ххш:

Варна, 10 ЮлиЙ 1910* год.
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Пари, писма и всичко
>а вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

едъръ и дребенъ рогатъ добитъкъ. въ местностьта „Кумлука", край града Варна.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 12
часа преди обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 6000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 300 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето инте
ресуящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки
присжтственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия

За обявления се плаща на дума:
Ва първа страница.' . . . . 3 ет.
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щава, че е забелезано да висятъ разни пред
мети по телефонната линия на градската мрежа
като: хвърчила, играчки, парцали и пр. хвър
лени отъ забавляващите се дЬца; по улиците.,
Между тия предмети често се случватъ проводими
на електрическия токъ, материали, като сърмени
и др. металически нишки, които прнчиняватъ
повреждания, често пжти мжчно издирвани, по
ради прекритостьта имъ.
Варненското градско общинско управление
обявява горнето на жителите на гр. Варна съ
предупреждение, че за въ бждаще станционвите
органи ще бждатъ заставени да съставятъ ак
тове на провинените, като ще се подвеждатъ
подъ отговорность по силата на чл. 366 отъ
закона за пощите, телеграфите и телефоните.

п. Кметъ: Ф. Христовъ
п. Кметъ: Д Бадвлввъ.
и. д. Секретарь: М. Петковъ

и. д. Секретарь: М. Пвтновъ.

Обявление
№ 9700.
гр. Варна, 8 Юлий-1910 година.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
24 юлий т. г. въ помещението на сжщото управ
ление ще се произведе търгъ съ тайна конку
ренция за отдаване на предприемачъ направата
на едно общинско здание за бюФетъ при
новата скотобойна за едъръ и дребенъ рогатъ
добитъкъ въ месгностьта „Кумлука-, край гра
да Варна
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 12 ча
са преди обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 6000 Дева.
Залогъ за правоучастие въ тьрга се изис
ква 300 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето ин
тересуящите се ще могатъ да ги преглеждатъ
всеки присжтственъ день и часъ.
Г г конкурентите требва да се съобризяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.

Варненско градско общинско управление
Обявление
М 9702.
гр. Варна, 8 юлий 1910 година.

Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
22 юлий т. г. въ помещението на сжщото управление Ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за огдаване на предприемачъ напра
вата на единъ бюоетъ въ местностьта ,ГюнДЮЗЪ-чешма", край града Варна.
х
Офсртите ще се приематъ отъ 9 до 12
часа преди обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 5000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изиск
ва 250 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето инте
ресуящите се могатъ да ги преглеждатъ всеки
присжтственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобрап. Кметъ: Ф. Христовъ
зяватъ напълно съ чл 11 отъ закона за общес
. и д. Секретарь: М. Петковъ твените предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Секретарь: М. Пвтновъ,

Варненско Градско Общинско Управление _

Обявление^
№ 9701
гр. Варна, 8 юлий 1910 година.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
23 юлий т. г. помещението на сжщото управ
ление ще се произведе тъгръ съ тайна конку
ренция за отдаване на цредпрпемачъ направата

на единъ дамъ при новата скотобойна за

Варненско
Градско Общ. Управление
Отделение
Санитано-Ветеринарно
ГО 3&1
3 ЮлиЙ 1910 год.

Статистика
Презъ мцъ Юний въ Варненската ското
бойна еж биле изклани 33 вола, 133 крави, 20
телета, 1 биволъ, 21 овци, 13966 агнета, 726
ярета и 1 свиня, които еж дали всичко 156030
клгр месо ч
Црезъ взгеклий м-цъ нема уничтожени
добитъци.
Презъ сжщий месецъ еж констатирани 4
случая отъ бесни кучета въ града, вследствие
на което еж изтровени и убити 40 праздноекитающи кучета,
гр. Варна. 3 юлий 1910 година.
за градски ветеринаренъ лекарь
Фелдщеръ: М. Иливвъ.

Министерство
на
ФИНАНСИТТ»
[Отделение ва държав
ната и общ отчетность
341 6987.
22 Юни т о година

Окрхжно-

ПрЪписъ.

До г. г. окр. управители
до. Българската народна и зеяледелческа банки и до всичка
финансови учреждеиия зазнаиис.

Господине Управителъо,
Въ допълнение на окржжното ми отъ 12
декемврий 19 9 г. подъ Д^ 13,700, имамъ
да Ви съобща, че и въ гр. Сливеиъ е
Варненско Градско Общинско управление честь
заловена една подобна фалшива еднолевова мо
нета, съ мелизимъ 1891 год. и съ следните.отт
личителни белези: по лека съ 1 грамъ; напра
вена е отъ олово и покрита съ тънъкъ пласть
белъ металъ, които като се изтърка, монетата ос
№ 9561
тава желта и правл черни следи като се;драс
ка съ нея върху книга; и разтоянието между
гр. Варна, 6 юлнй 1910 година.
Вследствие писмото на господина Н-ка на отделните букви на надписа „Боже пази Бъл
Варнен. Телегр. Пощен. станция, зарег. подъ гария" е по големо, отколкото при истинските
№ 10462 отъ 30 й юний н. г., съ което съоб монети.

Обявление

Стр. 2.

Варненеки Общински Веетникъ.

Това като Ви съобщавамъ, моля Ви Гос
подине Управительо, да разгласите на населе
нието за залавянето ва тая фалшива монета, за
да се предпазва отъ измамване и да разпоре
дите до подведомствените си органи да преследватъ разпространителите, както и да ги издирятъ и валовягъ фалшификаторите Подписали:
Министръ Ив. Салабашевъ и Началникъ на От
делението Хр. Господиновъ.
IИзпраща се въ преписъ до Г. Г Кмета
§ на Варнен. град. община и полиц. приставя
*" на първия за разгласяване, а на вюрите
^ за издирване и залавяне фалшификаторите
гр. Варна, 1-й юлий 1910 год.

266. Натоварва се техническото отделение
да приготви нужните книжа за доставката и
поставката на единъ публиченъ кантарь
267. По удобряване търгове за 4 праздни
общински места продадени на бедни граждани.
21.8. Да се ходатайствува предъ Минис
терството, да се повърне на общината отстъпе
ното съ решение М 178/93 год. место (кварталъ М 78; като общината вместо него.и по
стройките му отстъпи друго место, коеУо по
положение и размери напълно ще. бжде удобно
за целигЬ на българския флотъ.
Протоколъ -М 22 отъ 19 V 1910 год

269 Възлагатъ се върху Михаилъ Филиповъ
общинските морски бани за три сезона
Град. Началникъ: Г. Поииовъ
(1910, Г.'Ц и 1,У1 - години) за общъ наемъ
Секретарь: П, Ниноловъ 22265 лева.
270. ' ъзлага се търга по доставката на
2000 пръстени тржби върху Никола Костовъ
за 637 л. т. е. 2°/о подъ девиза
Глина Дирекция
Преписъ отъ преписъ тв. Бърво.
271. Възлага се .ърга за доставката на
НА
Окр&жно.
разни строителни материали, нужни за община
Жел*«. и Пристанищата
та презъ 1910 г. вьрху Реджебъ Ибрахимовъ
Отделение Търговско
До ВСИЧКИт4 началници
X 88,884
станции и влагалища по Бъл- сь 14 °/ 0 по горе отъ цени 1 е сложени въ ве
Совас 1 ЮлиЯ 1910 год, гарските държавни железници. домостьта за единичните цени
272. Общинската барака, находища се по
шосето
Варна Бургазъ въ мес.ностьта „КумДирекцията ва източните железници въ
4
лукъ"
да
се даде подъ наемъ по доброволно
Цариградъ съ писмото си подъ .№ 309 А. 0.
съгласие.
ни съобщава, че закрива представителството си
273. Утвърждава се търга по продажбата
въ България за въ бждаще и като така, за
всички справки отъ които публиката се инте; на общинския конь „Баникъ" и се възлага върху
ресува да знае като: изменения и нововъведе- К. Геновъ за 267 лева.
дення въ сточните и ПЖТНИШКИГБ тарифи или
274 У.върждава се търга за продажбата
за влаковите разписания както и за други на на места въ квартали^ Ле ЛИ 4 и 21. улица
редби за по източните железници да с • отпра- „Бо.евска"
вятъ не вече къмъ представителството, което
275. Утвърждава се търга за продажбата
несъществува, а направо до поменатата желез- на местата въ кварталите ЛЗ М 376, 377, 153,
нопжтна администрация въ Цариградъ.
83, 75, 325, 353.
27(5. Утвърждава се търга за продажбата
Началниците на станциите да съобщатъ
настоящето на подведомствените си чиновници местата въ кварталъ <№ 1^8
277. Ириематъ се поемните условия за от
н на превозния персоналъ за сведение Под
писали: Главенъ Директоаъ: Т. Морфовъ и на даване ва търгъ подвързването книгите и спи
чалникъ отделение: Л Карапировъ, Верно, за санията на Варнен. град. общ библиотека (III
на началника на отделението (подп.) П. 15. Стоя- партида .
новъ,—
278. Приема се протокола на комисията
избрана
за определение место за изкопаване
Верно,
жълта
пръсть,
за удобренве
При Варнен. град. Околийско Управление
279. Удобрява се да се ходатайствува
за Секретарь: Ив. Коларовъ.
предъ минист. на вътрешните работи за изда
ване указъ за отчуждаване изворите въ лозята
на с. Аджемлеръ и подъ сжщото село и изворитЬ подъ с. Гевреклеръ местн „Параджикъ»
подъ с. Русларь.
280. Отлага се разглеждане молбата вх.
отъ
•Лв 3309 отъ 27. II 1910 на Ахмедъ Измаиловъ
за събиране по точни сведения по въпроса
РШНИЯТА ВА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩИН. СЪВЪТЪ
281. Удобрява се да се обжалва реше
(Продължение отъ брой 36.)
нието на Варн. Окр. Сждъ по гражданско
дело .Л? 189/909 г съ Симеонъ Календжировъ
Протокол* М 21 отъ 4 май 1910 год.
предъ Русенския Апелативенъ Сждъ като се
257. прехвърля се серийното прцво отъ представлява общината отъ. консулта Г Дас
Ст. Ив. Пляковъ върху Владимиръ Живковъ.
каловъ.
258. Да се изплати на Варненския агрономъ 9*60 л. за дадените предмети йа общин
Протоколи М 23 отъ 20. V 19/0 од
ския слушатель въ овощарския курсъ Инанъ
282. Удобрява се да се освободятъ бед
Николовъ.
Г
ните
жители отъ гр. Варна отъ плащане такса
259. Удобрява се протокола на комисията
за
продадените
имъ места.
по цените на непредвидените работи въ строя
283.
Удобрява
се да се изплати сумата
щите се махленски хали отъ предприемача Ив.
К. Поповъ.
238'10 лв. за поправката на джамлъка предъ
260. Отпуща се 1000 лева помощь ва Вар входните врата предъ зала „Съединение'.
284. Уважава се молбата вх № 7854 отъ
ненското колоездачно дружество.
261. Да се заплати на Д П. Кенковъ су 19 т. м. на Българ. Генерална Банка—Варнен.
мата 492 л. 11 ст. за извършената отъ него клонъ.
въ повече работа по направата калдъръма на
285. Удобрява се да се взематъ отъ § на
ул. Русенска.
запазения фондъ (чл. I § 33) на т. г. бюджетъ
262. Да се изплати на Д. Ц Лучнпковъ 200 лева и се отнесатъ къмъ § за осветление
изъ гр Русе адвокатско възнаграждение на помещенията на общ служба
сума 40 лева по дело М 74/9 Ю год.
286 Удобрява се да се взематъ отъ § на
263 Удобрява се протокола на комисията запазения фондъ (гл. 1" § 33) на т. г. бюджетъ
по определяне место за нови гробяща, къмъ 1500 лева и се отнесатъ къмъ параграфа за
Добрншкото шосе.
отопление общинските служби
287. Удобрява да се изплати на Варнен
264. Удобрява се протокола на комисията
по поправката пътя и моста въ лозята при Окр. Инженеръ Д. Марчевъ сумата 15-60 и на
„Кумъ-Чешма".
зам. град. началникъ сумата 10'50 лева.
265. Да се изплати отъ § 32 на Д. Та288 Удобрява се молбата на Провадийското
ховъ 28 лева, Щ . Славевъ 6 лева, на А. Те- град. общпн управление относително даване взамелковъ 4 лева, на Българ- Нар. Банка 83 65 вмнообразно некои части нужни за новостроящия
дева и по § 15 на Д. Анастасовъ 20 лева.
се въ Провадия водопроводъ.

изводъ

Брой 26.:
289. Удобрява да се изплати на инжененерите П. Бончевъ 40 лв и В Д Кърджиевъ
278 л 80. ст. за командировката имъ въ гр.
Лиежъ (Белгия).
290. Остава се безъ последствие заявле
нието на Хр П Гайганджиевъ вх. № 7603
отъ 14 Май т. г.
291 Оставя се безъ последствие идеата за
построяване на специална стая за бракувано
свинско месо.
292 Възлага се на постояното приежтетвие да купи пресата на Любенъ х Костовъ отъ
гр. Провадия.
293. Удобрява се, щото чешмата на село
Сюкбей, Русларска община, Варненска околия,
да се ваправи отъ предприемача. Благой Пъйчевъ.
294. Удобрява се да се ;ходатайствува
предъ Минист. на Вжтрешните Работи за про
дажбата на места находящи се въ кв № М
484 — 533,
295. Счита се, че търга за {местото М 10
е утвърденъ върху Мария Ив Димитрова и й
се предаде свид. № 8446, а на Мария Ивано
ва да й се повърнатъ парите; (срещу свид
М 8500),
29(5 Удобрява се протокола! на комисията
отъ 4.. V т. г , обаче за водата рдо извира отъ
левия брегъ да се назначи комисия за прег
леждането и.
I;
.
,
297. Удобрява се да се плаща за бе
тонните работи направени отъ кариерата „Кованлъкъ".
298. Удобрява се протокола ва комисията
отъ 31. Ш т. г.
299. Назначава се комисия въ съставъ п.
кмета Д Беделевъ, съветника Н. Киряковъ и
и началника на лазаретното отделение Ал. Первировъ
300 Удобрява се Протокола на комисията
отъ 3. IV т. г.
301 Удобрява се протокола на комисията
ргъ м. май 1910 год.
302. Оставя се безъ послЬдсгвие заявле
нието на Михалъ Филиповъ и се реши да се
предяви искъ предъ ежда противь сжщия и
поржчителя му Никола Дафиновъ и Хр. Симеоновъ за 4826 лева 25 ст.
Протоколь № 24 отъ 2 юний 1910 год.
303. Не се удобрява търга досежно дос
тавката облекло на общ. служащи, произведенъ
на 2'2. у т- г304 Утвърждава се търга произведенъ на
28 май т. г. досежно доставката на изтривалки
за обуща за Варнен. Общин. Управлевие.
305. Утвърждава се търга произведенъ на
21 май т. г. досежно доставката на 7, ламбпи
,,Аладинъ а .
306. Утвърждава се търга произведенъ на
21 май досежно покупката на впрегателните
принадлежности нужни за общ. коне.
307. Удобрява се да се продължи срока
за доставяне и наместване на разни ежораженни
уреди за двете нови стотобойни.
308. Удобрява се да се достави 300 куб.
м. трошенъ камъкъ, нуженъ за поправка на улиците на гр Нарна, по доброволно съгласие.
309. Удобрява се да се инсталира въ гра
да електрическо осветление.
310 Удобрява се да се яви че Варнен
ското град общин управление има нужда отъ
електроинжнеръ.
Протоколь М 25 отъ 14 VI 1910 год.
311 Утвърждава се тъга-отъ 11 т. м. за
направата на два нуждника за 2098 лв. и 78
ст. като се възлага върху Миланъ Нетровъ.
312. Удобрява се да се доставятъ по сто
пански начинъ за 1000 лв инструменти и по
собия, за 800 лв. камени и желЬзни репори и
за 200 лв. канцеларски потреби за регулацион
ното отделение и да се наеме зданието на Бал
кански на ул. „Харчевичъ" .. за помещение на
работното бюро при Регулационното отделение,
съ наемъ 1700 лв отъ 15 юний 1910 г. до 31
декемврий 1911 год.
313. Удобрява ре да се изплати по 5 лвдневно въжнаграждение на Д. Костакевъ и др.
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като членове на експертна комисия по опреде
ляне цените на печатарските доставки нужни
на Варненското градско общ. управление.
314. Изказва се мнение да се утвърди
търгътъ относително даване на предпрнемачъ
канализацията на гр. Варна, като се възлага
върху Благой Пейчевъ и Никола Дафиновъ
315. Удобрява се протокола на комисията
натоварена за купуване хидравлическата преса
на Любенъ х. Костовъ отъ гр. Провадия.
316 Удобрява се да се изплати на Д-ръ
Т. Стояновъ сумата 1587-17 лв възнагражде
ние за защищаваното отъ него гражданско дело
№ 217/907 г. предъ Русенски Апелат. Сждъ
317. Оставя се безъ последствие молбата
на Варненското вакувско джамийско" настоятел
ство препратено съ надписъ отъ Окр. Управитель, оносително изплащането на заетите му
места отъ общината.
318. Оставя се безъ последствие молбата
на Варненското Църк. Настоятелство, съ която
иска даване даромъ скица за църковните имоти.
319. Оставя се безъ последствие молбата
на Д. Дончевъ прокуроръ при Русенски Апел.
Сждъ и Ц. Калянджиевъ, относително прехвър
ляне место.
Протоколъ Л? 26 отъ 23 VI 1910 год.
320. Удобрява се да се възложи на общи
нски предпрнемачъ И Поповъ направата на
допълнителните работи при новите хали.
321. Удобрява се протокола на комисията
избрана за определяне загубите на предприе
мача Г Ж. Андрейчевъ, причинени отъ порой
ните дъждове и да му се заплати сумата 19о лв.
322. Удобрява се да се изплати на пред
приемача Г. Ж Андрейчевъ сумата У9Г15 лв.
за направените допълнителни работи по ул.
„Червенска".

323 Удобрява се да се вземе отъ гл. I
§ 3 3 на т. г. бюджетъ — 1000 лв. и се отнесатъ къмъ гл. I § 7 п. 2 на сжщия бюджетъ.
324. Уважаяа се молбата въ № 9589 отъ
15 т. м. на Атанасъ С Коларовъ. като му се
освобождава гаранцията отъ 1000 лв. като
бивши общински финансовъ агентъ.
325. Удобрява се протокола на комисията
назначена за преглеждане каменни бордюри
предъ зданието на Тони Петровъ, Аврамъ Презенти и др. и да се заплати по 8 лв. на п метръ,
226. Утвърждава се търга произведенъ
за ^подвързване книгите и списанията на град
ската библиотека върху Ив. Пройковъ за 265
лв., на 16 т. м.
327 Утвърждава се търга произведенъ на
17 т. м. относително подвързване книгите и
списанията на общ. библиотека, като се възлага
върху Петръ Стамовъ за 340 лева.
328. Да се вземе отъ параграфа на запас
ния фондъ гл. I § 33 на т. г. бюджетъ сумата
4250 лв и се отнесатъ къмъ гл. I § 22 п. 26
на сжщия бюджетъ.
329. Уважава се молбата вх. № 10120 на
Варненското Славянско Благотворително Д-во,
като му се отпущатъ 3500 лв. помощь.
330 Удобрява се да се взематъ отъ гл. I
§ 14 и. 15 на т. г. бюджетъ 500 лв. и', се от
несатъ къмъ гл I § 14 ц. 8 на сжщия бюджетъ
331. Удобрява се да се плати на В. В
Живописцевъ началникъ на Статистическото бюро
при кметството 82-80 лв. за командировката му
до София съгласно окръжното вх. М. 4287 на
Министерството на Вътрешните работи.
332. Удобрява се постановлението на общин
ския съветъ отъ 15 юний т. г относително не
даване възивна жалба срещу оценките опреде
лени отъ окр. съдъ за отчуждените воденици и
тепавици за водоснабдяването на гр. Варна съ
вода.

(Продължение отъ брой 25).

ПОЕМНИУСЛОВИЯ
относително
направата на канализацията в ъ гр. Варна.
Г I А В А II.
Т Е Х Н И Ч Е С К И

У С Л О В И Я

А) Общо описание на работите
Чл. 35.

Землени работи.

!
•
,
:
.•
!

Землените работи за каналите се състоятъ:
1) Въ изкопаванв на ямите, съгласно проектите до дълбочина, оппределена въ детайлните планове или изискани отъ заведующий построй
ката инженеръ ;
2) Въ черпане п отвеждане на всичките води подпочвенни и надпочвенни, които би се появили въ ямите*.
3) Въ уравнение дъното на ямите въ изискваниятъ наклонъ и
я
профилъ;
4) Въ засипване яките и привеждане повръхностьта на земята въ
първоначалния й видъ и
5) Въ подпиране каналните ями съ талпи и греди.
• З а б е л е ж к а : Позволява се на предприемача, за негово улеснение
(при изкопаване на ямите, да остава на места кадйто той желае неразкопани землени пласи, които следъ полагане тръбите на канала и засипва
нето имъ съ чиста пръсть най-малко 50 с. м. надъ тръбите требва да
разкопае.
Чл. 36.

!

Отр.--8'Г>

Зидарски и глинени работи.
Каналите въ завпспмость отъ матарияла употребенъ за гЬхната
направа ще бъдатъ:
1) Канали съ яйцеобразно напречно сечение съ размери: 75/50,
90/60, 105/70, 120/80, 135/90, 150/100 и 180/120 — Тези капали
ще бъдатъ изработени споредъ чертежите и сметката или зидани въ ямите
съ предварително приготвени отъ циментовъ бетонъ, въ форми (калъпи)

333 Оставя се безъ последствие заявле
нието вх № 7935 на Ан. В. Коларовъ относи
телно изкането да му се отпусне ' общинско
место въ мест. „Пейнерджикъ"..
<
334. Удобрява се протокола на комисията "
оазначена за определяне повредите въ строящета се скотобойна првченени отъ бурята и се
заплати за повредите на предприемача Д. Кенковъ 1330 лв. и 80 ст. .
335. Разрешава се на п. Кмета Минко
Юрдановъ 20 дни отпускъ
336. Разрешава се на Лозарския Начал
никъ нри Варненското градско общ. управление
1200 лв за направа на 12 кантона за лозарните падари.
337. Удобрява се да се изплати на Д-ръ
Т. Стояновъ сумата 617-04 лв. възнаграждение
за защищаваното отъ- него гражданско дело
М 46/910 година.
338. Удобрява се да се изплати па Акц.
Д-во «Зора' вземанката на Мицовъ С-ие
Натанъ отъ общинското управление на достав
ката и намества не уреди и съоръжения въ скотобойната.
339. Удобрявт се да се отпуснатъ на дър
жавата и на Девненското. селско общ. управле
ние взаемнообразно водопроводни тржбл.
340. Удобрява се да се изплати на Кеворкъ Коюмджиянъ сумата 75 лв. за наемане
файтона му за 25 дни, вместо лекарския, който
е билъ на поправка.
341 Уважава се молбата на Варненското
гимнастическо д-во „Черноморски Юнакъ" като
му се гарантира заемъ 20000 лв. предъ Бъл-.
гарската Народна Банка.
342. Назначава се комисия която да при
готви поемните условия по определяне циганска
махала.
|

\

Свършепъ на извънредната сесия.

дъна, съединителни парчета съ сводовъ покривъ или изцело приготвениотъ циментовъ бетонъ въ форма и поставени въ ямите.
-'
;•...<•
Въ низката часть на града при съединението" на яйцвобразнитв
канали съ главния колекторъ ще се построятъ, по чертежъ, канали съ осо-:
бени напречни сечения (спдеснати канали)
:•..'•' ,.' '
2) Канали съ кръгло напречно сечение съ вътрешенъ диааетръ
отъ 15, 20, 25, 30 и 4.0 с. м. — Те ще бъдатъ отъ цваенто бетонова
или отъ каменинови тръби, приготвени и положени споредъ детайлните
чертежи, надлъжните профили и сметката.
3) Съединителни парчета (отклонения) за крайулпчпите утоци и за
частните канализации. — Те ще бъдатъ приготвени отъ циментовъ бетопъ
въ форми иди отъ каменинъ, споредъ чертежите п сметката и положени въ
ямите при самата направа на каналите.
4) Крайулични утоци. — Те ще бъдатъ приготвени отъ циментовъ
бетонъ въ форми или отъ каиенипъ, сиоредъ чертежите и сметката и по
ложени споредъ указанията на заведующия постройката общински инженеръ
при или следъ наиравата на каналите.
5) Ревизионни и съединителни кладенци. — Те ще бъдатъ напра
вени споредъ чертежите и сметката или изцело отъ циментовъ бетопъ илн
отъ тухлена зидария за стените и отъ цимептовъ бетонъ; или чисто
делани по шаблонъ камани за дъната на кладенците и за местата па
шиберите.
6) Басейни за промиване каналите. — Те ще бъдатъ зидани спо
редъ чертежите и сметката или изцело отъ циментовъ бетонъ или дъното
и стените отъ циментовъ бетонъ, а покривния сводъ отъ пресовани тухли.
Забележка: Предприемача е длъженъ да укаже въ офертата ей
за какъвъ видъ канали съ кръгло цапречепо сечение, съединителни пар
чета (отклонения) и крайулични утоци оферира, за цименто-бетонови или
за каменинови. — Избирателното право е'на Общинския Съветъ — При
равни цени и при малка разлика въ цгьнитп ще се пргъдпочете офер
тата съ която се пргъдлага да се извърши направата па крдилитгъ
канали и съединителни парчета и крайулични утоци отъ камени
нови тряби. . .
Чл. 37.

Железни и чугунени работи.
Железните н чугунени части п апарати ще бхдать споредъ черте
жите п сметката:
1) Чугунени покриви (капаци) за съединптелпите и ревизиопните
кладенци (шахти) правоъгълни и кръгли ;
2) Шпберп (затвори за промиване) яйцеобразпи ипи кръгли съ же
лезни вериги или съ ключовъ пъртъ за вдигане и похлюпки;
3) Чугунени рашеткп за крайулпчпате утоци;
4) Железни стъпала за кладенците;
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5) Железни- кофи, заедно съ опиратвленъ пърстенъ за крайуличнит* утоцн;
6) Чугунени-апарати-съ принадлежностите за автоматическо изпраз
ване на резервуарите за промиване на- каналите.
Чл. 38.
Шосейни работи.
Шосейнитгъ работш св сестоптг?:'
I)1 Йъ наирава на шосе съ или безъ основепъ калдаръмъ надуь поглавпвте канали и въ по-главните канализирани улици, които не с& нито
калдърмосани нито шосирани. .
. .'
й) Въ направа на сухъ калдаръмъ около покривите на кладенците
и на рвзервуарйте и на риголите тамъ гдето се поставятъ крайулични
утоци въ непавирани или нешосирани улици
Въ направата на бордюрите отъ делани камани съ или безъ подзидване, въ канализирани улици, гдето нема такива бордюри.

Б) Материали.
Чл39."

.

Тухли.
ТухлиИь гце блдатъ два вида:
1) Йресовани й

ните чертежи, отъ специално избранъ и- изработенъ материалъ,. чисть
отъ всека варовита* прпмесь: требва да ех добре пресовани и из
печени; плътни и безъ шупливини отъ вхтре; да нротивоетоятъ едно следъ
друго на атмофсерически променения, да неногдъщатъ влагата а да не попиватъ при абсолютната имъ сухбсть повече отъ Ю°/0 отъ собственната,
имъ тяжесть вода, ако стоятъ въ нея положени въ течение на 24 часа;.
да даватъ ясенъ звукъ при ударъ и да притежаватъ едно съпротивление
на счупване отъ най-малко 50 килограма на квадратенъ сантиметръ
и най-малко 180 килограма на квадратенъ сантиметръ съиротивление на
смазвание. — Осве'нъ това тухлите требва да притежаватъ точно.исканите
размери, да ех съ гладка повръхность безъ безъ каквито и да било. пук
натини и нащърбявания и да с& съ остри и цеди рхбове.
•

•

•

'

'

•

•

Чл. 41.
•

•

•

•

'

•

;

-

.

Клинкери.

Клинкерите ще бхдатъ по видъ и размеръ сжщо както пресова
ните тухли; само че материала за техното приготовление ще бжде по-добъръ
Клинкерите ще бхдатъ печени до остъкляване на повръхностьта
имъ и ще представляватъ едно съпротивление за смазване най-малко отъ
250 к гр. на квадратенъ сантиметръ и най^малко 70 к. гр. на квадратенъ
сантиметръ за счупване; те, поставени въ водата при същото условие както
тухлите, не бива да поглъщатъ по-вече отъ • 5 % собствената имъ тя
жесть вода.
Чл 42.
Глинени тржби (Зтвшеид) и др. глинени принадлежности.

2) Кдинкерови.
ЧЛ

40.

Пресовани тухли.
Пресованите тухли, които ще се употребятъ за зидане каналите и
техните принадлежности, требва да бхдатъ приготвени, споредъ даде

Всичките изготвени отъ глина (8)етгеи§) тржби, съединения и други час
ти, требва да иматъ точно исканите и определени отъ детайлните
планове размери, да ех добре формирани, пресовани, да ех силно изпе
чени, отъ ударъ да издаватъ ясенъ звонливъ звукъ и да ех съвършенно
прави и безъ вглъбнатини и нащърбявания."

Въ Печатница и Книжарница „Войниковъ" - Варна
има депозирани всички счетоводни и деловодни книжа за
градски и селски общ. управления, учил. и църковни настоя
телства и въобще всичко отъ което се би указало нужда.
Руски бои за училищни черни
дъски; черна/червена и зелена
Прегледани и удобрени отъ Руский Върхов, Медицински Съвйтъ,
прпор&ченъ отъ Санитарната Дирекция въ Царство България.
Приема поръчки за училищни чинове по
образеца отъ Министерството на Просве
тата, класни дъски и разни видове линияли.
рнгпийски креди (тибеширъ) бели и цветни.

^

цъни износни. — — —
Съ почитание:

Печатница и Книжарница

„Войниковъ" - Варна.

