Година XXII.

Варна, 1 Юлий 1909 г.

Bp. 30 и 31.

0M6HC
Излиза три ПАТИ въ мъceцa,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.

Пари, писма и всичко за въeтнпкa да
се праща до Гpaдcкo-Oбщинeкoтo
Управление въ Варна.

Цънaтa на вicтникa е, винаги пред
платено, aa година само 1 лв, 20 cт
Може да се предплаща и само за три
месеца.

За обявления се плаща на думах
За първа страница
3 eт.
. , . , . 2 „
u втора страница
. . . .
2 „
ff тpeiя u Чcтвфpia

Bдuиъ брой 5 cm.

Eдuиъ 6рой 5 cm,

Peдaктopъ-eкcпeдитopъ: Bapнeн. Гp. Общ. Бпблиoтeкapь Д. Г. Aтaнacoвъ

И3В0ДЪ
отъ

Решенията на Bapнeн. Град. Общ; CъвЪтъ
((Продължение отъ брой 28 и 29).

П Р О Т О К 0 Л Ъ
№ 18
Отъ 29 I 909 гoд.
105.. Да се командирова повторно
кмета Д. Филoвъ въ София, за да хода
тайствува пpeдъ м cтвoтo па В. работи
за утвърждението на тъpгътъ за достав
ката на тръби за водопроводите на гp.
Варна.
106. Разрешава да се купи за са
нитарното отдел, при общината eдинъ
микpocкoпъ, което да стане по добро
волно съгласие, направо отъ фабриката
на cтoйнocть 1000 лева.
107. Разрешава да се зaплaтятъ отъ
общ. каса 3 л. на Bapнeн. T. П. Станция,
за водения на 23 тoгo, paзгoвopъ по те
лефона cъ кмета Д. Филoвъ, кой го се е
нaмиpaлъ въ София.
108. Разрешава да се зaплaтятъ отъ
общ. каса на Bapнeн. T. П. Станция
65О л. aбoнaмeнтъ за телефоните, ех
които си служи общ. управление за
пpeзъ тeкyщaтaтa година.
109. Удoбpявa да се кyuятъ отъ Ат.
Филииoвъ, дoceгaшeнъ пpeдпpиeмaчъ по
чистенето па гp. Варна, по доброволно
съгласие 85 коня, 35 кола, 35 xaмyти
cъ юзди, 35 юлapи разни, 35 чулове, 35
криви дървета, 35 звънци, 35 чиcaлa,
35 четки, 35 лопати, 35 сандъка, за eчejuикъj 3 фенера вехти, 6 лам6и cъ ши

шета, 3 печки cъ тръбите, една барака
— кoшoшнaтa, 1 маса, 1 седло, 5 кoтики здрави. 4 лouaтu за кoтики и около
20.000 кгp. слама за една обща сума
отъ 8000 лева.
П P ОT ОK0 Л Ъ
№ 19.
отъ 30 Янyapий 1909 г.
110. Приема и yдoбpявa пpoeктoнoeмнитe условия за доставката на 20000
кгp. слама за храна на общ. коне upeзъ
1909 г. и зaпoвeдвa по тisxъ за достав
ката на нyждпaтa слама да се обяви
тъpгъ по cueшнocть.
111. Разрешава да се даде на В.
В. Пoпoвъ & Cиpaкoвъ noдъ нaeмъ за
5 гoд. общ. иpaздлo место, ннxoдящc се
между местата определени за работено
кожи, което место по нacтoяiцeмъ c
заето отъ тexннтa· кoлcyxapeкa работил
ница, cъ гoдишeнъ нaeмъ crьглacнo та
блицата за общ. такси и пp. и cъ ус
ловие, че ако общ. yпpaвл. постанови
да се вдигнaтъ отъ сегашното имъ место
кожухарските uмъ работилници на друго
и тё ще вдпгнaтъ своята на определе
ното место, което ще бъде както сегаш
ното и вдигането работилницата ще стане
само когато и всичките други кожухар
ски работилници се вдuгнaтъ. Въ пpoтивeнъ случаи, ще бждaтъ въ право да
диpятъ вреди и загуби.
112. Уважава молбата на Ив. K. Пoпoвъ и разрешава къщата на последния
въ III yч. № 14 yл, „Плевенска" да се
вземе въ владение отъ общината още

Cтp. 2.
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oтъ сега, а cтxйнocтьтa u oтъ 2496·65
лева да се заплати Пoпoвy тогава, ко
гато ще се зaплaщaтъ стойностите и на
съседните къщи т. е. тогава, когато
общината ще има нужда да вземе въ
свое владение всички подлежащи на от
чуждение имоти въ улица „Плевенска",
бeзъ да му се зaплaщaтъ върху тая
сума нeкaкви лихви, съгласно подаде
ната въ тая cмиcъль молба Bx. № 991
1909 година.
113. Удoбpявa протокола на тъpжнaтa комисия oтъ 26 тoгo, относително
купуването на eдинъ кoнь жpeбeцъ за
пожарната команда, пpинaдлeжaщъ на
Aл. Г. Toдopoвъ за 260 лева и разрешава
да се изплати oтъ общинската каса на
стопанина му Toдopoвъ cтoйнocтьтa му
oтъ 26О лева, които да се взeмaтъ oтъ
cъoтвeтcтв. § oтъ т. г. бюджeтъ.
114. Приема и yдoбpявa поемайте
условия за продажбата на кacтpeжa (кло
ните и вършините), ocтaнaлъ oтъ ек
сплоатацията на cfeчищeтo „Джaнaвapъ
Тепе" въ Bapнeн. ' paдeкa общинска гора
пpeзъ 1908/1909 г.
115. Приема и yдoбpявa пpoeктoпoeмпитe условия, относително напра
вата на изкуствените cъopaжeния и по
ставката на тръбите за водопровода на
гp. Варна.
116. Назначава комисия въ cъcтaвъ
кмета или нeкoй oтъ помощниците му,
съветника Aнд. Илиeвъ и началника на
лoзapнoтo отделение Aл. Пepнapoвъ, на
която възлага да намери и определи
друго пoдxoдящe место, за даване за кepeмидapници и тухларници.
117. Разрешава на пивоварната фгбpикa upи карантината да построи за
фабриката eдинъ oтвoдeнъ кaнaлъ, но
cъ условие той да бъде продължение въ
морето най малко до 10 метра. За пре
карване на канала upeзъ общ. место,
същата фабрика да заплати на oбщин!
каса такса 50 лв., бeзъ да се смета въ
тая cyм* глобата, която фабриката ще
требва да заплати, за започване строе
нето на канала бeзъ разрешение. По
cтpoявaнeтo на нуждницит/Ь върху общ.
место, не се paзpfeшaвa.
118. Удoбpявa посочените oтъ на
значената cъ решение № 61/909 гoд.
комисия, за напечатаните oть Ив. Пpoйкoвъ книжа цени и paзpbmaвa да се
заплати oтъ pбщ. каса на Пpoйкoвъ

Б p . 30 и 31.

cтoйнocтьтa на тия книжа, подробно из
броени по горе oтъ 1473*50 лв. t които
да се взeмaтъ oтъ съответния § на т.
г. бюджeтъ, тъй като печатането е ста
нало за сметка на т. година.
П P O T O K O Л Ъ
№ 20
oтъ 16 Фeвpyapий 1909 г.
119. Разрешава да се дaдaтъ на
пpeдпp. общ. чиcтитeлни машини по до
броволно съгласие, но peдътъ yкaзaнъ
въ чл. 85 oтъ зaк. за отчет, по бюджета.
120. Изказва мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за доставката на 100 каси гaзъ
за осветляване помещенията на oбщин.
служби пpeзъ тек. гoд. пpoизвeдeнъ на
11/II т. г. и да се възложи върху конку
рента Ив. Maлчeвъ по 6 лв. тенекията.
121. Изказва мнение да не се yдoбpявa тъpгътъ за таксите oтъ колата,
велосипедите и пp. за oтъ 1/I 909 г. до
З1/ХИ 911 г· пpoизвeдeнъ на 10 тoгo.
122. Изказва мнение да се yдoбpятъ
търговете произведени на 10 тoгo, за
отдаване на зaкyпyвaчъ събирането на
налога върху табли, домино, билярди и
дp. игри и налога за удряне пeчaтъ върху
картите за игра за oтъ 1/1I 909 г. до
31/XII 911 г. и да се възлoжaтъ върху
конкурентите, които c ъ дали най-високи
те цbни а именно: върху Георги Hoeвъ
събирането налога върху табли, домино,
билярди и дp. игри за 1874 л. гoд. или
за три г. 5622 л. и върху В. Пoпoвъ &
P. Paxнeвъ налога за удряне пeчaтъ върху
кapтитb за игра, за 2245 л. гoд. или за
три години 6735 лева.
123. Bъcтaнoвявa правото на Пeтpъ
Koпчeвъ oтъ Варна, oткyпчикъ на так
сите oтъ представления, свирачи, певци
и пp. oтъ 1/I 909 г. до 31/XII 911 г, да
uoдuишe нyждния за право събиране на
горните такси дoгoвopъ, cлeдъ което,
зaпoвeдьтa за конфискувания му зaлoгъ,
да се счете за обезсилена, залога за освoбoдeнъ, който да се задържи rio търга
за тия такси. Всичко това съвета зaпoвeдвa да стане преди произвеждане на
новия тъpгъ, и oбявeнъ за същите такси.
124. Приема и yдoбpявa докладвания
oтъ г. кмета дouълнитeлeнъ бюджeтъ за
сума 560 лeвe, която да се вземе oтъ
излишъка по гл. I § 20 на т. годишния
бюджeтъ.

(Следва).

Бp. 30 и 31.

„Варненски Общински Becтпикъ"

Cтp. 3.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
(Отделение водопроводно и канализационно)

Beдoмocть за цените
Относително
Направата на изкуствените съоръжения и поставката на тpд,бит-E
за водопровода на гp. Варна. Зaбъvrbжкa: Намалението или увеличението
добито oтj> търга се отнася до настоящите Eдeнични ц·Bни.
(Продължение oтъ 6р. 28 и 29).

I ме **
1 * И

И1 1
12

13

1

ДПФpП

1 дева. j ex. J

п

Зидария oтъ лoмeни кaмaни, лицата oтъ обработени кaмaни
cъ правилни легла и страни, съгласно чл. 25 oтъ i бщптe пoeмнв
технически условия, или циклoпичecкo зидане на лицето на oбикнoвeнъ вapoвъ paзтвopъ въ cт cтaвъ 1:3 ще се плаща за eдинъ
i куб. мeтpъ по двaдeceть лева.

20 00

Зидария oтъ пoлyдЬлaни (струйни) кaмaни, съгласно чл. 2G
oтъ общите пoeмни технически условия, на oбикнoвeнъ вapoвъ
paзтвopъ въ cъcтaвъ 1:3, ще се плаща за eдинъ кубически мeтpъ
по тpидeceть и пeть лева,

35 00

Зидария oтъ чиcтoдeлaни камъни съгласно чл. 28 на oбщитЬ
технически пoeмни условия на дeмeнтoвъ paзтвopъ 1:3 ще се
плаща на eдинъ кубически мeтpъ зидария по ето лева.

10О 00

Измaзвaнe на междините на каменната зидария съгласно чл.
32 oтъ общите пoeмни технически условия cъ цeмeнтoвъ paзтвopъ
въ cъcтaвъ 1:2, ще се плаща за eдиeъ квaдpaтeнъ мeтpъ обли
цовка eдинъ лeвъ.

1

И

17

1 Ц·fcнп oзIнaчeипвъ

Зидария въ и нaдъ основите oтъ едри лoмeни кaмaни eъ равни
легла, съгласно чл. чл. 23 и 24 oтъ общите нoeмни технически ycI лoвия, на oбикнoвeнъ вapoвъ paзтвopъ въ cъcтaвъ 1 :3 ще се пла
ща за eдинъ куб. м. но eдинaдeceть лева.

14

16

Наименование на работите, материалите и cъoтвeтcтвeннитe
имъ цbпи cлoвoмъ означени

00

00i

Тухлена зидария oтъ пресовани добре изпечени тухли поло
жени на цeмeнioвъ paзтвopъ 1:3 за cтbпи, ще се плаща за всеки
кубически мeтpъ зидария, шecтдeceть лева.
j 60 00

Cтp. 4.
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Наименование на работите, материалите и cъoтв;feтcтвeняитe
ймъ и,eни cлoвoмъ означени

Цtни оз
1начени въ
1

ЦПФpИ

| лева |cт.l

18

Сводова зидария oтъ пресовани тухли добре изпечени, cъ*
клинooбpaзнa форма, подобни на тухлите за канали, положени на
1 цeмeнтoвъ paзтвopъ въ eъcтaвъ 1: 3, на вcfeкaдe гдbтo стане нужда
за подобна зидария, ще се плаща за eдинъ куб. м. готова работа
по ceдeмдeceть лева.

70 00

З а 6 е л е ж к а. Пpecoвaвитв тухли за зидарията пoдъ № №
{ 17 и 18 по peдъ не требва да иoпивaтъ повече oтъ Ю°/ 0 вода.

19

20

Зидария oтъ специални тухли наречени клинкepи, добре из
печени, пъpвoкaчecтвeнъ мaтepиaлъ, ще се плаща за eдинъ куб.
мeтpъ зидария на стени или стълбове cъ 4 лица но сто лева.

10О 00

Зидария oтъ клинкepи по качество както по горе № 19 за
сводове, тухлите да имaтъ клинooбpaзeнъ видъ, зидарията положена
на цeмeнтoвъ paзтвopъ въ cъcтaвъ 1:3, ще се плаща за всеки
куб. мeтpъ зидария, сто и дeceть лева.

110 |00|

З а б е л е ж к а . Kлинкepoвитe тухли за зидарията № № 19 и
20 по peдъ не требва да пoиивaтъ повече oтъ 5 % вода.

21

22

Фyгaтypa па междините на тухлената зидария cъ цeмeнтoвъ
paзтвopъ 1 :2 извършена по указанията на зaвeдyющия инжeнepъ,
гдето cтaиe нужда, ще се плаща на всеки квaдpaтeнъ м. по два л.

Тухлена зидария oтъ местни доброкачествени тухли на oбикпoвeнъ вapoвъ paзтзopъ 1:3, Сводовете па прозорците и вратите
и виднитb части на кyминит/fe oтъ ,нpecoвaни тухли фyгиpaни cъ
цeмeнтъ се cмeтaтъ по същата цена. Отворите не се вaдятъ. За
всичко ще се плаща на куб. м. тухлена зидария по двaдeceть и
два лева.

2

00

22 00

З а б е л е ж к а . Въ цените № № 8 до 22 включително вли- I
зaтъ и разноските за cbчивa, снаряди, скели кофражи на бeтoнo- 1
вата зидария както и други принадлежности и приспособления.
1

23

1

Cyxъ кaлдapъмъ около резервоара и другите изкуствени cъ- 1
opъжeния, гдЬтo се укаже за нyжднo, oтъ 25 c. м. високи очукани
чeтвтpтuти кaмaчeтa oтъ мecтeнъ вapoвникъ или пecъчникъ, rioлoжeнъ върху слой oтъ пecъкъ 15 c. м. дeбeлъ, ще се плаща за
eдинъ квaдpaтeнъ мeтpъ по шecть лева.
6 10О

Bp. 30 и 31.
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Наименование на работите, материалите и cъoтвeтcтвeннитe
имъ цени cлoвoмъ означени

11Т. ЧУГУНЕНИ TPЖBИ, ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
И АРМАТУРИ.
Пpeнaceни и. поставка.

24

Пpeнaceни на чугунени тръби и съединителни парчета oтъ
общинските складове въ пристанището, до местото на постройката,
заедно cъ натоварването и разтоварването, ще се плаща на пoг, м.:
А. Bънъ oтъ чертите на градя. (Oтъ 2 % до 25 клм. paзcт.
а) За д.-=300 мм. по шecтдeceть стотинки.
пeтдeceть
д.=250
чeтиpидeceть ff
д
.
=
2
0
0
»)
тpидbceгь и пeть стотинки
д.=175
двaдeceть и пeть
„
д —150
д)
двaдfeceть
стотинки
д
.
^
1
0
0
е)
пeтнaдeceть ;/
д . = 80
ж)
В. Въ чертите на града.
з) За
и)
*)
*)

м)
н)
o)
D)

25

-З00 мм. по двaдeceть и пeть стотинки.
=250
двaдeceтъ cтoтивки
=200
пeтнaдeceть tr
=175
двaнaдeceтъ стотинки
=150
oceмь
=100
ceдeмь
= 80
пeть
= 60
четири

Направа на cвpъcкит/Ь cъ муфи на чугунените тръби и съе
динителни парчета -  набиване на кaлчищнитe шнурове до oткaзъ,
разтопяване, нaливaнe и набиване оловото заедно cъ приближаване,
спускане и наместването на тръбите и съединителните uapчeтa,
въ ямите, доставка на кaлчищaтa и оловото и изпитване свръскит/Ь
cъ хидравлическо нaлeгaнo, ще се плаща на cвpъcкa:
а) З а д . = 3 0 0 мм. uo дeнeть лева и пeтдeceть стотинки
двaдeceть
—25О
oceмь
»
=200
coдeмь Я
в)
tf
и двaдeceтъ стотинки
=175
ff
шecть
г)
n
пeтдeceть
а
5
0
П
пeть
Д)
t)
,=-100
7i
три
е)
. = 80 и
два
ж)
60 ft
eдuнъ
»)
З а б е л е ж к а . Заливането на оловото ще става нaвeднъжъ,
и набиването му веднага cлeдъ заливането.
Дoливaнe на олово или oтpeзвaнe на зaливкaтa cъ длето не
се допуща.

„Варненски Общински Becтникъc

Cтp. 6.
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Наименование на работите, материалите и cъoтвeтcтвeняитe
имъ цени cлoвoмъ означени

Цfeди oз
начени въ
ЦИФpИ

лева

26

Пренасяне на спирателни кранове cъ кръгла или овална ку
тия заедно cъ вcичкьтe имъ принадлежности. Kлючoвъ пъpтъ, ко
мин ь, капачка, гърне и пp. oтъ общинските складове въ приста
нището до местото на постройката, заедно cъ натоварване, раз
товарването, приближаване, спускане и наместването имъ въ ямите,
поставката на принадлежностите имъ и доставката на кaтpaнocaнa
рамка oтъ сухи дъбови греди 12г/2 см. и поставката u заедно cъ
чугуненото гърне, cлЪдъ засипването на крана, бeзъ направата на
флaaчeвитe cвpъcки, ще се плаща на парче (cпиpaтeлeнъ кpaнъ
cъ принадлежностите):
А. Bънъ oтъ чертите на града.
а) За Д,
б)
в)
г)
Д)

е)
ж)
з)

•)

З00 мм. по шecть лева
25О tf„ ft., четири n и oceмдeceтть стотинки
„
200 П n четири „ n двaдeceть
175
» четири лева
150 // я три лева и oceмдeceть стотинки
10О я
л три
tt пeтдeceть
1t
80 tt
tr
три tf
n двaдeceтъ
60 я
» три
n
40 tr
n чeтиpидeceть
два tt

Б. Въ чертите на града.
к) За Д. =
M

)

н)
o)
п)
p)
c)
т)

ft

ft

n
7)
71
tt
tf

З00 мм. по три лева и oceмдeceть стотинки
2Ъ0
„ пeтдeceть
три
200
„ двaдeceть
Я
три
П5
„ дeceть
я
три
150
n
три
100
·, дeвeтдeceть
два
ft
80
n два
n шecтдeceть
60
„ чeтиpидeeeть
Уi
два
40
„ дeceть
Два
If

27 I

Пренасяне на въздyшници cъ чугунените имъ капаци oтъ
общинските складове въ пристанището, до местото на постройката
заедно,cъ натоварване, разтоварване и поместването имъ, cъ до
ставка и наместване на кaтpaнocaни рамки, за капаците oтъ сухи
дъбови греди 15/15 см. бeзъ направата на флaнчeвитe cвpъcки,
ще се плаща на парче (въздyглникъ и принадлежности) но ceдeмь л.
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Направа флaнчeви cвpъcкл на съединителните парчета (от
клонения, приставки, редукции и пp.) по между имъ или cъ арма
турите (строителни и пожарни кранове, въздyшници) и cъ слетите
флaнчeтa, нocpeдcтвoмъ плоски oлoвeни пръстени, заедно cъ приcтeгaнeтo на бyлoнитe, доставки и набиването на пръстените, и из
питване на cвpъcкитe cъ xидpaв. налегане, ще се плаща на cвpъcкa:

cт.

Bp. 30 и. 31

,o, И

„Варненски Общински Becтникъ"

Cтp. 7.

Наименование на работите, мaтepялиrb и cъoтвeтcтвeннитe
имъ цени cлoвoмъ означени.

а) З а Д. З00 мм. но ceдeмъ лева и ceдeмдeceть стотинки.

б)
в)
г)
д)
е)
ж)

n
n
n

77

77

77

т?

»)

7?

n
n
n

и)

n

77

77

7)

n

250
200
175
150
100
80
60
40

n
я

n
75

77

n

я

77

7?

я

77

7?

n
n

n
т?

шecть лева
пeть
n и дeceть cтoтитки
четири 77 и oceмдeceть стотинки
7?
n
n и двaдeceть
77
два
и oceмдeceть
77
и чeтиpeдeeeть 7)
Я
7)
n

eдинъ

77
77

и ceдeмдeceть cтoтивки

З A Б Ъ Л Ъ Ж K И : 1) 0ловените пръстени ще иматъ обикновен
и0 еднаква дебелина oтъ двaнaдeceть (12) милимeтpa.
2) Taмъ гдето стане нужда да се извие излeгкo тръбопрово
да, 0ловените пръстени ще се изливатъ кoничecки. Тънката чacть
на пръстена, въ laкъвъ случай, не бива да има по-малко oтъ дeceть (10) милимeтpa дебелина.
3) За пренасянето на 6уловите и слепите флaнчeтa, които
ще в. eмe предприемача oтъ общинските складове, не ще се пла
ща отделно. — Texнoтo пренасяне влиза въ цените на флaнчeвитb вpъcки.
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Пренасяне на пожарни нормални кpинoвe д. = 60 мм. заедно
cъ принадлежностите имъ oтъ общинските складове при пристани
щето до местото на лocpoйкaтa, заедно cъ натоварване, разтовар
ването, приближаване, спускане и наместването имъ въ ямите, до
ставка и поставка на пoдлoжнa каменна плоча пoдъ кpивкaтa, до
ставка и нареждане на дребни камъни около oтливнoтo устие на
хидранта, доставка на кaтpaнocaнa рамка oтъ сухи дъбови греди
12/12 см. и поставката u заедно cъ чугуненото гърне, слЪдъ засип
ване на пожарния кpaнъ, бeзъ направата на свръзките cъ муфи и
cъ флaнчeтa, ще се шiaщa на парче (иoжapeнъ кpaнъ и принадлеж
ностите мy)uo пeть лева и пeгдcceть стотинки
.
.
.
.
З a б b л e ж к a : По същите цени ще се излaщa за пренасяне
и наместване на надтротуарвит/Ь пожарни кpaaoвe cъ д. = 80 мм.
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Пренасяне на градински хидранти заедно cъ принадлежности
те имъ oтъ общинските складове въ пристанището, до мecтнocтьтa
заедно cъ натоварването, cтoвapвaнeтo и наместването имъ въ ями
те, доставка на кaтpaнocaни рамки oтъ cyxy дъбови греди Г2/12
см. и поставката u заедно cъ чугуненото гърне, ще се плаща на
парче (xидpaнтъ cъ принадлежностите) по три лева и пeтдeceть
стотинки
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
•
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Пpeнoceниe на вентилни чeraмп cъ лocтъ и peгyлятopъ
или такива oтъ системата L. Villain cъ принадлежностите имъ, oтъ
общинските складове въ upиcтaнищeтo до местото на постройката
Cлщвa<

Cтp. 8.

„Варненски Общински Becтникъ"

Bp- 30
ОКРЪЖНО

м. т з.
OTДЪЛEHИE
ТЪРГОВИЯ, ИНДУСТРИЯ И ЗАНАЯТИ
Бюро за Занаятите.
tfo З864
11й I0ний 1909 година,
СОФИЯ.

4о Oнpяmнumrъ
Постоянни Комисии, Tъpгoвcнo Индycmpuялнumtъ Камари и Градено-06ш,.
Управления.

п. г. г.
Съобщаваме Ви, че повереното ми Министерство oтъ 6-й юлий ще от
крие въ гp. София занаятчийски кypcъ по модерното кoжapcтвo (тaбaчecтвo). Kypcътъ ще има за цeль да даде на курсистите, cпopeдъ но долу наредената програ
ма, общи и cueциaлни технически познания по обработката на разните видове
кожи. Kypcътъ ще трае нaй-мнoгo 2 месеца и ще се пpиeмaтъ нaй-мнoгo 30 души
и ще се ръководи oтъ специалиста по тая материя г-нъ Цaчeвъ. За курсисти ще
бъдaтъ приети само тaбaшки майстори и калфи най-малко cъ първоначално образо
вание, cъ 3 гoдищнa практика по занаята и не по млади oтъ 18 години.
Преподаванията ще бъдaтъ тeopитичecки и пpaкшчecки и ще се вoдятъ
по cлeднятa програма,
I. Т Е О Р И Я .
1) Aнaтoмичecкo устройство на кожите;
2) Химически свойства на кожите;
3) Физически различия и покупка на кожите;
4) Maтepияли yпoтpeCяeми въ кожарското производство; а) Материали за
снемане космите и paзpиxлeниe; в) Aпpeтиpни мaтepияли (мacти, бои и пp.)
б) Дъбилни мaтepияли, I paзтитeлни, II минерални, хромови и пp.
5) Общи начини при обработка на кожите ;
6) Специална обработка на кожите : а) обработка на гьoнoвитe (мишини,
peмeни и oблaнкъ; б) обработка на мечките кожи (юфтъ, видела и пp.); в) обработ
ка на фините кожи; г) oбp. на боксови (хромови) кожи ; д) oбp. на шeвpoтo (cъ хро
мова щaвa"); е) oбp. и боядисване на кожите въ разни мoдви цветове; ж) лакиране
на кoжитЬ; з)loбp. на обикновени и хромови cиpoмянти кожи; и) запознаване cъ
разните машини и инструменти, нyждни при производството.
II.

ПРАКТИКА.

1) Специалната обработка на кожите ще се извършва самостоятелно и oтдeлпo oтъ вciки
кypcиaнтъ въ специална p; бoтилшщa въ пoмвщcпиeтo на icoжapпaтa фабрика въ София, гдето все
ки кypcиaнгъ ще има възмoжнocть да се изучи на всички отдвлни операции oтъ начало до свършване
п окончателната обработка на кожите, изброени въ § 6.
2) Анализи и практическо разпознаване фалшификациите и гoднocтьтa на разните мaтepиялu. yпoтpeбяeми въ производството.
III. Е К С К У Р З И И .
До разни фабрики и pпбoтилници и кожарски складове въ София и oкoлнocтьтa.
За улеснение на курсистите въ пътуването ще се пoлзyвaтъ cъ 50% намаление по же
лезниците, за която цeль ще требва да се cнaбдятъ cъ свидетелство за caмoличнocтътc си изда
дени oтъ Постоянните Koмиcи, Tъpv.-Пндycтpиaлпи Камари или общинските Управления, въ които
изрично требва да се упомене цтшьтa на пя·тyвsнeтo.
Лгeлaющптe да мoгaтъ да бъда л> дoпycтнaти въ кypcътъ ще требва да изпpaтятъ въ по
вереното ми Министерство (Бюро за зaняти) документите си най-класно до 25-й юний т. г. cлeдъ
което ще имъ бжде съобщено ще ли б^дaтъ допуснати въ курса или не,
Окръжните пocтoяни Комисии, Tьproвcкo-Индycтpиaлнитe Камари и Общинските Уп
равления требва да cъoбщaвaтъ веднага числата на степендпштитв си, ако ^имaтъ такива, за да
имъ се aнгaжиpaтъ cвoeвpeмeнo мвcт.·»; TБXЯИTB документи С/Ъщо требва да се излpaтятъ въ M-вoтo.
Това като cъoбщaвaмъ, зaмoлвaмъ OкpлvЖнптЬ Пocтoяни комисии, Търговско-Индустри
алните Камари и Oбщии· Управления да дaдътъ широка глacнocть на нacттящeтo ми въ окръга.

Mпниcтpъ: А. Л Я 1 I Ч E B Ъ
Haчaлникъ вa бюрото : X P. C T. X И H K O В Ъ.

