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Варненско Градско Общинско Управление

Обявление.
.V} 10549
гр.

Варна, 23 юлий 1910 година

Варненското градско общинско управление,
на основание чл. 136 отъ закона за полицията
въ селските общини, обявява за знание, че Ди
мо Серафимовъ отъ гр. Варна, изгубилъ си е
оригиналния интезапски билетъ .№ 48094 серия
о7 905 година, за едно магаре, косъмъ черъ
подъ корема белезникаво, подвито и че вместо
него издадено му е дубливатъ.
Въ случай че се укаже яекаде да се счи
та за невалиденъ.
и. Кметъ: Д Беделевъ
а Секретарь: В В. НШеописцееъ.

За станалите произшелствия, пристигнали
по видни пътници, дружества, екскупзпянти и
Др, презь това денонощие
1 Подпалване. Днесъ, около 12 часа по
обедъ, неизвестни деца хвърлили кибритъ въ
избата на праздния дюкянъ на жителя отъ Вар
на, Никола Боевъ, находящъ се въ ул „Коло
ни", та се запалва находищата вжтрв слама,
което подпалване на време е потушено. Повре
дено е само дюшемето, за потушаване огъня.
2) Намгьрет мъртвец*. Часътъ 'д1/2 следъ
обедъ, е намеренъ мъртавъ. три километра вънъ
отъ града, Ангелъ Демировъ, около 55 год. отъ
с
Карахюсеинъ, ''арменско. Боледувалъ отъ 4
месеца насамъ. Съобщено е потребното на еж
Дебните и медиц. власти.

Един-ь брой 3 от.

Това като Ви съобщавамъ, моля Вн, гос
3) Умишлено умъртвено дгьте. Димитра Каподине Управителю, да разгласите ' на населе
лудова огъ Варна, умишлено умъртвила ново
роденото отъ нея дете, което било намерено на ние гр за залавянето на тая фалшива монета
за да се предпазва отъ измамване н да разно
пътя, подхвърлено, отъ аолиц. власть.
редите до подведомствените Ви органи да преегр. Варна, 22 юлий 1910 година.
ледватъ разпространителите, както и да издирягь и заловявъ фалшификаторите.
< Отъ Градоначалството.
Подписали.' за Минпстра: М. Славовъ и
за Начаникъ на отделението: Д. Н. „Сакаровъ.

До Господина

' Варненско
Градско Окол, Управление

змз. 8144

Варненския Град. Общин.

21 Юлий 1910 год.
гр. Варна.

Изпраща се въ преписъ на Г-на Вар
ненски
градски общински Кметъ и Г. Г.
о
СО
полицейските пристави за разгласяване и
вземане нужднигЬ мерки.

Кметъ.

гр.

Варна, 18 Юлий 1910 година.

•е
п
н

Държавния бирникъ на 1-й Добродански участъкъ, Троянска околия, е залоф
И вилъ у Мехмедъ Ахмедовъ Кугаевъ отъ с.
о
м Ломецъ,
една двулевова фалшива монета,
еа
о ва отъ типа на 1882 г., която се различава
отъ истинските такива въ това че венци
п
а те и въобще шарките й ех по-криви, въ
Н
ю а диаметръ е малко по-голема, а на тяжесть
н В)
и *»
е почти равна.
'
еа
о. И
И ая ,
Моля, Господине Кмете, да разгласите
о
И са гореизложеното на населението отъ града,
в м
д м за да -се предпазва отъ подобни,
пуснати
о *=*
И в въ обращение, Фалшиви монети.
и а

Град Началникъ: Г. Лоаиовъ
за Секретарь:лИ. Ноларовъ.

Министерство
НА

щ
вз
В!
еа

се
И

ОЕР&ЖНО.

ФИНАНСИТЪ
Отделение еа държавната
иобществ отчетвооть.
» 7586.
8 Юлий день 1910 година

Преписъ,

До г-на Старо-Загорския Окр
Управитель. Преписъ до всички г.
г. Окрхжни Управители за знание
и раапореждание.

гр. СОФИЯ.

ХгК

е.в
о

Град. Началникъ: Г. Лопповъ.
за

Министерство
на
ФИНАНСИТЕ
отделение за държав
ната и обществена отчетность
№ 7586.
8 Юлий, 1910 година.
гр. София.

ГОСПОДИНЕ

Секретарь: Ив Нолароаъ.

Окр&жно.

Преписъ.

До г-на Старо-Загорския Окр
Управитель Преписъ до всички г.
г. окр. управители, Българската На
родна в Зеиледелчески банки и
ок лжнцт* и околийските Финан
сови началници еа знание и раз
пореждане.

Господине Упрагителю,

Бюлетинъ

28.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ет.
, втора
„
. . . . .
2 ,
„
я третя и четвърта страница . 2

Дари, писна и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общия. Управление
въ Варна.

дене

Цената на вестника е,
вянаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и сало за три
месеца.

Вр.

На 5 Юний т. г. касиера при Чирпан
ската банкова агентура е заловилъ една фал
шива 50 стотинкова монета
Тая фшпива монета е направена отъ
б07
/юоо сребро и носи милезимъ 1891 година,
отличав- с<' о.ъ четинскше 50 сготинкови моне-и по следните белези:
'/
1 По тежка е съ 8 10 . сантиграма.
2. По дебела е съ 0* {5 м. м, а въ диа
метръ по-малка съ около 0 2 м. м
3. Вуквнте К, В и А на лиц то еж съвър
шено зацапани и нече-ливи; надписа 50 с.отинки, венеца и нерловия кржгъ ех сжщо неясни и
зацанани; резките по гжрба й еж непълни и
неясни, когато при истинските монети всички
тия знаци еж извънредно ясни и отчетливи.
4. И двете страни на монетата еж шуп"
ливи (порьазни), което показва, че тя е пригот"
вена чръзъ отливане, а не сечене, както ис
тинските.

УпрлвнтЕлю,

На 21 юний т. г. I й Борисовградския държавенъ бирникъ е заловилъ една фалшива 2
левова монета. Тая фалшива монета носи ми
лезимъ 1882 година и се отличава последните
белези отъ истинските: 1) направена е отъ
бронзъ и е по легва съ 8-9 сантиграма; 2) по
дебела е съ около 1 м м., а въ диаметръ по
малка;
3) Всичките й релефни знаци и вензела еж
грубо изработени и
4) Думите „Боже пази България" по ржба, не съответствуватъ съ истинските, буквите
ся по малки и разместени една по-горе, а дру
га по долу/
Това като Ви съобщавамъ, моля Ви, Г-но
Управителю. да разгласите на населението за
залавянето на тая монета, за да се предпазва
отъ измама и да разпоредите до подведомстве
ните Ви органи да преследватъ разпространи
тел п е както и да изднрятъ и заловятъ фалшкфнкаюрите,
Подписали: яа Миннсра: М Славовъ и за
Началникъ на Отделението: Д Н. Сакаровъ.
Ишраща се въ преписъ на г-на Варнеиски гр. общ. Кметъ и г г. полицейски
те пристави за разгласяване и преследва^ не разпространи1влите.

СО
I—

т

гр.

Варна, 16 Юлий 1910 година.
Град Началникъ: /". Попповъ
за Секретарь: И. Ноларовъ,

Отр.

Брой 28.

Варненски Общински Вестникъ.

2.

Министерство на Търговията й Звмледйливто

Препи съ.

Карловско
Окол. Управление

До г. г. градските и окол. на
чалници въ Царството и кметове
те въ околията.

941 6637

16 Юлий 19)0. год
гр. Карлово.

Обявление
№ 4054
Министерството на Търговията и Земледелието известява на интересующите се фабри
канти, конструктори и вносителя на мерки, тег
лилки в уреди за мерене и теглене въ Цар
ството, че новия законъ за мерките и теглил
ките влиза въ сила отъ 12 й октомврии т. г.
Споредъ чл. 39 отъ закона внасянето и фабри
куването на мерки и теглилки не може да ста
ва безразборно отъ всекиго, а за да се запази едно
образие въ мерките и теглилките, които треб
ва да бждатъ направени по известно предва
рителяо определени материали, форми и разме
ри, Министерство го, ще дава специално разре
шение на всеки, който желае въ бждаще да
внася, произвежда или продава мерки и теглилки
Желающите да се добиятъ съ тия права,
требва да заяватъ най късно до 1 й августъ
н. г , въ Министерството на Търговията и Землеаелието, отделение търговск >, за да имъ се из
даде нуждното разрешение и да имъ се опре
делятъ условията, по които ще могатъ да внасятъ, прои«веждатъ или продавагъ мерки и тег
лилки въ страната. Щ'> се отнася до в-шса на мер
ки в теглилки отъ отранс в >, ще се а«-зв<пяваеш<>
презъ градовегЬ: С; ф »я Русе, Варна, Вург»зъ,
Пловдивъ и Нидинь гдеч» т е с учредя»ъ спе
анални контролни б ю р а . зл първо* ч лн.а про
верка на мер и теглилшгЬ, сьгл.сно чл 36
отъ закона.
гр С>фш

л

Ю1 п

1910 го'ин.1.
- а

О I ъ М и н и с | е р с г в о г о.

Съобщавамъ на горните длъжности лица,
че Карловското градско общинско .управление е
издало дубликатъ подъ М
153 отъ 2/У1 т. г.
вместо изгубений интезапски билетъ .№ 597^>4
серия № | 6 1906 год. на Неда Иванова отъ с.
Ара ново, за една телица Зх/г г°Дч с ъ белези;
косъмъ сивъ и рога чевга.
Нъ случай, че се окаже некжде оригияа
ла да се счита за невалиденъ. За Окол На
чалникъ (подп.) М. Тодоровъ, за Секретарь
Н. Ив. Нечевъ
.^
Изпраща се въ преписъ на Г-на Варн.
^ градски общински Кметъ, съ молба за
а разгласяване.

I?
Изпраща се въ преписъ на Господиоо на Варненски Градски Общински Кметъ,
а съ молба за разгласяване
гр Варна 19 Юлий 1910 година
Град. Началникъ: Г. Попповъ
за Секретарь: И. Ноларовъ.

Митернзовсно Селско Общинско Управление

Обявление
№ 688.

гр. Варна, 21 ЮлиЙ 1910 год.
Град Началникъ: /". Попповъ.
'

Пещерско
Окол Управление
8 Юлий ШЮ год.
II к ш а р А

за Секретарь И. Ноларовъ.

Окр&жно.

Преписъ

До г г. Околийските Началници
въ Царството и общ. Кметове въ
околията хи.

Като съобщавамъ, че Пещерекото общин
ско управление е издало дубликатъ огъ интеза,пския бинетъ | $ 97424 на Георги Соловъ
ог-4 М.к**дония, който купилъ отъ Пещерския
жигелъ • Дчмип.оъ Христовь единь конь дур
нес.ь, на 6 годишень първите моля, а на после.днигЬ предлаг-шь да разгласягъ на населе
нието, че горния биле>ъ нося цъ дата 16//Х
19 '9 гот, е билъ шгуоенъ, и ако се н-шЬри
да се счита н^валядинъ и се унччгожи.
Ок'»л. Началчикъ (нодп.) Г
Секрегарь (под.) Т Юнаковъ.

(Продължение отъ брой 27).

ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
относително ,
направата на канализацията в ъ гр. Варна.
Предприемача е длъженъ да представи за опитване най-кжено 30
дни подиръ сключването на контракта разни проби отъ циментъ произходащи отъ известни по солидностьта си фабрики. — Най-късно единъ месецъ подиръ представяне на пробите Общинското Управление ще яви на
предприемача фабриките — цемвнта на които се удобрява.
Всичките
доставки требва да носятъ марката.на фабриките, които ех удобрени.
Презъ делото време на постройката ще се взематъ проби отъ дос
тавения материялъ и всека доставка требва да бдде предварително пред
ставена за опитване и може да се употреби само тогава, когато осемдпевните й проби отговарятъ на условията
Ако въ некое буре се укаже
затвърденъ циментъ, то целото буре се бракува иди отстранява отъ мес
тото на постройката. —- Пробите ще се взематъ въ такъвъ размеръ и отъ
тези бурета, отъ които ръководящи постройката поиска.

Мигеризовското селско общиичско управ
ление обявява, че свидетелството .№ 73149 отъ
9 того серия Л, 47—906 г из'дадено на Василъ
Дончовъ отъ Митеризово, за правособственность
на една кобила, 6 годишна, алеста, особени бе
лези: задния левъ и предния левъ кракъ ко
питата бели и на челото лиса, е изгубена и
днесь се замени съ дубликатъ, то оригинала въ
случай, че се намери да се счита невалиденъ.
с. Митеризово, 12 Юлий 1910 год.
Общински кметъ (подп) Р. Инановъ Секр.
Бирникъ (подп) Д Василевъ
^
Изпраща се въ преписъ на Господина
-* Варненски Градски Общински кметъ, съ
оо
_
молба за разгласяване.
^

гр Варна. 21 Юлий 1910 година

Град. Началникъ : Г. Потювъ

Кунуш 'въ за
за Секретарь: И. Ноларовъ.

Чл. 56.

М шини за изпитване цимента и циментобетоновите предмети.
Предприемача се задължава да достави за своя сметка нуждяитъ
кашини за изпитване качеството на цимента по пруските норми отъ фир
мата „О^саг ШсЬ(-еги въ Дармшадъ, и за изпитване на циментобетоновитъ1
трхби, канали и съединителни парчета гретеровата трхбоизаитвачна преса
1 Ог.-тЬ' г'-<-Ье КоЬ.'рпштйярг"Н8<) които да предоставя винаги на раз
положението на технич отделение по водоснабд. и капализац. при Общин
ското управление, до като се свърша направата на канализацията
ГЛАВА

III

ПОДРОБНО ИЗЛОЖЕНИЕ

НА РАБОТИТЪ.

' ' А) Землени работи.
Чл. 57.

Отбелезване на осьта.
Чл. 64.

Задълженията на предприемача при опитване на материалите.
При вееко опитване на материалите, предприемача или неговия
ханеетникъ требва да присътствува и да подписва всички актове, които би
ее съставили при опитването.
Направените обаче опити не освобождаватъ предприемача отъ отговорностьта за качеството на материалите и работата.
Чл. 55.

Бранувани материяли.
Всички бракувани материали се отбелезватъ съ особенни неизгладими знакове и се отстраняватъ отъ местото на работата отъ самия предприемачъ най-късно 24 часа. —- Въ противвнъ случай това се извършва за
негова сметка отъ Общинското Управление.

Отбелезването осьта на капалите и съоръженията ще става за
сметка и съ персонала на Общинското Управление.
Предприемача или неговия заместникъ е длъженъ да приежтетвува
при отбелезването, въ която работа ще участвува и техническия му персоналъ.
За всеко даване ось на канала и пр. се съставя протоколъ приподписанъ отъ предприемача и неговия ржководящъ работите инженеръ, въ
протокола се споменуватъ и реперите.
Скелите за обтегане връвьта, която показва направлението на оеьта, както и всичките шаблони необходими за придаване определена форма
на дъното на ямата: дъски, колове и дървета нуждни за, скели или. под
порни на ископанвте ями, всичко предприемача е длъженъ да достави на
своя сметка. Материала требва да бжде отъ такова качество и размери,
щото да се избвгватъ всекакви нещастия, последствията на които падат*
всецело на предприемача.

Брой 28.

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 3

Чл. 58.

Чл. 62.

Разчистване на местото Намерени старини.

Депониране ка изкопаните маси и запазване съобщенията на
улиците.

Предприемача е длъженъ да разчисти на свои разноски всичките
дървета, корени, камани останали отъ стари постройки, калдаръми, шосировки и др пречки, които се срещатъ при разкопаването на ямите и да
ги нареди въ правилни фигури на най близкото подходящо за това градско
место, което му се покаже отъ Общинското Уиравленне.
Намерените старини ще се откриватъ старателно и ше се предаватъ
веднага на Общинското Управление.
Всичките строителни материали и старини, коитр би се извадили
отъ изкопите, оставатъ собствени- сть на Варненското Градско Общинско
Управление.
Прегради, зидове, или части отъ временна постройка и др подоб
ни частни или овщински притежаиия, които пречатъ на работата се вди
гатъ отъ персонала и работниците на Общинското Управление и се съхраняватъ у притежателите имъ за повторното имъ поставяне на местото отъ
слщия персоналъ следъ свършването на работите.
Чл 59.

Изкопания отъ ямите материалъ, ако нема особенно за това пред
писание, ще се депонира отъ страна и паралелно съ ямите въ количество
потребно за изпълванието следъ направата на каналите.
Излишната пръсть ще се отстранява още при самото й изкопаване
и ще се насипва, подравня и трамбува само тамъ, дето е нуждно по ука
занието на заведующия постройката общ. инженеръ; но. не и другаде.
Изкопъ, който не се депонира на указаното отъ заведующия построй
ката место, не ще се плаща на предприемача.
На всеки случай на длъжъ отъ изкопаните ями ще се оставя между
;
ямите и депонираните маси, една ивица отъ 50 см. за пхтека.
Предприемачътъ е длъженъ да вземе мерки за изтичането на надпочвепите и подпочвените води, което изтичане би се нарушило отъ из
вършваните работи, а тъй схщо и да съхранява съобщението и пхтищата
за пешеходци по тротуарите, като подпира пръстьта съ дъски, и да прави
на уличните кръстовища времени мостчета за коли по указанието на за
ведующия постройката общински инженеръ.

Изкопаване на ямите и черпане на водата.

Чл. 63.

Изконанането на ямите требва да следва тъй, щото да се улеснява
отъ техъ стичането на водите въ извършените вече готови канали, дре
нажи или приготвените за тая цель ями. Ако при разкопаването се появи
надпочвена (дъждовна), подпочвена, канална и др. води, предприемача е
длъженъ да се грижи за нейното премахване на време, съ средства как
вито той намери за удобни, но удобрени отъ рхководящия постройката
Въ лошите места кхдЬто почвата е слаба и дето се яви много
вода, жолнята часть на изкопа требва да се свърши непосредственно преди
полагането на каналите и следъ изцеждането на водата.

Ямите за улични отоци, съединения на каналите, ревизионни
шахти (кладенци).
йзкопаването ямите на уличните отоци, съединенията на каналите
и ревизионните камари ще става по шаблони приготвени отъ предприе
мача и удобрени отъ рхководящия постройката. За тия шаблони, както и
за подпирането откосите на тоя родъ ями си остава въ сила и казаното
въ чл. 61.
Чл 64.
Изкопъ въ стари зидове и скали.

Чл 60.
Предпазване водопроводните тржби и други подземни проводници.
За предпазване водопроводните тржби и други подземни провод
ници отъ случайни повреди при извършване работите на каналптв, Общ.
Управление се задължава да съобщи на предприемача улиците, по които
минаватъ водопроводни трхби, канали или др. проводници ОсвЬнъ това
предприемача може да се отнася всеки пхть до техническото отделение на
Общин. Управление, за разяснения, каквито би .му дотребвали, за да се
ориентира въ разположението, както на общинските, тъй и на частните
водопроводни трхби, канали и др. проводници.
Предприемача е длъженъ да взима винаги предварителното съгла
сие на същото техническо отделение, когато съ извършването на землени
тб работи се задбва некоя водопроводна трхба, каналъ или др. проводникъ, както и да влезне въ споразумение съ него за предохранителните
кирки, които би станали нуждни въ подобни случаи. Въ случай на несъблюдение предписанието па настоящия членъ, предприемача отговаря за
всичките повреди, които би се причинили на общинскитЬ или частни во
допроводни тръби, канали и други проводници.
Чл. 61.
Разкриване и подпиране на ямите.
Предприемача е длъженъ да отделя старателпо всичкия материалъ
произходашд, отъ калдаръма и шосейната настилка на улиците, както и
материалите отъ случайно' разкритите тротоари и ги депонира па местата
показани отъ Общ. Управление
Тази работа, както и работата но планирането, набиваното на зе
мята и йривежданието й въ първоначалния видъ, предприемача е длъженъ
да извърши па своя сметка.
Схщо така предприемача е длъжепъ за избегване вгвкакво срутяьане на изкопите, да облича и подпира на свои средства, съ свой материалъ и споредъ удобрения отъ рхководящия постройката начинъ изкопа
ните ями съ отвесно дъсчени стени подпрени и подържани тъй както се
укаже нужда споредъ качеството на почвата. Дъските за твя подиирания
Ще бъдатъ здрави и не по тънки отъ 5 см
Всичката отговорпость за срутяването откосите на изкопаните ями,
вследствие на пебрежно подпиране или неосторожность въ работата, както
и за случайните нещастия или повреди причинени на общината или частни
притежания отъ такива срутявания, падатъ върху предириемача и обезще-,
тенията въ такива случаи ще еж за негова сметка.
Разчистванията па срутените маси, както и подновяването на под
порните, предприемача требва да извърши въ подобни случаи безъ да има
право на особено за това възнаграждение. Понеже полагането и зидането
на самите канали требва да върви паралелно съ изковаването на ямите,
предприемача е длъженъ безъ или, когато стане нужда, съ указанието на
рхководящия постройката да държи толкова работни сили, щото изкопапите
ями да не оставатъ продължително време открити и да даватъ поводъ на
улягане и повреди па съседната почва. Изпълването ямите на извърше
ните канали предприемача може да започне, само следъ като вземе за това
разрешение отъ ръководящия постройката на техническото отделение при
Градското Общинско Управление.
Ако предприемача изкопае по-дълбоко и по широко ямите, отт
колкото се изисква, то той е длъженъ да запълни, безъ особенно възна
граждение, вдлъбнатините съ циментовъ бетонъ 1: 5: 8.

Само когато се представи твърда масивна скала или продължителни
здравн стари зидове, които не могатъ да се преодолеятъ съ обикновенни
средства, само тогава се позволява на предприемача употреблението на
взривни вещества.
Въ този последенъ случай предприемача е длъженъ да иска всеки
пхть
нуждното
разрешение отъ властите чрезъ общ. управление, както и
;
, да взема всичките предпазителни мерки, било съ покриване ямите съ тежки
фашини иди други подобни средства, каквито се покажатъ нуждни или
посочатъ отъ властите и общин. управление. Възнагражденията въ случай
' на такива мерки ех включени въ цените на землените работи.
Чл. 65.
Употребление на изкопания материялъ.
.Следъ изработване на каналите предприемача е длъженъ да из
пълни ямите съ изкопания материалъ съгласно указанията па ръководящия
постройката.
Това изпълване требва да става най кного на 30 с. м. дебели
слоеве съ еднороденъ. разтрошенъ материалъ безъ буци, камаяи и др. по
добни. Ако материала за изпълването е изсъхналь, той требва да се измокрюва за да позволява плътното набиване и освенъ това всеки слой да
се набива старателно съ рхчни 13 до 15 килограма тежки набивалки.
Съ особенна старателность и внимание и съ особенъ отбрапъ мате
риалъ ще да се извършва попълването на долнята окрхжающа самия каналъ
часть на ямата.
За туй изпълване предприемача ще[да следва указанията дадени отъ
рхководящия постройката
Когато- изпълването ДОСТИГНИ края на извършения каналъ, пред
приемачътъ е длъженъ да вземе нужи.ите предохранителни мерки за да
не пада пръсть, буци и др. подобни въ самия каналъ, както и въ незастроената още отъ кана.-а яма.
Калъпите на зиданите въ ямите канали ще се изваждатъ следъ
запове.хь па рхководящия постройката инженеръ и то не по-рано отъ свър
шване насипа върху канала.
Излишната пръсть ще се изнесе отъ предприемача на негова сметка
на растояние до 1000 метра, а за но-вечето ше се плаща споредъ таблицата.
Чл 66.
Планиране.
Предприемача е длъженъ следъ извършване на землените работи
да планира и разчисти мъстата на изпълнените ями, както и всичките
заети презъ периода па работата места отъ пръсть, камани и др мате
риали и да довърши калдаръма или шосето съ стария материалъ, като на
бави за своя сметка изгубените при постройката материали.

Б) Зидарски и други работи.
Чл. 67
Изкопаване и уравноние дъното на Фундаментите.
Йзкопаването пай-долнята часть на ямите, уравнението и трамбуването на дъното имъ по шаблонъ ще става непосредствено преди полага
нето на каналите и извършване на зидариите.

Брой 28.
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Чл. 68.

Отвеждане на надземните и подземни води.
Предпрвемачътъ е ДЛЪЖРНЪ да се грижи за отвеждане на подзем
ните и надземни води, и до затвърдяването на цимента на междините да
държи нивото на тезъ води по доле отъ положените части на канала.
Ако се отвежда водата чрезъ готовия вече каналъ то требва да се
поставятъ особенни жлеби до тези места на които цимента не е още
затвърдялъ.
Чл. 69.
Дренажи.
Общинското управление си запазва правото да изисква отъ пред
приемача направата на дренажи по даденъ тииъ, на места дето се укаже
изобилна подпочвенна вода.
Чл. 70.

I

Зидани въ ямите канали съ яйцеобразно сечение.
Дъното на зиданите канали ще се състои отъ специално пригот
вени глазирани глинени корита съ циментобетонови подложки, приготвени
предварително споредъ чъртежа и поставени точноувъ осьта на канала ня
приготвеното съ или безъ бетонъ набито и планирано дъно на ямата точно
съгласно котите и наклона на канала.
Дали ще треба да се постави слой отъ бетонъ зависи отъ терена:
междините на коритата треба да бадатъ напълнени и набити съ гъстъ ци
ментовъ разтворъ, който при втъкването на коритата едно въ друго, да
изтича отъ всички страни. Тези междини до затвърдяването на цимента
треба да се пазятъ отъ измиване въ случай на силенъ напоръ на подзем
ните води. Междините на коритата, следъ като се напълнятъ съ разтворъ,
ще се замазватъ гладко съ такъвъ слой отъ глина и запазятъ по този
начинъ отъ измиване. Следъ полагане на коритата (дъното на каналите)

ще се изсипва и трамбува циментовъ бетонъ отъ двете имъ страни на слой
до 15 с. м. височина, споредъ както е показано въ чъртежа.
Веднага следъ това, преди да е изсъхналъ и съвършенно евързалъ
бетона, що се наредятъ клинкеровите тухли. Като се поставятъ тухлите
ще се продължи по нататашното бетониране до началото на свода, като
едновременно при извършването на тая часть отъ канала се взидватъ пред.
варително приготвените и приети съединителни парчета за разклоненията
на уличните утоци и частните канализации тамъ където се определи отъ
заведующия постройката общин. инженеръ. — Следъ това преди да е затвърделъ раствора на който ех положени тухлите ще се изчиства старателно
вевка приготвена часть, ще се фугиратъ тухлите, а видната часть на бе
тона, ше се измазва съ 2 с. м. слой отъ циментовъ разтворъ. — Найпосле ще се постави на циментовъ разтворъ предварително приготвеното и
приетото сводово парче съ формирано или безъ формирано въ него съеди
нение, споредъ указанието на заведующия постройката общин. инженеръ.
Чл. 71
Поставка на циментобетоновите канали съ яйцеобразно напреч
но сечение.
Следъ като се изравни, трамбува и точно планира дъното на яма
та споредъ надлъжните и напречни профили и указанието на заведующий
постройката общин. инженеръ ще се поставятъ каналите направо върху те
рена или върху слой отъ циментовъ бетонъ, ако това е нуждно. — 11ре.
ди натъкването на каналните части ще се намазватъ звоните съ чисто ци
ментово тесто. — Разтвора който изтича въ канала следъ натъкванието
имъ ще се изчиства и заглажда, около свързката, отвънъ ще се измажи по
целото й протяжение съ единъ поясъ отъ циментовъ разтворъ 1:3 — петь
сантиметра широкъ и осемъ сантиметра високъ.
Всичките канални части съ съединителни парчета требва да бждатъ
поставени- на места указани отъ заведующия постройката общин. инженеръ.
Около, канала ще се набие само песъкъ, като се впимава да не се
повредятъ поясите. — Следъ направата на всека свързка требва да се
отстранятъ отъ каналите всички останка отъ разтворъ и други.

Въ Печатница и Книжарница „Еойниковъ" - 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 Съвътъ,
прЗшор&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.
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