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Цената на вестника е,
инаги предплатено, за година само 3 дв.
Може да се предплаща и сако за трк
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„Следъ възвръщането си въ Русая, считамъ
за свой дългъ да изразя Вамъ н въ Ващего
лице да общинското управление на града Варна
моята най дълбока и сърдечна благодарность за
радушния приемъ, оказанъ менъ като представи
тели на Москва, при последньото мое посещение
на града Варна.
Приемете уверение въ отличната моя ночитъ
и дълбока преданность".

Пари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.
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Единъ. бррй 5 от.

Обявление

Обявление

$ 13016

(6 13018

гр Варна, 31 августъ 1910 година.

гр. Варна, 31 августъ 1910 год.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че на
17 Септемврий т. г. въ помещението на сжщото
управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция отдаването на. предприемачъ на
правата на железна конструкция на старата
цветарница въ Приморската общинска градина.
Офертите що ов приематъ огъ 9 до 11 ч.
пбедъ онедъ.
Приблизителната стойность на предприяти
ето възлиза на около 4128*09 лева
Залогь за правоучастне въ търга се изис
ква 207 лева
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление и еж на ра
зположение на интересующигЬ се всеки приежтетвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се сърбразцватъ напълно съ чл 11 отъ закона за об
ществените предприятия.

Варненското градско общинско управление
обяввяа на интересующ^те се за знание, че на
15 Септемврий т. г. въ помещението на сжщото
управление ще се произведе търгъ съ, тайна
конкуренция за отдавано на предприемачъ на
правата на една черварница при скотобойната
въ местностьта „Кумлукъ" край гр Варна.
Офертите ще се йриематъ отъ 3—4 часа

;

Приблизителната сгойность на предприяти
ето възлиза на около 9960 21 лева.
Залогъ за правоучастне въ търга се изис
ква 498 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето интересующите се могатъ да ги преглеждатъ
всеки приежгственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съчл 11 отъ закона за общес
твените предприятия.

п. Кметъ* Ф., Христовъ.
и. д. Секретарь: М. Петко въ.

п. Кмегъ: Ф. Христовъ.
и. Д- Секре.арь: М. Петновъ,

Централно Управление на
Общината.
Обявление

Обявление

М 13017

Л« 13015

гр Варна, 31 августъ 1910 година

гр. Варна. 31 августъ 1910 година
Варненското градско общинско управ
ление обявява на ингересуюшите се за знание,
че на 15 Септемврий т„ г. въ помещението на
слщото управление ще се произведе търгъ съ
явна конкуренция за отдаване на предприемачъ
паленето и подържането на лампите -Аладинъ«
съсрокъ до I Януарий 1911 год.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ч.
предъ обедъ.
Приблизителната стойнось на предприяти
ето възлиза на 1500 лева.
Залогъ за правоучастне въ търга се изис
ква около 75 лева.
5
Тържните книжа се ннмвратъ въ канце
ларията на сжщото управление и еж на разпо
ложение на интересующи.е се всеки прнежг
ственъ день и. часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 огъ закона за об
щественнте предприятия

Варненското градско общинско управление
обявява на дятереоующите се за знание, че на
16 Септемврий т г- въ помещението на сжщото
управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на предприемачъ на
правата на 14 общински дюгенчета при Пазар
ния нлощадъ въ IV уч на гр. Варна
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 ч.
после обедъ.
Приблизителната стойность на предприяти
ето възлиза на около 99аО лева.
Залогъ за правоучастне въ търга се изис
ква 500 лева.
Тържните книжа се нампратъ въ канце
ларии га на общинското управление, гдето интересующите се могатъ да ги преглеждатъ все
ки приежтбтвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобра
зя ватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.

п. Кметъ; Ф Атристовъ.

п. Кмегъ: Ф. Христовъ.

Е. д. Секретарь: М. Пвтковъ.

я третя н четвърта страница.

Варненско градско общинско управление

Н. Гучковъ.

Варненско Градско Общинско управление

За обявления се плаща на дума:
За първа страница. . . . . 3, «т.

Варненско Градско Общинско управление

после обедъ.

Писмо на Московския кметъ Н. Гучковъ
до Варненския кметъ.

Вр. 82.

и. д. Секретарь: М Петковъ

До 11 августъ 1910 год е имало въ гр.
Варна*.
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Санитарна статистика
за целата 1909 година.
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ВиДа на болгьститгъ
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.
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Старши общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ.

ж. п. власти. А именно по близо отъ 25 метра
отъ границата на линията външния хребретъ на
разграничителните окопи да.не се остава, нищо
подпадително, като сено, слама, снопе, мамулина
и пр Върху делата тая ивица тревата требва
да се покосява и местото да се разрова, ако
не целото, то поне 2 3 пояса отъ по 3 метра
като се почисти отъ всево запалително.
Това особено требва д а съблюдава
около местата гд&то еж складирани плаже
'".'•'"• сено или снопе.-Небрежните по отношение
охранение своя имотъ не само нема да подучатъ никакво обезщетение за постигна
лите ги загуби, но още отговарятъ матери^.ално за щ тите ва съседите си, ако огъня
^ отъ техните натрупани запалителни мате5, рияли се прехвърли въ землищата на съ
52 седите имъ По тия съображения, като ви
т^Г съобщаваме, че има назначена комисия, котн ято ще има да се занимае съ разучване
ю а изследване на всичко и отъ опожарява» ния по линии.е,:; умолявате се Господине
• Управителю, да втъпите на населението,
чиито обработваеми имоти граничатъ съ ли
ниите да изпълняватъ своевременно цити
раните по горе предписания на закона за
полицията и наредбите на железниците за
предотвращение на опожаряванията. —
София 7 Авгусъ 1910 година —

Варненска държавна девическа гимназия
;; '
„Мария Луиза" :

Дирекцията на Варненската държавна де
вическа гимназия „Мария Луиза" обявява за
знание на интересуващите се, че на 20/1Х т. г.
въ два/часа следъ обедъ ще се произведе малонадавателенъ търгъ. съ явна конкуренция
въ помещението яа Варненското окржжно фи
нансово отделение, за доставката на около 62
чифта обуща, материе за зимно и летно облекло
на пансионерките презъ учебната 1910 1,911
година.
Залогъ за право участие въ търга се иска
5 % отъ първоначалната цена. Общата сума на предприятието възлиза:.
за обущата на около 1500 лева. а за материите
на около 3000 лева.
Конкурентите, които желаятъ да взематъ
участие въ търга, требва да се съобразяватъ
напълно съ чл П о г ь закона за обществените
предприятия
Поемните условия и други тържни книжа,
могатъ да се прегледатъ всеки присхтственъ
девь и часъ въ Варненското окръжно финан
отделение.
> . • • . .
-'••' гр. Варна, 20/УШ. 1910 годинаДиректоръ: Ив Невсизовъ

Преписъ.

Господину Окрлж.
•''"'.'•

Управители

;Отсжтствуваха: Д-ръ В. Карамихаловъ,
Д-ръ: В. Кувеловъ, П Вергиевъ, Калю С Калевъ,, Коста Атанасовъ, В. В. Поповъ, Кръстю
Трошевъ; ,Х. Крйспинъ, X. Сюлейманъ и 0.
•Хаджолянъ.
.;•".••':
.•.'',.......•'.•;.•:.

Решение № 358.
Докладва се въпрося, досежно назначаване
лица, които да приежтегвуватъ каю предста
вители на града при описване границите на
горите
Г-нъ кметъть обясни, че съгласно чл. 3 отъ
закона за горите и чл. 10 отъ правилника за
приложението му ,при описване границите на
горите общината требва да има двама упълно
мощени отъ съвета лица, коитода я представляватъ, на които имената требва да се съобщатъ
на държавниячлесничей, за която, цель дър
жавния лесничей съ писмо вх № 10381 отъ
28/УТ т. т. иска имената на: лицата, предста
вители на Вкрненската Градска община.
РЪШИ:
Назначава общинските съветници Добри
Филовъ и Никола Киряковъ.

Решение № 359

Докладва се въпроса, досежно завеждане
дело противъ Илия Трошевъ за заграбените
отъ него градско общински места.
Г нъ кметъть обясни, че общинския съветъ
съ
решение
•№ 578 отъ 2З/Х бе назначена ко
гр Варна 19 Августъ 1910 година.
мисия, която да проучи и докладва заграбените
Град. Началникъ: Г. Поповъ общински местя специално Отъ Илия Трошевъ,
която следъ щателното изучване и проверява
•• Секретарь: П. Ниноловъ не на самото место е съставила тукъ прило
,-7
жения протоколъ, отъ който се вижда, какво
Илия Трошевъ е ограбилъ и завладелъ общин
ска! мера, по поводъ на което общинския контрольоръ препраща преписката съ молба да се
заведе дело противъ него.
Г-нъ Кжневъ изтъкна мисъльта, какво
требва да се заведи искъ и противъ всички,
които еж купили места отъ Илия Трошевъ и
.. ..№. 3151
'••'•;'застроили върху имъ.
Съветътъ следъ изслушване доклада, об
Обявява се за знание, че билета М 29,269
ясненията дадени по въпроса и като взе предъ
серия 34/1909 год. издаденъ на 15 й октомвидъ добрите интереси на общината, като запаврий 1909 год. отъ закупувача на интизапа въ
зватъ добре имотите, що притежава,
градъ Айтосъ на Неп,о Неделчевъ, отъ сжщия
градъ за единъ конь на 8 год яервенъ косъмъ
Р Ъ Щ И: .
^ ,
и особени белези: на челото има малко бело — е
Да се заведатъ искове за собственость
изгубенъ отъ стопанина му и на осногание чл.
136 оть закона за полицията въ с л общини 'срещу Илия Трошевъ за нивата ;между кере
е замененъ съ дубликатъ Л1 3153, отъ днесъ мидарниците и Добришкото шосе,' Пашакьойсако оригинала се намери да се счита унищо- ката нива и долъ; нивата при съседи: Иашакьойската нива, Илия Трошевъ Н. Вълчевъ и
женъ.
'' '
Добришкото шосе; нивата при съседи; новите
гр. Айтосъ
августъ 1910 год.
цигански квартали, Андрей Анастасовъ и долъ;
(п.) Кметъ: Щ . Сотировъ нивата при съседи:. Добришкото шосе, Коста
Раиковъ. градско общинска мера; срещу Симо
(п.) Секретарь; Б.Райновъ Бойчевъ, Илия Мариновъ, Никола Стояновъ,
со
Изпраща се въ иреписъ на Господи- Слави Томовъ, Алекси Тодоровъ, Григоръ Куз2§ на Варненски Градски Общински Кметъ, мановъ Коста Самарджиевъ, Сдави Вълкановъ,
Коста Христовъ, Дяко Асеновъ и Тотю Диме»
съ молба за разгласяване
чевъ, които еж засвотаи и построили къщи.на
Град. Началникъ: Г. Поповъ. общински места между Добришкото шосе,, ни
вата на Коста Ранковъ и градско общинска ме
Секретарь: //. Ниноловъ ра; противъ Иванъ Паскалевъ за завзетото ме
сто до ханчето на шосето Варна - Добричъ.
Упълномощава се кметътъ да заведе тези ис
кове и представлява общината предъ всичките
еждебни инстанции, да подава възивни жалби,
да заявява прдлогъ, да отговаря по такъвъ, да
предлага клетва и да преупълномощава трети
лица .съ същите права.
Изпраща с е в ъ преписъ на Господина
^ . Варненски Градски Общинсли кметъ, съ
°* молба за разгласяване.

ОБЯВЛЕНИЕ

Неподлежп на обгербо1ане, съгласно чл. 42 пу•ктъ & отъ вакона ва гер
бовия налогъ. —

Подписали : главенъ директоръ: Б Морфовъ,
началникъ отделение: Г: Захариевъ, верно, деловодителъ подписалъ!: Ст. Стойчевъ. —

деЛевъ. Членове на съвета: Никола Кжневъ,
Добри Филовъ,-Микола Житаровъ, Коста Евстатйевъ, Рафаийъ Георгиевъ, х. Андонъ: И лиевъ,
Никола Киряковъ, х Абдулъ Керимъ' ; Алаевъ.

-

Ст. Загора. —

Надписъ върху вх М 700 5/16578 —
З / У Ш 1910 год Изх. М 7023 на Ново-За
горското Околийско Управление — оплакванве
противъ опожаряванието на съседните съ лигнията места отъ машините на влаковете.
Изхвърляне искри отъ кумините на локо
мотивите, което при големите летни горещини
'; причинява толкова опожарявания, е отъ такова
- естество,5че не^може да се избегне съвсемъ и при
;"'* съблюдението и на най-предпазителните ме^ки
отъ страна на жел. пътните органи Ето защо
; длъжность се налага и на самите стопани —
обработвачп на земите край линията, които на
лага закона за ж. п полиция, както и настав
ленията, които ех издавани и се издаватъ отъ

Обявление

Варн. Град. Общ..-Съйтъ.
П р о т о к о л ъ N° 2 9 .
Засгъданне отя 8 юлий 1910 год.
(РЕДОВНА СЕСИЯ)

Присжтствуваха: Кметъ Иванъ Церовъ
като председателъ на съвета. Номощн. кмета:
Фидипъ Христовъ, Нинко Юрдановъ, Дяко Бе-

Решение №362.
Докладва се тържната преписка досежно
доставката на 35,000 кгр. слама нуждна за хра
на на общинскить коне презъ 1910 година, за
което бе произведенъ търгъ на 7 т. м. съ при
близителна стойность 3500 лева

Брой 32.
Съветътъ следъ изслушване доклада и
обясненията дадени по въпроса намира цената
получена на търга доста износна за общината,
за това,
РЪШИ:
Изказва мнение да се утвърди произведе
ния на 7 т. м. търгъ досежно доставката на
35,000 кгр. слама, като се възложи върху
Коста Петровъ за 1347 50 лв. т. е. Злв. и 85
ст. на сто килограма.

Решение № 364.

Варненеки Общински Вйетнигъ

Решение^ № 366:.
Докладва се молбата вх. № 9513 отъ 14
м. м. на Минчо Ивановъ; наематель на общин
ската барака въ местностьта „Карантина1, съ
която моли да му се намали наемната стойность,
Г-нъ кметътъ обясни, че наемателя на об
щинската барака въ местностьта „Карантината"-,
предъ видъ многото разноски, които направилъ
по ремонтътъ и пречките, които му правятъ
отъ карантиното управление, като не допущали
граждани да слизатъ на моста», поради което
страдатъ интересите му, та не можалъ да иокрива дневните разноски,, моли да му се намали
наемътъ отъ 1020 лева годишно на 510 лева
Съветътъ следъ изслушване доклада, обяс
ненията дадени по въпроса, като взе предъ
видъ обстоятелството какво съветътъ съ реше
ние по принципъ да се не опрощава или на
мали никому общинските суми, намира молбата
на Минчо Ивановъ за н основателна ва което,

Отр. 3

Протоколъ Ж 3 0 .
Застьдание опгъ 9 юлий 1910 %од.
(РЕДОВНА

СЕСИЯ)

Присжтствуваха: Кметъ Иванъ Церовъ,
като преседатель на съвета. Помощн. кмета;
Филипъ Христовъ, Минко Юрдановъ, Дяко Беделевъ, Членове на съвета: Никола Кжневъ,
Добри Филовъ, В. В Поповъ, Коста Евстатиевъ,
Каста Атанасовъ, х Андонъ Илиевъ, Рафаиль
Георгиевъ, Никола Киряковъ, К Сюлеймановъ.

Докладва се заявлението вх. № 8636 отъ
31/У т. г. на Ив. К. Поповъ, предприемачъ по
Отсжтствуваха: Д ръ В. Карамихандовъ,
направа градско общински махленски хали, съ
Д-ръ В Кувеловъ, П Вергневъ, Калю С. Какоето моли да се продължи срока з г предаване
левь, Кр. Трошевъ, И. Жптаровъ, С Хадясона предприятието още съ два месеца.
лянъ, К. Криспинъ и х. Абдулъ Кернмъ Алиевъ.
Г-нъ кметътъ обясни, какво предприемача
иска продължение срока за предаване новостро
ящите се хала съ още два месеца, понеже презъ
месецъ май еж валели посгояни дъждове, та не
му еж дали възможность да работи редовно,
РЪШИ:
вънъ отъ това обаче дадена му е доста много
Докладва се молбата на Георги Губчввъ,
добавъчна работа за доставка и направа, на
съ
която
моли да му се опрости остатъка отъ
Остава безъ последствие молбата на Минчо
която е недостатъченъ този срокл., пръдъ видъ
сумата, която има да дължи по изпълнителенъ
на всичко това на мнение съмъ да му се про Ивановъ отъ 14 м м. подъ вх .Л? 9518 — листъ за наемъ на морските общински баня
дължи срокътъ.
като солидаренъ поржчителъ.
; Съветникътъ. Добри Филивъ изтъкна миГ-нъ кметътъ обясни, че съветътъ 'съ ре
оъльта какво може да му се продължи срока,
шение Д0 745 огъ Ю/Х1 1908 г. и решение
обаче не съ два месеца, понеже въ тоя нема
М 191 отъ Ю/Г7 т. г. оставилъ молбата му
Докладва се въпроса досежно завеждане безъ последствие, като неоснонателна, обаче той
съразмерность съ срока даденъ за даване на
искъ за нарушение владение срещу държавата като даставлява нови документи, огь които се
делото предприятие.
;
Съветътъ слЬдъ излушване доклада, обяс за градско общински места заграбени отъ воен вижда, че той е внедъ повечето отъ длъжимата
сума, предъ видъ на което моли да му се оп
ненията дадени по въпроса, н&мира за необхо ните въ гр. Варна.
Съветникътъ Никола Кжневъ изтъкна ми- рости остатъка.
димо продължение срока, понеже дъждовете,
добавъчните работи не еж дали възможность съльта, какво веднъжъ за винаги требва да се
Съветътъ следъ, изслушване доклада, на
на предприемача да извърши възложеното му тури край на това безогледно ограбване на най мира молбата му за неоснователна, за това
добрите на общината земи оп. кой и да би било,
предприятие на речения срокъ,
а най-вече отъ военигЬ въ града. Те еж турили
7
РЪШИ:
ржка на най-хубавите градско общински места,
*Р Ъ Ш И :
като напримеръ: местото въ .Карантината", Мор
. !: Уважава молбата вх. М 8636 отъ 31/У, ската градина, до поста-нареченъ „Табя; место
. Оставя безъ последствие молбата на Геор
т7 г. на Йв, К. Поповъ, като му продължава между Джаферлийски пжть, лозята, канала и Ев- ги Губчевъ.
6|)0ка до 15 августъ. ксиногр. шосе, насято съ бобъ; местото между
Джаферлийския пжть, канала, лозята и Кемеръдере насято съ просо; местото между лагера,
гробищата и колодрума,, дружество „Гроздъ и
пжть, насето съ мамули и местото що е зав
Докладва ее писмото вх. № 10847 огъ 6 т
Докладва со заявлението на Петъръ М зето за разширение на казармения дворъ. Даже
Хайтанъ о.ъ 7/1У т г вх М 5791, съ което и местото на. старата казарма, което го про м. на Българската генерална банка, съ което
иска да му се даде подъ наемъ 4000 кв м дадоха, незаконно и несправедливо, понеже то моли да се повърне представената за доставка
градско общинско ^ место около пристанището е общинско, макаръ и да е имало вурху него на тржбпте, нуждни за варненския водопроводъ
или. гарата, нуждно му за депозитъ за газь казарми, обаче следъ събарянето и местото ос гаранция, понеже предприятието било на довър
шване
:(резервуаръ).
тава общинско, а не държавно, - респективно
Г-нъ кметътъ обясни, че Петъръ М. Хай воените, понеже местото за подобни цели се
Г-нъ кметътъ обясни, че Генералната банка
танъ, понеже възнамерявалъ да построи въ гр. дава само за ползуване, но не и като соботве имайки предъ видъ големата гаранция, която
Варна депо (резервуаръ за газь, за която цель ность.
еж дали и че предприятието е на довършване
моли
му се освободи гаранцията, като се за
,му било необходимо, едно место близо до же
Предъ видъ на всичко това съвет. Кжневъ държидасамо
една малка часть отъ одръжките
дезнопжтната
гара
и
диния,
за
д-рва
,мрли
об
ч
а
прави предложение да се заведотъ искове срещу
щйнското управление да му продаде или даде държавата — респективно воените власти за върху отбедезаните изплатени суми
прдъ наемъ едно градско общинско место отъ обсебените. градско общински места,
Съветътъ следъ изслушване доклада, обяс
<
4000 кв. м. която' му молба внася на разглеж
ненията
дадени по въпроса и като взе предъ
:
дане и разрешение отъ съвета, понеже посто ' "Съветътъ следъ изслушване доклада, обяс видъ специалните поемни условия и чл, 51 ал.
янното приежтетвие не може да разреши този ненията дадени по въпроса, като взе предъ видъ II. отъ закона за общес. вените предприятия,
основателните съображения изложени отъ съ
въпросъ.
намира молбата неоснователна, за което
Съветника Никола Кжневъ изтъкна ми- ветника Н Кжневъ и туряне край веднъжъ за
съльта, че общината не се е погрижила, щото винаги, на този начинъ на обсебване градско
РЪШИ:
да могатъ се използува градско общинските общински места
праздни- места край града, да могатъ се из
Оставя безъ последствие молбата вх.. $
Р Ъ ШИ:
ползува по рационално, та да може се нолучи
10807
отъ 6 т. м. на Българската генерална
отъ те\ъ по солидни доходи, а не мизерни
Да се заведатъ искове за собственость банка, — Варненски клонъ.
каквито сега, за това на мнение съмъ и правя срещу държавата за следующите завзети отъ
предложение да се назначи една комисия, която
да проучи въпроса, досежно начина за по ра воените власти, общински места:
1). Месго въ карантината, съ граници:
ционалното използуване на градско общинските
2)
Месго въ горната часть на морската
праздни места и докладва въ съвета, следъ
което да се разгледа молбата на Петъръ М. градина отъ едната страна брегъ и отъ оста
Докладва се рапортъ вх. № 10627 отъ 3
Хайтанъ. • ^
т. м на чиновника по общинските имоти, съ
налите страни ровъ;
„;;1;; Съв4та следъ изслушване доклада, обяс
,3\ Место между Джаферлийския пжть. който препраща протокола, на комисията до
сежно констатирани повредите нанесени на
ненията дадени по вьпроса, каю усвои мне лозята, канала и Евксиноградското шосе;
общинския
бюфетъ въ м -Карантината* . . .
нието на общинския съветникъ г нъ Никоча
4). Место между Джаферлийския пжть, ка
Кжневъ по съображения изложени отъ нею,
Г-нъ кметътъ обясни, че поройните дъж
нала, лозята и Кемеръ-дере;
дове
сж повредили доста места, около бюфета
. , ; л ^ ^ : , о - ' : , . : р ^ тд И . 5). Место между лагера, гробищата и ко иъ местн. „Карантината" по поводъ на което
лодрума;
наемателя иска да се взематъ мерки отъ стра
Назначава комисия въ съставъ; п кметъ
(>).
Местото,
завзето
за
разширение
на
ка
на
на общинското управление за премахванието
Филипъ Христовъ общинските съветници : Д ръ
на повредите, предъ видъ на което пратената
зармения
дворъ
—
В. Кувеловъ и х. Андонъ Илиевъ. —

Решение № 877.

Решение, № 367.

3

решение № 365.

Решение № 385.

Решение № 3&6.

Врой 32.

Варненски Общински Вестникъ

Стр 4.
комисия, която съставиха протоколъ който кон
статира повредите и препоръчва на общин
ското управление да отстрани нречкит* и поп
рави местностьта за. да не пострадатъ интере
сите на наемателя.

ПОЕМНИУСЛОВИЯ
-. •.

.

н а п р а в а т а на канализацията в ъ гр. Варна.
2) Калдаръма за риголигЬ и за ограждане капаците на кладенците
ще се направи отъ 25 сантиметра дебели, 15 — 20 сантиметра широки
и отъ 2 0 — 35 с. м. дълги отбрани и съ чукъ обработени камани, поло
жени на правилни паралелни редове, перпендикулярно кълъ осьта на ули
цата, добре сбити и трамбувани безъ кланове и широки фуги надъ слой
отъ песъкъ 15 с. м дебвлъ. Върху калдаръма ще се разхвърля нуждното
количество песъкъ за изпълване кухините между каманите.
3) Бордюрите.ще бъдатъ делани споредъ детайденъ чертежъ, съ
широчина 20 с. м , съ дълбочина 40 е. м. и съ дължина не по-малко отъ
70 с м.
'' •<
.Каманите .които ще се уаотребятъ за шосировка и калдаръми, що
бъдатъ отъ доброкачествени местни варовницй или песачници отъ кариериете около града, и за бордюри отъ кариерите въ Кюлефча или Шайтанджикъ. Те ще се достанятъ по следния начинъ:
а За нови настилки, безъ основенъ калдаръмъ (макадамъ) каманите
ще бъдатъ натрошени и складирани вънъ отъ шосейното платно, дето ще
се приематъ по качество и размеръ на натрошаването, а измерването имъ
ще става съгласно чл. 78 отъ настоящите поемни условия.
б) За шосейна настилка върху основенъ калдаръмъ или върху стара
настилка, каманите ще бждатъ натрошени и наредени на правилни геомет
рически фигури вънъ отъ шосейнкто платно, дето ще се приематъ по ка
чество, размеръ на натрошаването и количество.
в) Каманите за основния калдаръмъ, за бордюрите и за обработе
ния калдаръмъ, ще бждатъ складирани вънъ отъ шосейдото платно, дето
ще се приематъ по качесто и размеръ. Измерването имъ ще става съгласно
чл. 78 отъ настоящите поемни условия.
. . г) Песъкътъ ще се нарежда на правилни геометрически фигури, вънъ
отъ шосейното платно, дето ще са приема по качество, размеръ и количество

.

•

.

.

.

>

Остава безъ разгледване протокола на ко
мисията препратенъ съ рапортъ вх N
, 5 10627
отъ 3 т. м

• в) Тръбни канали.

(Продължение отъ брой 31).

относително

Р Ъ Ш И:

Съветътъ следъ изслушване доклада, обяснннията дадени по въпроса като взе преъ видъ
общите поемни условия, въ които е казано че
поправките ек за сметка на наемателя, намира
протокола безпредметенъ за съвета, за това

. Каналнигв тръби ще се плащатъ на погоненъ метъръ свършенъ и
готовъ каналъ безъ да се взема въ внимание случайно употребените пар
чета съ извънредни дължини или парчета безъ муфи.
" • Дължината на съединителните парчета, които се плащатъ на парче
се отбива отъ общата дължина. . .
Всичките съединителни парчета, уличните отоци, запушалки и, пр.
що се плащатъ на иарче съзидани и готови на место;

г) ОВЗелезна работа.
Всичките железни части и апарати ще се плащатъ на парче, неза
висимо отъ тежината имъ.
При всеко измерване, което служи за съставяне на ситуациите,
требва да приежтетвува предприемача или неговия заместникъ и да яриподписва карнеите.

д) Шооейни и калдаръмни работи.
Направата на шосировката съ или безъ основенъ калдаръмъ, както
и калдаръма отъ очукани камани, ще се измерва и изплаща на квадратенъ
метъръ, а бордюрите на погоненъ метъръ.
.
Доставката на материалите ще се плаща отдЬдно.
Трошените камани за настилка безъ основенъ калдаръмъ ще св' из
мерватъ въ, платното на шосето преди увалването, а тия за настилка
върху основенъ калдъръмъ или върху стара настилка ще се измЬрватъ въ
правилни геометрически фигури наредени вънъ-отъ платното на шосето; —
По съшия (втория) начинъ ще се измерватъ песъка и- каманите за калдаръмите.
'
.•'.•'•.'•••'
'.'

Чл 79.

Рвдътъ на местото дето се работи.
Предприемача требва да се грижи за реда на местото дето се извършватъ работите.

Начинъ на-измерването

Той е длъженъ да взима всички предпазителни мерки за сигурностьта на движението по улиците, да осветлява местото на работите ида
поставя нуждните фенери сигнали, както и да нарежда и складира въ. добъръ редъ и на малко место всичкия приготвенъ материадъ за работене.

а)'Землени работи.

Чл. 80.

Всичките'землени работи ще се измерватъ, на кубически .метръ,
Като се вземе за основа на пресметването предвидената въ плановете ши
рина на ямите и изисканата дълбочина или съгласно предписаните отъ
ръководящия постройката размери, били те увеличени или намалани.
Въ случай на срутени маса или преогулемяване размерите на из
копа безъ писмена заповедь отъ ръководещия постройката инженеръ, не
ще плаща никакво възнаграждение.

Общински пратеникъ за приемане материала въ Фабриките.

Чл. 72

',,7\

. ....

Пренасянето, депонирането, подравняването и трамбуването на проналезлия отъ изкопа излишенъ материадъ на места, указани отъ рхководящия работите на растояние не по вече отъ единъ километръ, както и всич
ките' разноски по подпирането и изкопаването на ямите и отвеждането на
водите съ за сметка на предприемача.
Въ тая цена влиза тъй сящо и
изпълването на каналите и набиването на пръстьта.

"^'

б) Зидарски работи.

Бетона за ревизионите кладенци, за промивните резервуари ж тоя,
който би станало пуждно да се постави подъ капалите ще се плаща на
кубически метъръ готовъ подоженъ въ ямата. — При бетонно дхно на ре
визионно съединителните шахти, камари и пр. където се изработватъ ко
ритата за каналите, ще се смета целия пластъ безъ да се изваждатъ
празднините на коритата.
Тухлената зидария на ревизиопите кладенци и промивни резервуари ще се плаща на кубически-метъръ, безъ да се взема въ внимание нито
формата на употребените тухли нито състава на разтвора.
Въ цената на тухлената зидария влиза измазването и изглаждането
на фугите по всички видни страни.
:.,
Въ измерването на кубатурата не Ще се отбива нито кабатурата на
съединителните парчета, нито на случайно употребените шаблонни камапи.
Бетона, тухлената зидария, камениновите корита, циментовата ма
зилка и фугатура, които се употребяватъ за направа на зиданите вт ямите
канали я за направата изцело въ' калъпя (форми) цимеатобетонови канали
не ще се сметатъ въ кубатура, а ще се смята за всичко на погоненъ ме
търъ извършенъ и готовъ каналъ.

Варненското градско общинско управление си запазва правото да из
проводи инженеръ. въ самите фабрики, който да приежтетвува при приго
товлението на глинените, чугунените, железни и др. изделия.
Испратения отъ кметството инженеръ има право да прави въ фаб
риките'всички опити и проверки, които намери за нуждно, било да се уве
ри, че качеството и размерите на изделията отговарятъ на условията, било
за .да провери да ли с& вземени всички предпазителни мерки при фабри
куването имъ ;
Независимо отъ изпитването на материалите въ фабриките, те ще
се бракуватъ всички, които се укажатъ съ недостатъци.
Опитите въ фабриките и в ъ г р . Варна ставатъ за сметка на пред
приемача съ-изключение разноските на инженера.
.
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гр. Варна, 3 августъ 1910 година.
Кметъ: Ив. Церовъ.
Началникъ на водоснабд. и канализацията Инженеръ: П. Бончевъ
''•'"•'•

Проверилъ:

Варненски Окр. Инженеръ: Д. А Марчевъ.
гр. Варна, 20 януари 1910 година
ОдобрЬно отъ Министерството на обществените сгради и пр. съ
предписания М М 2775 и 6250 отъ 12 фенруарий и 29 мартъ 1910. г.
Началникъ на Отделението Мостове и Шосета:
Инженеръ: П. Каракулаковъ
София, .12 февруарий 1910 год.

