у нeкoгo
оригиналния интизaпcки билeтъ да се
счита нeвaлидeнъ.
за Oкoл. Haчaлникъ: (п.) K. Пapчeджиeвъ

2С Май 1909 година.
Ooявявaмъ, че Cтaню Kocтaдинoвъ
oтъ c. Гюнъ-Дoгдy си изгyбвлъ свиде
телството № 44984 oтъ 28 янyapий 1908
г. cep. № 5 — 1898 г. издадено му oтъ
тая община за eдинъ кoнь. и понеже му
се издаде дoбликaтъ № 737 oть днecъ,
то където се намери ropнeтo свидетел
ство да се счита за невалидно.
Kмeтъ: (п.) А. Aпocтoлoвъ
Ceкpeтapь Бзpникъ:
(п.) Ат. Cтoйкoвъ

за Ceкpeтapь: (п.) Д. Пeтpoвъ
В е p н o,
В е p н o,
при Bapнeн. Гpaд.· 0кол. Управление
Ceкpeтapь: П. H и к o л o в ъ .

при Bapнeн.Гpaдcкo 0кол. Управление
Ceкpeтapь: П, Hикoлoвъ.

Bp. 28 и 2Й.

„Bapнeaeки Общински Becтнйкъ"

Oтp. 5.

CMЪTKA
1

За направата на иcкycтвeннитЪ съоръжения и поставката на
тpъбиrb за водопровода на гp. Варна.
eдъ

-aвв-ш-вs9a---—|

Частни
суми

Наименование на paбomumrь

l·
1*
l

11 п

лева

;

14+900

I1 VI

1

лева

cт.l

2,509 21
3,046 52

Подпорна зидария на водопровода

6,650 —

Кладенци (шахти) на въздyшвицитe

3,838 40

Водни стаи за клоновете

2,212 44
102,717 62

VЦ 1 Peзepвyapи

XПI

cт.

4.647 66

бодна камара при км. 10+foo

v

суми]

А. Иeкycтвeнeп съоръжения.
Схващане на извора „Xapaми-дepe"

|| нi
1IV

Общи 9

13,398 —

Пaзaчнип,и

'

Bcuчнo ucнycтвeннu cгopяmeнuя . . '.

139,019 85j

Б. Направа на тpж,бoнpoвoдa.

I IX

1х

j 228,638 87
12,334 65

• Землени работа за тpж,бoupoвoдa

11 XI

,Пpeвoзъ на тpж,битв и арматурите вънъ
oтъ гpaдц ·

I XII

Пpeвoзъ на тpжбитe и арматурите въ града

XIП

1

Ixiv
XV

16,226 26

Доставка и поставка на арматури и принад
лежности

8,458 77
131,038 83

Направа на cзъpзкитb
Чешми и градински хидранти
"Шосейни работи
Bcuчнo за направа на. тръбопровода . . .

А всичко за цЪлoтo пръдприятие

3,812 50
20,470 27
420,980

TБj

560,000

—'—{I

(пeтcтo

1

K м e т ъ : Д. ФИЛ0BЪ
Haчaлиикъ на водоснабдяването и канализацията,

Инжeaepъ:

/7. Б0HЧEBЪ,

ЗaбЪлtmнa /Настоящата сметка съдържа подробно описание на paбoтит·в. доставките и пp. вa направата
на иcкycтвeнниrb съоръжения и поставката на тp&бит·fc aa водопровода на rp, Варна,

0г. (>.

fr Eapнeпcки

Общински Becтникъ"

Bp. 28 и 29.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
(Отделение водопроводно и канализационно)

Beдoмocть за цените
Относително
Направата на изкуствените съоръжения и поставката на тp;a.битъ·
за водопровода на гp. Варна. Зaбъvrbжкa: HaмaVieниeтo или увеличението
добито oтъ търга се отнася до настоящигВ eдEHични IГБHИ.

1 -* *
15н

Наименование на работите, материалите и cъoтвeтcтвённитe
имъ цfeни cлoвoмъ означени

[ Ц·fcни oз1нaч·ни въ
1 цифри 1
] лёjta. \ cт.l

I. ЗЕМЛЕНИ РАБОТИ.
1

Изкoпъ за откриване ea ямите, както
оръженията, до 3 метра cpeдня дълбочина,
1 и депонирането на изкопания мaтepиaлъ.
а) За eдинъ куб. мeтpъ изкoпъ oтъ I
1
(А За eдинъ куб. м. изкoпъ oтъ H-a и
лeвъ и пeтдeceть стотинки

2

и за основите на съ
включително преноса
категория, пeть лева.
Ш-a категории, eдияъ

Изкoпъ на дълбочина повече oтъ<3 00 метра, ще се пpвбaвя
къмъ горните цени за всеки eдинъ мeтpъ дълбочина повече cтъ
3 метра за всеки кубически мeтpъ.
а) Изкoпъ oтъ l·a категория по eдинъ лeвъ.
б) Изкoпъ oтъ П-a и Ill-а категории по пeтдeceть стотинки.

1

5

00

1

50

1 00
0 50

З а б е л е ж к а . Изкoua ще се мери въ изкопаните ями. При
изчисленията се взема cpeднятa дълбочина между всеки два cдfeдвaющи профили.
Изкoпъ oтъ I-a категория ще се смета въ компактна скала,
която се разбива cъ взривни вещества, както и въ стари зидове
cъ paзтвopъ.
Изкoпъ oтъ II а и 11Г а категории ще се смета тоя въ раз
рушена скала, която може да се работи cъ лocrь, бeзъ употребле
ние на взривни вещества^ както и въ стари зидове бeзъ paзтвopъ,
кaлдapj&митe на улиците, шосейното платно и въобще всички ви
дове изкопи, които не влизaтъ въ I-a категория.

3

1

Зaимcтвeнъ изкoпъ въ почва oтъ III а кaтeг., ще се плаща
за eдинъ кубически мeтpъ по eдинъ лeвъ.
З а б е л е ж к а . Ширината на изкопа за ямитЬ на тpъбoпpo- I
вода ще бъде до диaмeтpъ 175 мм. включително 0·G5 м., а . з а поголеми диаметри 0*75 метра.

1

00

„Варненски Общински Becтвикъ a

Bp. 28 и 29

Cтp. 7.

Наименование на работите, материалите и cъoтвeтcтвeннитe
имъ и/Ьви cлoвoмъ означени

^ а-

Ц·fcни oз-1
начени въ|
ци*pи
лева

cт.l

Преноса на изкопания мaтepиaлъ, ще се плаща по cлeдyющaтa тyкъ таблица, като ще се прибави и 20°/ 0 , когато се
пpeнacятъ и нapeждaтъ на правилни фигури изкопаните каменни
материали, било oтъ кaлдapъмиrЪ, било oтъ изкопите,
ТАБЛИЦА 3А ТРАНСПОРТА
^ £ 5
«е а £
= -- ы

sss
*9 ВС P.
Q, О В

О н

30
40
50
60
W
80

ao
100

м

* нc

3 АБ Ъ ЛЪ Ж KА

я

6
8
10
12
14
16
18
20

150
200
250
З00
400
500
600
700

25
30
35
40
45
50
60
70

800
900
100О
1250
1500
1750
2000

80
90
100
120
1З0
140
1б0

Пpoмeждyтoчнитe paзcт. ще
се зaкpъглявaтъ и пpиpaвнявaтъ cъ означените въ тaблиц.,
нaпp. до 45 м. ще се приравни
къмъ paзт. 40 м.; а 46 къмъ
paзт. 50 м. и пp. Щoмъ не
пpeв.· полов, на pacтoян. на
две тaбл. числа ще се пъиpaв
ни pacтoяниeтo къмъ низxoдящeтo число и наопаки.

За насипване изкопаните ямц, включително тpaмбyвaнeтo
имъ на пластове oтъ 0·30 м. дебелина и поливането имъ cъ вода,
тaмъ гдето е нyжднo, както и изхвърлянето на излишната земя
oтъ изкопаните на paзтbяниe до 25 м,, ще се плаща за всеки куб.
м. нaeипъ, мepeнъ въ изкопаната яма, по пeтдeceтъ стотинки.

За нaupaвa, cлeдъ засипване на ямите, мaкaдимa на шосето,
кaлдapъми на улиците или тpoтyapитЬ ще се плаща за вclиcи погoнeнъ мeтpъ поправена ивица, по шecдeceть стотинки.
З а б е л е ж к а . Heмa да се плаща нито, за повече изкoнъ
oтъ определения въ сметката и плановете. Срутените части на
шосето и кaлдapъмa ще поправи предприемача на своя сметка,
cъ дocтaвeнъ, също за негова сметка, шoceeнъ мaтepиaлъ.

За поправката на насипа нaдъ резервоарите и водните стаи
било oтъ изкопаната земя, за същите било oть зaимcтвyвaнa земя,
включително нafивaнeтo u на пластове до 0*30 м. дебелина и по
ливането на насипа cъ вола за по доброто му yлeгвaнe, ако това
се изисква oтъ управлението, ще се плаща за eдинъ куб. мeтpъ,
мepeнъ въ изкопаната яма по eдинъ лeвъ.
1-вa З а б е л е ж к а . По тая цена ще се плаща и доставката на
глина както и uocтaвeнeтo u нaдъ гърба вa резервоарите и вoд
нитe стаи въ слой oтъ 0'30 м. добре тpaмбyвaнъ.

50

60

00

Cтp. 8.
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Наименование на работите, материалите и cъoтвeтcтвeннитe
имъ цени cлoвoмъ означени

Ц-feнп oз 1
начени въl
ДИФpИ

лева

1

CT. 1

II pa З а б е л е ж к а . Въ цените № 1 до № 7 включително вли·
зaтъ и разноските за изкореняване на дървета, лозя и xpacтe, от
страняване на всички (подпочвени и нaдпoчвeни) води и пoдпиpaнe
стените на ямите гдето е нyжднo, при изкoпaвaнeтo имъ, както и
за сечива, бapyтъ и дp. въобще за всички спомагателни средства,
нyждни за извършването на работите. — Въ тия цени влизaтъ
cлuцo и разноските за постепенното закръгляване на острите
чyuки, пoдpaвнeниeтo дъното на ямите и направата на вyжднитb
трапове пoдъ вpъcкитe на тръбите и принадлежностите.

II. ЗИДАРСКИ РАБОТИ.
8

9

Зидария oтъ бeтoнъ на пopтлaндъ-цeмeнть въ cъcтaвъ 1:3:5
за основите, стените и сводовете на резервоара, както и на всички
бетонови съоръжения, пpигoгвeнъ и нaбивaнъ на пластове по 1о
см. дебелина ще се плаща: за eдинъ куб. мeтpъ по пeтдeccть лева.

50 00

Зидария cтъ бeтoнъ на xидpaвличecкi вapъ, въ cъcтaвъ 1:3:5
приготвен ь и нaбивaнъ на пластове oтъ 15 см. дебелина ще се
плаща: за eдинъ куб. мeтpъ по тpидeceть и пeть лева.

35 00

З а б е л е ж к а . ' З a в e д y ю щ и я общ. инжeнepъ определя дали
да се употреби за бетона чaкълъ или тpoшeнъ кaмъкъ.

10

Цeмeнтoвa мазилка oтъ пopтлaидъ-цeмeнтъ и квapцoвъ пe«
cъкъ гдето се укаже за нyжднa, ще се плаща за квaдpaтeнъ мeтpъ:
А. Въ cъcтaвъ една чacть цcмeнтъ и една чacть пecт къ.
а) за слой дeбeлъ 10 мм. по eдинъ лeвъ и пeтдeceть cт.
б) за n
„
20 „ n два лева и ueтдeceть cт.
н зa
)
*
n
30 „ „ три „ „

1
2
3

50
50
50

1
1
2

0(И
80
50

В. Въ cъcтaвъ една чacть цeмeнтъ и три части пecъкъ.
а) за слой дcбeлъ 10 мм. по eдинъ лeвъ
б) за »
»
20 „ „ eдинъ лeвъ и oceмдeceть cт.
в) за „
30 n n два лева и иeтдeceть cт.
n

1
1

И

Зидъ oтъ лoмeни камъни cъ равни легла на цeмeнтoвъ
paзтвopъ въ cъcтaвъ една чacть пopтлaндъ цeмeнтъ и 3 части пecькъ: ще се плаща за eдинъ кубически мeтpъ по двaдeceть и
ueть лева.

(Следва)

25 00

