ххш.

Варна, 20 Авгусгь 1910 год.

цената на вестника е,
винагп предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Единъ б р о й Ц с т .

Излиза
четири П А Т И в ъ месоца.

Вр. 8 1 .

Пари, писна и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Уиравдение
въ Варна.

Редакторъ-експедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Виблиотекарь.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница . . . . .
3 ат.
» втора
„
2 ,
я третя и четвърта страница . 2 „
Едии-ь брой 5 ст.'
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Ваоненсно Градено Общ. Упра;

I. Заповеди на Кметството.
II. Общински търгове.
III. Общинска обявления.
IV. Статистически ведомости на санитарното
отделение. V. Статистическа ведомость на ветеринарното
отделение.
VI. Решения на общинския съветъ (редовна
сесия).
VII. Новини условия относително направата
на канализацията въ гр. Варна.

I I шгиаи.

ОБЯВ
I

гр. Варна, 17 августъ 1910 година.
Варненското градско общинско управление има честь да даде гласность на следньото
окръжно писмо на Българската Народна Банка-Централно Управление отъ 28 юлий т, г.
подъ № 11079/200, както следва:

Варненско Градско Общинско Управление

,

Заповедь
гр.

ЛЙ 672

••

« 12076.

1

Преписъ.

_-.,:•• - .

•- - • - - "

1/л

-

Варна'18 августъ 1910 год.

Подписаниятъ кметъ на гр. Варна съмъ
забелезалъ, че отъ некодко време насамъ минаватъ разни кола првзъ бордюрите, тротуарите п централните алеи на града осъ тамъ, двто
нема специални прелези, съ което те се вредятъ, а тротуарните плочи чупя.ъ, на основанае чл 64 отъ закона за градските общини,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
Строго забранявамъ минаване.о на каквито
н да било кола презъ бордюри, тротуари и цен
трални алеи, дето нема специални прелези
Нарушителите на тая заиоведь ше се накозватъ съгласно чл. 72 о.ъ закона за градс
кит е общини
Следенето за изпълнение на заповедьта
възлагамъ на общинските технически надзира
тели и местни полицейски органи.
Нрепнсъ огъ заповедьта да се изпрати на
г-на Варненски окръжени управитель за знание.
(под. Кмбтъ: Иванъ Церовъ.
В е р н о:
и. д. Секретарь: М. Цетковъ

Преписъ.

Варненско градско общинско управление

Заповедь
И* 559.
гр Варна, 12 августъ 1910 год.
Подписаниятъ кметъ на гр. Варна, на ос
нование указа на Н.- В подъ Ла 3'26 отъ 12-й
юлий т г , окрансното на Главната Дирекция
на Статистиката подъ }б 5999 и § § 2 и 18

о к р ъ ж н о

До к л о н о в е т е и а г е н т у р и г ^ на Б ъ л г а р с к а т а народна б а н к а ; з а
с в ^ д ^ н и е до Б ъ л г а р с к а т а землед~Ьлческа б а н к а , г. г. о к р д е ж н и т ъ
управители, митници и телегра«з»о-.пощенскитъ с т а н ц и и .
Господа,
Съ окръжното, си отъ 5 май 1904 година подъ М .17862, Ви дадохме между дру
гото, описание на петь левовите сребърни банкноти, намиращи се въ циркулация до дносъ.
Но понеже управлението на Българската народна банка отпечата нови петъ левови сре
бърни банкноти, които, макаръ и по размера еднакви, се различаватъ по шарки и фигури
отъ досегашните такива въ обръщение и понеже ще бълатъ пустнати скоро въ циркулация,
съ настоящето си, честъ имаме да Ви дадемъ въ кратце описание на отличителните ииъ
белези:
•
>
.
ЛИЦЕВА СТРАНА. Върху зеленикаво поле съ релефно графирани думи ..5 ЛЕВА и
лежи виолетова въ краищата съ постепенно затъмиающи отЪнъци рамка, която обгръща
четири ъглови трицветни розетки, вътрешния контуръ на които представлява филиграна
резба. Въ средата на тия розетки е изграфировано въ тъмно виолетовь цвегь и такива
сенки цифрата 5. По средата на банкнотата личи. зеленикавъ щитъ, обгърнатъ отъ виоле
това също въ два тона рамка, окръжена отъ жвлто-звленикаво гильоширано поле. Въ ере
дата на щита и гравирано съ желтеникавн сенки цифрата 5, а на тоя щитъ, по широчи
ната на банкнотата, се чете въ черенъ гарифтъ съ славянски букви: „БЪЛГАРСКАТА НА
РОДНА БАНКА плаща предявителю въ замена на тая банкнота ПЕТЪ ЛЕВА сребро",
следъ което следватъ подписите: управитель: Хр. Чакаловъ, касиеръ: М Гиковъ. Надъ и
подъ щита стои шесть цифровия нумеръ на банкнотата, арелшедствупано отъ букви: „А, Б,
В, . . . АБ, АВ, АГ
, които означавагъ разните серни на банкнотата.
ОПЪКА СТРАНА: Върху сивкаво зеленикаво поло съ релефно гравирани букви „5
ЛЕВА" лежи виолетова въ различни тонове рам са. Въ горната средина и въ страничните
колони на последнята лежащъ по една високо три разноцветни розетки, отъ конто горната
е по малка. Въ средата на тия розетки е гравирана цифрата 5. Между горните части на
рамката и трите розетки, въ средата, е поставенъ въ виолетови шарки държавния гербъ,
който е окръженъ, отъ горъ, съ думите: „ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ", отъ до.тЬ: — между
двете странични розетки, „ЛЕВА". Огъ герба, върху зеленикаво-мрежесто ноле, излизатъ
корничави лъчи, които достигатъ до самата рамка. Подъ думата ..лева-1 и двете розетки стои,
обгърнато въ дол пята часть на рамката, въ средата съ цветообразна двуцветна фигура,
виолетово поле, въху което се намира цитата: за доправка виновните се наказватъ съглас
но § § 183 и 191 отъ наказателния законъ .

Адмшшстраторъ: (под.) Кр- Н МутаФОВЪ.

Управитель: ,под.) Н. Николаевъ

п. Кметъ: ц». Жршстовъ.
и. д. Секретарь: ПЯ. П е т к о в ъ .

)тъ наредбите на. нумервране сградите въ Цар
лвото България,.
;\

ЗАПОВъдвлмъ:

Всички стопани на празни места, предназ
начени, за постройки изъ разни квартали на гр.
Варна, да поставятъ въ срокъ до една седмица,
т. е до 22 того,- по техъ табели съ надписъ:
името и презимето на стопанина. По тия табели
ще стане нумерирането на местата
Неизпълнителите на настоящата заповедь
щссенаказватъ. съгласно, чл. 72 отъ закона за
градовете общини и табелите да се поставятъ
затехна смЪтва отть общинското управлениеч
Изпълнението на заповедьта, въздагамъ на
всички финансови .агенти и административни
власти при общината
Преписъ отъ заповедьта да се изпрати на
г-на Варненски окр. управитель за знание.

овци; 51 мжжки кози; 13 женски кози/ 8226
агнета; 114 ярета; 3 свини; а всичко изклано
10215 глави добитъкъ, които ех дали 174767
к. гр. месо.
Отъ техъ презъ сжщия м цъ еж уничтожеии: отъ ТиЪегси1о818 §епеглпза1,,1 3 вола, 4
крави и 1 биволъ; отъ Ус1егив (желтеница) 1
кочъ и 1 пърчъ; отъ Верйешпа 1 овца; отъ
Нуигоегша 1 малаче и отъ силна мършавость
СасЬехга 1 овца или всичко уничтожени 13 гла

Обявление
№• 12077.
гр. Варна, 17 августъ 1910 година.
Варненското градсвр, общинско упр: вление,
възъ основа решението на общинския съветъ
подъ М 449 отъ :;8 юлий т. г., обявява на ин
тересуящите се за знание, че на пазарния пло^,
щадъ предъ пожарната команда на 30 того; въ
8 часа сутриньта ще се произведе търгъ съ
явна конкуренция за продажбата на 3 общин
ски коня.
'....•• Желающите могатъ да се явятъ него день
въ определения часъ на казаното место и на•давать;:*.'
за Кметъ: Ф. Христовъ.
и. д. Секретар ь: М. Петновъ.

Варненско Градско Общинско управление

Обявление

Лй 10948
. гр* Варна,,30 юлий 1910 година,,,.'.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че съ
барането на таксите за правопродаване стоки
на разносъ, сергия и таксите за поставяне
масц и столове, по тротоарите, за отъ 1 януарий-т. г до 31 декемврий 1910 г по търгъ, е
възложено на Варненския предприемачъ Стефанъ йй Пляковъ, който презъ това време да
събира тия такси.
.Уцрляватъ :,се всички, . които продаватъ
стоки на разносъ, вадятъ' сергия и пр. да заплатятъ на Стефанъ Ив. Пляковъ . доброволно
следуемите Iсе. за техъ. такси за тази год въ
кантората* му.въ IV уч ул. „Мария , Луиза"
подъ «зданието на.на. Д. К Поповъ, за да не
прибегва до принудителното имъ събиране
съгласно чл. 102 отъ закона за градс общини,

гр. Варна, Н августъ 1910 год.
Градски Вегер. Лекарь Д ръ Йв. Жековъ.

ОБЯВЛЕНИЕ

и д. Секретарь: М. Петковъ.

Варненско градско общинско управление

ви. добитъкъ отъ.1359 в гр. ,
. , А остава чисто за консомация" 173417 к
гр. месо.
> Презъ сжщия м цъ въ града еж констати
рани 3 случая отъ бесни кучета, вследствие на
което еж изгровени и избити праздноскитающи
улични кучета. . .. ,

Варненско Градско Общинско Управление.

(под.) Кметъ. Иванъ Церовъ.

,

Брой 81.;

Варненски Общински Веетиикъ

Отр. 2

№ 12078.
гр. Варна, 17 августъ 1910 год.
Варненското градско общинско управление, възъ
основа решението на общинския съветъ подъКз 446
отъ 26 юлий ,т.'-т.,- обявява на интересуящите се за зна
ние, че на 30 того въ В часа после обедъ, въ поме
щението на същото управление ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция за отдаване на предприемачъ
р е м о н т а н а з д а н и е т о , в ъ к о е т о с е пош'1щ а в а у ч и л и щ е т о „Сулини".
Приблизителната стойность на предприятието въз
лиза на 20^912 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 103 лв.
Тържните книжа се намиратъ въ канцеларията на
същото управление и съ на разположение на интере:
еуящите се всеки присътственъ день и часъ.
Г г. конкурентите требва да се съобразяватъ на
пълно съ чл. 11 отъ закона за обществените предпри
ятия.
л
п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ
и. д. Секретарь:

Варненско Градско Общинско Управление

\ •. ;

';.. , ;.;.М 12079.

п. Кметъ: М. Иордановъ
и д. Секретарь: М. Петковъ

СТАТИСТИЧЕСКА ВФДОМОСТЬ
1910 година.
Въ Варненската градска свотобойна презъ
м-цъ юлий е изклано: 125 вола; 4 говежди би
ка; 386 крави; 26 телета; 19 бивола; 71 биво
лици; 17 малачета; 701 мжжки овци; 518 женски

гр. Варна, 17 августъ 1910 година.
Варненското градско общинско. управление, възъ
основа решението на общинския съветъ подъ № 445
отъ 26 юлий т. г., обявява на интересуящите се' за
знание, че на 20 септемврий т. г въ 10 часа предъ
обедъ въ помещението на същото управление, ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция за доставката

Брой. 81.

Варненски Общински В*етннкъ

на м е д и к а м е н т и и пр-Ъвързочни м а т е р и 
али за общинската амбулаторна аптека за текущата
1910 година,
Приблизителната стойность на предприятието въз
лиза на 1000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изисква 50 лв.
Тържните книжа се намиратъ въ канцеларията на
същото управление и съ на разположение на интересуящите се всеки присътсвенъ день. и часъ. *
Г. г. конкурентите требва напълно да се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за обществените пред
приятия.
п. Кметъ: Ф. Х р и с т о в ъ
и. д. Секретарь:

сЬпмгдич (хирургически болести) 11, отъ МогЬиз
сиНз (кожни болести) 3, отъ Сшзм 1§по1. (не
известни причини) 2.

ЕНЬдомость
за острите инфекциозни болести
презъ 1909 година
Заболели отъ 8саг1аНпа
п•
п Б1рпхЬегН.18
-» МогЪНН
я

Старши общ. лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ.
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Барн. Град. Общ. СъвЗшъ.'
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Засгъдание отъ 8 юлий 1910 год.
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Сгарш и об [цин лЬкарь:. Д р1, Ст. Здагар овь

въдомость
за станалите раждания и умирания въ
гр Варна, презъ целата 19.09 год.
Раждания: живородени мъжки 598, женски
560, мрътвородеяи мжжки 18, женски 17.
Умирания- мжжки 478, женски 375; които отъ
В1рЬ1Ьеп1л8 (лошо гърло) 7, отъ 1)узеп1епа (кръводрисъкъ) 11, отъ Егуз1ре1а8 (червенъ ветъръ)
1, отъ Р-риегрегаНз (родилна треска) 3, отъ
Ма'«па (блатна треска) 2, отъ МогЬП]. (брусница) 4, отъ 8еаг1а1лпа (огненица) 2, отъ ВурЬШз
(сифилисъ) 2, отъ ТеЬапич (тетанусъ) 2, отъ
ТиЬегсиТ'.818 (грждна охтика) 110, .отъ Тизз1з
со1ии1 (лоша кашлица) 1, отъ ТурЬиз аЬо.от
(коременъ тнфусъ) 14, 01ъ М"г1из т р п т а пеЬ
ро«е (умрели въ 1-та седмица подиръ раждания
та) 52, отъ Магазпшз зештз (старость) 78, отъ
Мога ассМеп^аНз уш!еп (случайни или насила
смърть) 18, отъ 1пт,ох1са.;ю (отравяне) 2, отъ
НетогЬн§1а т!егпа (кървоиздпяние вътрешно)
17, отъ МогЬаз 81з1ета<;18 п с г у о т т (болесть на
нервната система) 77, отъ МогЬиз ст§. ге.-ф.гатогп (болести на дихателните органи) 152 отъ
МогЬиз |'Г§. сЦуезНуцш 'болести на цищеварителНИ1е органи) 201, отъ МогЬиз огд. еагг.иШтпшз
(болести на кръвоносните сждове) 44, отъ МогЬиз
§еш*,и8 иппаги (болести на пикочните и полови
органи) 29, отъ М-ч-Ьиз оавшт еЬ агг1!-и1 «т^оп
(болести, .радостите и сгавите) 8, отъ МогЬиз

(РЕДОВНА' ОЕОИЯ) '"" •'••:••-•'*
Присжтствуваха: Кметъ Иванъ Церовъ
като председатель на съвета. Помощ, кмета:
Филилъ Христовъ, Минко Юрдановъ, Дяко Бе
делевъ. Членова на съвета: Никола Кжневъ,
Добри Филовь, Никола Житаровъ, Коста Евстатиевъ, Рафаилъ Георгиевъ, х. Андонъ Илиевъ,
Никола Киряковъ, х. Абдилъ Керимъ Алиевъ.
Отсжтствуваха: Д ръ В. Карамихалонъ,
Кръстю Трошевъ, Калю С Калевъ, Хамди Сюлемановь, Коста Анастасовъ, Хаимъ Криспенъ
и Саркисъ Хаджолянъ

Решение № 352.
.Докладваха се поемни гй условия и смет
ката по отдаване на предприемачъ чрезъ търгъ
настилката на 3000 кв. метра тротуари съ ци
ментови плочи,, за сметка на стопаните на сгра
дите.
Г-нъ кметътъ обясни, че общинския съветъ съ решение Л? 344 отъ т. м. постанови
да се настелятъ тротуаригб въ некои улици,
което требва да се отдаде на предприемич ь,
чрезъ търгъ.
Техническото отделение при Варненското
градско общинско управление е приготвило нуждните за търга книжа, които представя .ъ на
удобрение
П0ЕМН И

УСЛОВИЯ

Относително настилането на (3000) три хи
ляди кв. м. тротудри съ циментови плочи, за
сметка на стопаните на сградите въ улиците:
Съборна, Вулевардъ Мария Луиза, 6 Септемврий, Драгоманъ, Площадъ Независимость, предъ
местото на Ючормански, площада предъ събор
ната църква и въ улици НЬ, гдето се укаже
нужда, както и за поставяне бордюри въ улица
Мария Луиза за сметка на общината.
Глава I
ОБЩИ
УСЛОВИЯ
Чл. I Настоящите поемни условия иматъ
за иредметъ настилането на ,(30001 три хиляди

Отр.

3

кв. метра тротуари съ циментови плочи,, за
сметка на стопаните на сградите въ улиците.Съборна, Вулевардъ Мария Луила, 6 Септемврий, Драгоманъ, Площадъ Независимость предъ
местото на Ючормански, площада предъ'събор
църква и въ улиците гдето се укаже нужди,
както и за поставяне на бордюрите въ Вуле
вардъ Мария Луиза за сметка на общината.: I' Чл.- 2- Работите които има да извърши
предприемача, еж изложени въ приложййата *
къмъ настоящите поемни условия сметка й чер'-''
тежи.
'
_ " : ; .' -. : •••.''•': \>у-.г,\:
Общинското управление си запазва правЬтб"
да прави презъ време на ьзвършване на ра-(
боти«е такива изменения, каквито намери за
нуждни, въ размерите предвидени въ чл. 30 и
31 отъ публичноадминистративния правилникъ
за сключване договори и задълженията, които.,
се налагатъ на предприемачите. Тия изменения
не даватъ право на предприемача на някакво
обезщетение.
Чл 3. Срокъ за привършване на работите
е една година, считанъ отъ денътъ на сключ
ване договора. Този срокъ може да се про
дължи само вследствие непреодолими сили и то
ако управлението ги намери за такива. "
Чл. 4.-Ако съгласно чл 3 предприемача
не завърши предприятието въ срокъ отъ една
година, той се' глобява съ по 50 лева за всеки
закъснелъ день до 15 дни, следъ което му се
отнема предприятието и общинското управление
го довършва за сметка на предприемача,
Чл. 5. За извършените работи по пред
приятието', общинското управление плаща на
предприемача по получените на търга, единични
цени.
' ' Чл.- 6 Приблизителната стойность на пред
приятието, съгласно приложената при настоя
щите условия сметка, възлиза на 28305*44 лв.
Чл. 7. Предприемача требва да внесе за
логъ отъ 141530 лева въ Българската народ
на банка или въ земледелческата банка и да
представи нуждното удостоверение.
."" Чл. 8. За всеки" отделенъ тротуаръ"техни-1""
ческото отделение при общината ще съобщи
предприемачу писмено да почне настилането, а
предприемача е длъженъ да съобщи съ писмо
въ общината завършването на всеки тротуаръ
поотделно; Временно приемане ще стане на
части, когато неколко тротуари ще бждатъ за
вършени Следъ всеко времено приемане натЬ-'
варената за тази н,ель комисия ще състави
нужния протоколъ за приетата часть.
Чл 9. Изплащането ще става два пжти
Първото изплащане ще бжде шветь месеца, а
второто и носледнього една година следъ под
писване договора.. Ситуации ще се съставятъ
само за тези две изплащания. ,
,
Чл. Ю*. Окончателното приемане н а . рабо,
тите ще стане три месеца следъ нривременотр
приемане на последния тротуаръ
Чл II. Ако при окончателното приемане се
укажатъ недостатъци, • илч повреди въ••• извър
шените работи, изплащането на гаранцията се
отлага до като предприемача не ги поправи.
Чл. 12- I .ървоначалния залогъ се възвръща
предприемачу следъ привременото приемане на
:
всички тротуари.
Чл. 13. Цублично-адманисгративния иравил
никъ за сключване договора й задълженията
които се налагатъ на предприемачите, остава
въ сила, до колкото той не противоречи на на
стоящите поемни условия.
'
"•Чл. 14. Закона за обществените предпри
ятия прави неразделна; часть отъ настоящите
поемни условия.
Глава II.
ТЕХНИЧЕСКИ

УСЛОВИЯ.

Чл. 15. Предприемача е длъженъ да. при
готви добре леглото на тротуара, като го оглади
хубаво, нечисти а го трамбова, ако тротуара се
намира въ насипа. ;. . .
Чл. 16. Леглото на тротуара ще бжде из
копано хоризонтално, а пъкъ уклона'отъ 2 %
ще се дава на бетоновата настилка, върху' ко
ято ще лежатъ плочите.

Чл. 19. Следъ като се очисти и приготви
Чл. 17. Ако при приготвяне леглото пред
леглото
добре, ще се постави единъ слой отъ
приемача забележа некакъвъ недостатъвъ за
бетонъ
огъ 10 с./м. дебелина, мерено при
съществующте бордюри на частьга, която той
бордюрния.ъ
камъкъ, състава на който ще бжде
настила било, то че линията на бордюрите е
1:1:8
т.
е,
една
часть цимен.ъ четири части
накривена, или тази на виното, то той е длъ
песъкъ
и
осемъ
части трошенъ камъкъ, или
женъ да съобщи това въ отделението, за да
реченъ
чакълъ
съ
размери
отъ 3—4 с м. Следъ
могатъ да се поправятъ бордюрите на време.
Чл. 18 Тротуарите ще бхдатъ изработени поставянето на бетоновата настилка, която ще
точно споредъ приложения типъ чертежъ, който се чака да се затвърди добре, ще се поставятъ
1
С М
ще оружиза всички тротуари безъ изключение. циментовите плочи дебели отъ 3 до З ^ 7
Напречния уклонъ на горнята повърхность къмъ Плочите ще лежатъ ^ на циментовъ слой отъ
бордюрите ще бжде 2 % за всички тротуари т. е. единъ и половина до два сантиметра дебелина,
страната на тротуара отъ къмъ зданията ще така че бетона заедно съ циментовия слой и
бъде по висока отъ ржба на бордюрите съгласно плочите ще иматъ: 15 с/м. дебелина. Разтвоприложената,, тукъ таблица, която е меродавна. рътъ за този слой ще бжде въ пропорция 1:3
т. е. една часть цимен1ъ на три части песъкъ.
Таблица за напречните уклони на тротуарит*.
Между плочите ще има междини около два милиметра, които ще се-йзпълнятъ съ редъкъ ци
ьч
.
ментовъ разтворъ. Следъ като бждатъ межди
в
Разлика въ височини
Широчина на
те между бордюрпата
ните добре изпълнени тротуара ще се измете.
* е- линия и тази отъ
тротуарите
Чл. 20. Щомъ почне да настила едната
ио В
страна на сградите
въ метри
часть
предприемача е длъженъ да огради отъ
въ метри..
и"
всичките страни и да я затвори за циркула
цията до тогава, до когато тя не се свърши
0020
•'•ТЮ-'- - - 2 %
окончателно. Нощно време местото на работата
0023
требва да бжде ^бтбелезано на двата си края
я
съ
червени фенери. Последньто строго ще се
„ : 150
11
оозо
спазва и требва да стане за правило.
2-00
0 040
2 50
, 0 050
Чл. 21. Всеки единъ конкурентъ требва да
Я
2-70
: . 0-054
представи за одобрение на тръжната комисия
"я
образецъ отъ плочите, които мисли да употре
0-064
я
зоо.
би. Песъка,_които ще се употребява за пло
340
0
068
я
4 00
.
.
0
080
чите
ще бжде чисть зърнесть, кварцовъ, безъ
п
4 50
0
090
всекакви
глинести или разтителни примеси, а
: Я

'••.-.:;•;.• Г:Ь

•

•
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ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
' • ' • '
относително
^
н а п р а в а т а на к а н а л и з а ц и я т а в ъ гр. Варна.
Чл. 72
Канални съединения.
Всичките съединения на каналите едни съ други ще станатъ въ
особенни кладенци, д4то ще бждатъ поставени шибери и похлюпки за зат
варяне и отваряне на никои устия на каналите, споредъ нуждата за про
миването инъ.
Дъната на кладенците ще се направятъ съ бетонъ отъ портландциментъ, а стенитЬ имъ или по същия начинъ или отъ зидария съ тухли
на циментовъ разтворъ 1:3..
Чл. 73.
Полагане на каналните тржби.
.-.[;
Както при зиданите канали, тъй и при тръбните, следъ изкова
ване и приготвено дъната на каналната^ яма и преди да започне полага
нето на тръбите, предприемача е длъженъ да покани ржководящия пост
ройката и контролния агентъ на общин. управление да констатиратъ редовностьта на ямата и точностьта на каналните коти. Следъ туй може да
се започне работата.
---.•
.Полагането на тръбите ще се извърши точно споредъ плановете и
дадените наставления отъ ржководящия постройката общински инженерът
Междината кежду звъната и мхжекия край на концентрично поста
вените каменинови тръби, точно по осьта на канала ще се затика найнапр*дъ съ кълчищенъ катраносанъ шнуръ и после ще се залее «ъ разтоценъ асфалтовъ маджунъ на 2 / 3 отъ дълбочината на званьта, като се
употребятъ нуждните за заливката приспособления. Асфалтовия маджупъ
требва да се приготовлява чрезъ разтапяне, но не и чрезъ варение. л,
Връзкит* на циментобетоновите тржби ще се извършватъ катодния
щ циментобетоновите ямцеобразни канали
ч Делото съединение на циментобетоновите тръби ще се овие съ
единъ поясъ отъ циментовъ разтворъ 5 с. м. широкъ и 8 с м високъТръбите следъ направа на всека свръзка, требва да се очистятъ найгрижливо отъ останки на разтворъ и пр.
>
По изискването на общинския инженеръ предприемача е Длъженъ
пр4ди зарнването на тръбните канали да изпита за своя сметка върби
те инъ чр*зъ напълване новопостроения каналъ съ вода и да извърши
нуждните поправки, ако никои свързки или канални тръби пропущатъ вода.
,•'•
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Чл. 74.
Полагане уличните утоци.
;
Полагането на тръбите за улични утоци ще се захване отъ съеди
нителното парче при главния каналъ и ще се продължи до уличния утокъ.
Всичките тръби ще се положатъ предварително до самия утокъ и
ще Се изравняватъ точно споредъ дадените планове за полагането- Щомъ

цимента ще се достави въ бурета или торби отъ
фабрики, признати вь страната. Всеко буре ще
носи етикета, а всека торбл пломбата' на фаб
риката
Чл. 22 Бордюрите на тро.уарите ще иматъ основна зидария отъ ломенъ камъкт на
варовъ разтноръ. Размера на зидарията ще
бжде 0 Ом. ширина и 0 40 м височина; а са
мите бордюри ще бждатъ 0 20 широки и 0 40
високи и не по кжси отъ (1-60 м.
Чл. 23. Ъгловите бордюри ще бждатъ закржглени и точно изработени споредъ приложе
ния чертежъ.
Чл. 24. Междините между отделните бордюрни камъни ще бждатъ залети съ циментъ и
хубаво оглаждаяи.
Чл. 25. Бордюрите ще се плащатъ на по
гоненъ метъръ мерени на самото место следъ
като бждатъ поставени.
Чл. 26. Всички разноски по обявяване на
търга, сключване на договора а каквито и да
бждатъ други по настоящето предприятие еж за
сметка на предприемача.
Съветътъ следъ изслушване доклада, обяс
ненията дадени по сметката, поемните условия
и досежно начина за произвеждане на търга,
като взе Предъ видъ какво сезона е на изти
чане,
Р в III И:
• Удобрява горните поемни условия н сметки:
Да се произведе търгъ по спешность.

съ наместени всичките тржби и технитъ части, ще се възрзатъ тръбитъ
по начинъ указанъ въ предидущия чл. 73 и то отъ долу на горе
Самия утокъ требва да бжде пьетавенъ точно въ взискуемата се
дълбочина и муфите на парчетата изпълнени по сжщия начинъ, както тия
на тръбите.
Ако би се указало подиръ свършването на утока, че горнята ре
шетка не лежи въ изискваното ниво, тогазъ предприемача е задъдженъ да
изкопае целия утокъ и да го намести отъ ново на своя сметка.
ЧЛ 76.;
Поставяне железните части.
Поставянето на железните покриви на входни и ревизионни шахти
на утоците и пр, както и поставянето на шиберите и похлюпките за
промиване ще става съ разтворъ портландциментъ, съ съвършенна грижливость. Те требва да еж поставени центрично, да могатъ да функциониратъ
легко и да не се затъкватъ.
На предприемача ще се плаща за планиране и набиване местото,
както и за извършване каменната и шосейна настилка около покривите, по
цените предвидени за поправка на калдаръмите и шосетата.
Чл 76.
Предпазвания на зидарията
Предприемача е длъженъ да набави на собствения средства всич
ките дъски, шкриви и пр., които еж нуждни да употреби за предпазване
зидарията отъ дъждъ или мразъ.
Всека повредена часть отъ зидарията по изпълнението на това за
дължение, ще се разваля и поправя за сметка на предприемача.
Чл.

77.

•

Шосировка и калдаръмъ.
1) Шосировката ще бжде направена споредъ приложените черте1жи — нормални напречни профили и надлъжни профили. Тя ще бжде при
по-лошъ теренъ съ основенъ калдаръмъ, а при добъръ теренъ безъ основенъ калдаръмъ — макадамъ.
Въ първия случай основния калдъръмъ ще има 15 с. м. дебелина,
а заедно съ чакъла следъ овалването 30 с. м. дебелина. Макадама ще
има, следъ овалването, 20 еантиметра дебелина.
Следъ разтилането на чакъла ще се разхвърля върху него нуждното количество песъкъ. Разхвърленото на песъка върху каменната нас
тилка ще започне само тогава, следъ като последната бжде добре овале
на, а самото разхвърляне на песъка ще става не изведнъжъ, а постепенно
съ напредване на валянето.
Валянето ще се извършва, съ общинския паренъ валякъ. Разноските
за пренасене на валяка отъ местонахождението му до местото на построй
ката, както за гориво, персоналъ, подържка и предаването му обратпо на
общин. управление, въ пълна изправность, еж за сметка на предприемача.
Валяка ще треба да се прекара върху всека точка на шосето тол
кова пжти колкото намери за необходимо заведующия работитЬ инженеръ
(Оледва).;
/
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