Г°Д- XIV.

Варна, Детъкъ 5-fi Декемврий 1901 г.

ИЗЛИЗА ТРИ ПЪТИ ВЪ МЕСЕЦА
Обикнзвенно на 10, 20 и 30 числа.

Писма, статии нари " всичко що е за
вестника се праща до Гра сско-Общинското
Управление аь Нарна

Цена на вестника за годниа е

За обявления се пл.щл за дума:

На първа страница .
. .
.~ . . . .
я втора страница
" трета и четвьрта страници .

4 лева.
Отделенъ брой 10 c i .

Н а 29-й м. м Варненски!! Окр. Сждъ разгледа Гр
Дело Кч 395/99 год. по искътъ на завупувача на кан
та рието на Варненската Градска Община, Хр. Ив Гендовичъ за 3,920 лева недоборъ отъ правото за ТСГЛРНПС
стоки пр*зъ връметто огъ 1 Мартъ 1896 г. до 31 Дек.
1898 г. Мшецътъ Хр. Ив. i ентовичъ, цредставляванъ отъ
адвоката А. Дяковичь, искаше осжжданието на тьргоьцитЬ Г. Ж е л е в ъ & C-ie солидарно сь Варненската Град.
Община на исковата сума; пърнн.е за юва, че т е през,.
казания периодъ време внасяли чрезъ тукашната мит
ница колоннялнп стоки, за които отказвали да платят.,
кантарие, а осжжданието на Варненската Община искаше
за това, че тя нарушила контракта и поемните условия,
като отказвала да даде на закупчика X. Ив. Гендовичъ
длъжимото съдейстзие да събира кантарпето "отъ ВарненскигЬ търговци - ангросисти на колонвягни стоки. Адво
ката*- Вл. Дпмптровъ защищаваше Георгп Желевъ к С ie7
а общината се представлявате отъ адвоката й Юрисконсултъ при сжщата Д-ръ Т . С O -новъ. Вьпреки ясния...
й йбложйтелния смисъль на контракта и поемните усло
вия, че кантарие се събира само огъ стоки, подлежащи
на тегление при продажбата нмъ, ищеца поддържаше
че той ималъ право да събира кантарпето отъ всички
стоки — безразлично, да ли т е проданатъ на кжсъ — ко
летъ, връзка, касса или торба, като захарь, газъ, сперм.
свещи, ламарина и др., или се мерятъ на тегло при про
дажбата имъ
като кафе, смокини, масло и др. Това
б е ш е ядката на спора. Следъ дълги дебати, сжда произнесе
резолюция, с ъ която отхвърли искътъ на Хр. И в . Ген
довичъ, като неоснователенъ и недоказанъ, както спрямо
общината, т ъ й я спрямо Георги Желевъ & C-ie. Съ това
решение на съдътъ, тури се край на едно дело, което
в и с е ш е като Дамоклиевъ мечь надъ главите на всички
i варненски търговци ангросисти, понеже Гендовичъ беше
;Се заканилъ да сжди по кентарието общината, и всички
(търговци на колониялни стоки за сумми грамадни; той
дочакваше само да спечели въпросното дело, което беше
'една проба на проектираните искове отъ тоя родъ.
\
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Отъ Кметството.

3 стот
2 -„
1 я

отдаванпото подъ паемъ изброените но долу общ. здания, за
една година време, начипая отъ 1 Януаиц 1902 год.до 1
Япуарпй 1903 год.
I. На 3 Декемврий съ перотрожка на 4 слгщпй касаискигб
дюгенп въ I участъкъ на града — балъкъ назарь.
J\s 7 съ първопачалпа цъна 400 лева
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1Г. Н а 5- Декемврий съ пероторжка на 1 схщии
касапските дюгени въ П У-къ на града —Ибряма Капус;
подъ
"
J\& 1 еъ първоначална цена 260 лева
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III. На 8 Декемврий съ пероторжка на 10 сжщпй ка
сапскпте дюгени въ III Участъкъ при Съборпата църква
№ 1 еъ нървоначалпа цена 1000 дева
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J\/s 4 съ първоначалнаа цена 5 0 0 дева.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
Л ? 13942
гр. Варна, 24 Ноемврий 1 9 0 1 год.
Варненското гр. Общ. Управление обявява на пнтересу| щ н т е се, че въ помещението му въ долоозначенпте дни—
:>еове, ще се пропзведъгь търгове съ явна конкуренция, за
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IV На 11 Д-врпй съ переторжка на 12 сжщпй

Варненскпй Общпнекий Мстшигь^

Стр. 2
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яатъ на публиченъ търгъ откупчика ще требва д а Се
предварително, че еж двнетвигелно на С * Ц0П)
1ш1 което му ги е представило.за нроданъ. Вь сл
учай
„а еъмненне ще изисква двама поръчители чесгни Kmtio
да гарантирай, иегиносгьга на притежанието
Ч . 7 Нуждното число хора (които требва да Знаятъ официални език..) потребни зя събира.шо налога, 0.купчика ще назначава за сноп сметка и подъ негова о,говоряооть, имената на колго ще сьобщява в.. Общинското
Управление.
Чл 8. Огкупчика и хората му ще държатъ книга
(трфгер-ь). потпечатанъ о.ъ Общинското Управление in,
която ще вписвагь видъ-ъ на продаваемата в*щь, ли
цето което ш е дано за продавание. [неговите порА.чтели, огойяос.ьга, лицето, което i& е купило и пр. Тъчи
книга въ края на иегичанието срока на откупа ще се
предава въ Общинското Управление.
Чл. 9. Огкупчика ще разгласява даромъ всички правителственни
и Общински ра.шорежганпя кои го му седа„ 3 ,,
..
„
.," 50 ,,
ватъ
за
разгласявание.
* 4 „
50 .
Чл 10 31 вевко справедливо оплаквания прогивт,
Л5' „ oz дюгенъ въ III У къ срещу Прав. Хамбар.
откупчика и хората му или нтрушение на нвкой ч.ень
съ първоначална цена 20 лева.
отъ тия условия, съ исключение на чл. чл. 11 и Н огъ
Ля 222 кхща въ V У-къ улпца Македонска съ първо
техъ. по които чтенове има особни распореждания, той
начална цена 100 лева.
(откупчика) ще бжде до три пжти на редъ глобяванъ съ
и VI Двата публични домове: „Лдрпенополъ',п „Балчикъ''
прпкГазъ огъ кмета, а при че.въртнй иж.ь, по решение
съ първоначална цепа ньрвпя отъ 1000 лева, втория отъ
на Общинскин Съввтг,, щп «е отнеме отъ него предпри
1500 лева.
ятието, уннчгожи контракта по право и произведе новъ
търгъ.
Чл. 11.. Тьргътъ ще се счита за двиствнтеленъ
следъ като се удобри отъ Общинскин Съввтъ и угвърда
за отдаванието на закупувачь чрвзъ търгъ, съ тайна конку- отъ н 1длеясната нлас.ь.
0
ренцая събиранието градский налогъ върху публичните тър
Чт. 12. Огкупчика е длъженъ пъ седемъ днепенъ
гове (мезатитв) „ТЕЛЛАЛИЕ'' за три години, начиная отъ 1-й срокъ отъ деня на племенното му съобщение да е-; яви
Я.чуарий 1902 г. до 31 Декемвр. 1904 г. _
съ,поръчителите си въ Общчн. Управление и подипше
Чл. 1. Търгътъ ще се произведе съгласно закона за
контракт*; въ ирогнвенъ случай. Общински иьнвтъ ще
публичните търгове, обявлението, което Общинското Упра
има право да умичтожи търгьтъ, задържа залога му, (*з
вление ще издаде за тази^ цель и настоящите условия.
което му се съобщава иисменно) ц да произвело новь
Чл. 2. За право участие въ търга всекой конкутъргъ, въ кол" го за пос.гЬдвялиге Общината вреди и за
рентъ представя 1) удостоверение отъ Българската На
родна Банка или Общин. Касиеръ, че е внесълъ депо- губи, ще отговаряй, солидарно той и поръчителите му.
зитъ 5 % отъ първоначлната цена, и' 2) свидетелство за Ако въ вторий търгъ се получи с.умма повече отъ тия
добита въ 1п,])вий — то тя осгава за въ полза на Об
честность отъ надлежното Общ. Управление.
ЧуждитЬ поданннци, освенъ тези нрветавягъ още и щината.
Чл.
13.
Исплащанието
на
ирекупа ще става вь 3fi
декларация завйрена отъ надлвжного консулство, че въ
•вноса,
всекип
првдплатечъ
найкьсно
три дни пр БДИ наскучай на спаръ по тоя налогъ, ще се еждягъ въ Бъл
сГьпванието
на
мвсеца,
за
койю
се
отнася -Залога на
гарските еждилища, безъ консулска зашита.
закупувана,
ще
се
првхване
на
последни
вносъ.
Ч. 3. Огкунчика ще има право да събира тоя на
' Чл 14. Въ случай на нередовно внасяние.вносовет*,
логъ сьгяисно пуйки» 8 на чл. 84 огь закона за град
ските общини, 7 по 2°/ 0 огъ стойяосгьта на вевка про Общинското Управление ще има право да оничтожи кон
дажба на дважимъ или недвижимг. пмотъ, продадени чрезъ тракта по право; и посгжпи съгласно чл. . 2 отъ настоя
.
публични търгове, произвеждани както огъ еждебнвгв щите условия
пристави, общинската власть, така и отъ частни лица, _~ Чл. !5. Огкупчика не може безъ разрешението на
които иматъ за това разрешение отъ Кметството. Нало Общинскин Съвегъ да прехвърля другпмо откупа.-ВctKO
га ще се събира отъ купувача на продаденана вещь, недозволено ирехвърляние ще се счита за не действително
Чл. 16. Огкупчика ще държи писалище, което те
освенъ когаю купувача е Държавно, Окръжно или Об
щинско Учреждение, въ които случай, налога се събира е отворено всекой приежте.вон-ь день. За мвстоп|.<>..:.отъ продавача.
хождението му щесъчбши „а Общинското Управление
Чл 4. .Освобождавай» се отъ това право: 1) Тър за разгласявание на населението.
Чл. 17 Гербовите мерки и всички дпуги разноски
говете, които еж произвеждатъ отъ Военните власти за
продоволствие, осветление и облекло за войската. 2) Тър по сключаванието „ а контракта, както и патентовото д.*говете за доставка на Правителственнпте учреждения кан дие^ще бхдагъ за емвтка на откупчика. •
целарски потребности и други нуждни за същите пред
мети. 3) Всички търгове произвеждани *отъ Общинското
Управление за негова сметка, съ исключение на тия за
УСЛОВИЯ
продажбата на праздни градски места, за които купува
чите ще плащатъ налога 2°/ 0 отъ етойностьта на место
то и 4) всички Дърржавни, Окржжни и Общински пред ското прРав0 г К и н Г Й " " - в ъ 0 т к У п ъ с 6 ° Р а о т ъ ГЗрА"
три години н а ч и » 1 АОБИТЪКЪ- ,(КАНЪ-ПАРАСЖ)-за
приятия.
V години, начинаяИЗРИЙ
отъ, 9l-й
Януарий 1932 год. до 1-й
05 r
Чл. 5. Налогътъ се прибира отъ лицата, коптъ про• wT 1 т
°A""a.
извБкедатъ търгътъ и се предава на откупчика.
блинпт* ™ P l , a Щ ' С6 п Р° язве Де съгласно закона 5а пу:
Чл. 6. За всека вещь или имотъ, които еж прода- издадено за T J \ Z 1 7 Z T Я\°6^™™ JW**«»>:
«w н-кль и насюащиге услови я.
1) Кафенето прп старата мптнлца, улпца , Цариградска"
тчастъкъ
подъ Лз 103 съ първоначална цена 800 л.
I
2) Магазпя въ улпца ..Цариградска I У-къ М 385
съ първаначална цена 500 лева.
3) Магазпя въ улпца „Цариградска I У-къ Л? 387
съ първоначална цена 800 лева.
4) Магазия въ улпца „Цариградска (въ кжсхка) I У-къ
Ля 277 съ първоначална цепа 500 л.
5) Бюфета при житната борса съ първопа-чална цепа
400 лева.
6) Бараките въ I У-къ Балъкъ пазаръ подъ«Л£ №. 83
и 119 съ първопачелна цепа 1000 лева.
V. На 13 Д-врпй съ переторжка на 14 сжщий бараките
въ 111 У-къ прп входа па Газпото влагалище:
Л2 13 -съ първоначална цена 0-5() лева.
Въ двора на газното влагалище бараки иодъ
Лм 1 съ първоначална цепа .9.) лева

УВЪПИ

Поемни условия

Поещи
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Варненски.'. Общинскпй Ш.стникт»

Чл. П, Ва право учагтпе въ търга всеки кошеурептъ
представя: а) задължително, че ще плати данъка върху за
нятията за поменатото предприятие, въ случай че остане
върху него б) свидетелство за честность отъ надлежното
общин. управление и в) квитанция отъ Българската На
родна Банка, или обшннекпй касаеръ, че е внесълъ залогъ
5 % отъ първоначалната цена. г) Друга квитанция отъ сжщите учреждения, че е внесмъ залогъ 5 % върху нрападаюшата се обща суми а за епизотпческа връхнина, сметната
5 % върху първоначалната цена на кръвнината.
Чуждите поданици оевенъ тпя книжа представлявате
и декларация отъ надлежното консулство, чз въ случай па
сноръ по тпя берип, ще се еждятъ въ местните еждилнща
безъ консулска защита.
Чл. Ш. Търга ще се счита окопчателно свършепъ слЬдъ
• . удобреппето му отъ общпнекий съветъ и утвърждението му
отъ надлежната власть.
Чл. IV. Ако откупчика елЬдь утвърждението на търга
и съобщението му писмено за това, не се яви въ трпдневенъ срокъ да подпише контракта, нлп се откаже да
еключе такъвъ, пли пъкъ по нарушение некой члопт. отъ
контракта стане нужда да се произведе новъ търгъ, оевенъ
че залога му се задържа като неустойка, но ц каквито за
губи последватъ общината отъ вторпй търгъ, ще се пзпскатъ
отъ него (откупчика) и поржчителпте му солидарно. Въ слу
чай, че се добие при вторпй" търгъ сумма по-вече отъ тая
добита въ първий—тя остава за въ полза па общината.
Чл. ' V. Откупчика ще има право да взема: 1) по 5
(петъ) стотинки за всеки кнлограмъ чисто Mf.co отъ заклаптш
добитъкъ, предназначенъ за проданъ въ месопродавппцпте,
който добитъкъ той ще тегли по слъдугощия начпнъ: а) волъ,
крава, биволъ биволица, теле, шиле овепъ, коза овца,—
безъ кожата, главата, краката, червата дробовете и търбуха;
б) Агне, яре, коляни до края на месецъ Май,—нацело,
безъ^кожата .и_.търбухп..а слЬдъ тази дата, .както едрпй_д(ь
бптъкъ, спомеяать въ п. а; в) Свиня и прасе — йа цело
безъ черва и дробове ; • 2) По (2) стотинки за всеки кплограмъ чпето месо отъ соватскп добитъкъ, (псключая сви
ните и прасетата), който се коли въ салханата за пас
търма и др. консерви, тегленъ по ежщпй начпнъ, както е
означено по-горе.
3a6imnw ка I. Отъ тоя налбгъ се' освобождава: а)
:месото на добитъка, който споредъ религиозните обичаи е
• предназначенъ за курбанъ, който се коли по домовете п б
MICOTO, унпчтожавано отъ еанит. власть, като негодно за храна.
Забтлпжка 17. Отъ всекой едъръ добитъкъ, волъ, крава.
биволъ, биволица п теле, претеглейъ тутакси ейдъ заклаванието и очпетванпето му, ще ее спада отъ теглото и не
лоблага съ канъ-параеж 5 % за фира.
Забплпжка III. Доставчиците месо на държавата, ще
плащатъ,кр'ъвпппата на общо основание.
Забгьлпжка IV. Тоя данъкъ (сжщо по 5 ст. па кплогр.)
.ще плащатъ и лицата, които вписатъ въ града отвънъ заклааъ добитъкъ.
Чл. Vh Откупчика заедно* еъ кръвнината събира и една
връхнина отъ 5 % за фонда за еппзодиите, сметнато върху
. таксата за кръипината. съгласно праиплппка за образувание
•фонда за епш.одш.те утвърдеиъ съ -Височайши указъ № 1
-отъ 15 Януарцй '1899г.
Чл. УП. Исплащанието суммата на откупа ще стане въ
36—тридесеть шесть вноса—всекой пръдплатенъ трп дни
•предп пзетжпваннето на месеца, за който се отнася.
. Забгьлпжка. Едновременно съ исплащанието откупа за
кръвнината п въ сжщите срокове, откупчика ще внася слъдуемата се сумма за епизотпческпя фондъ: сметната 5 % в^рху
месечните вносове отъ кръвнината еъгласно контракта. Ис
плащанието на всичко става въ брой.
ЧлТ VIII. Откупчика е длъженъ да се съобразява на
пълно съ правилника за събиранпето кръвнината, гласуваш,
отъ общинскпй съветъ на 18 .'вгусть 1888 год. и утвърденъ отъ г. Варненскпй Окр. Управитель, съ писмо подъ у\«
13885 отъ 2 Септемврий с. г., а относително събиранпето
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епнзотпческата връхнина—съгласно правилника за образува
ние и расходваппе фонда за еппзотппте утвърденъ съ Указъ
ЛЙ 1 отъ 15/1-99 г. съ изключение, на ояпя наредби, които
ех пзмепепп еъ закона за градските общини отъ 1898 год*
Чл. IX. Откупчика безъ съгласието на общ. съветъ, не
може да препродаде другиму сбора отъ гореспомепатпте берпн.
Чл. X. За несвоевременното впаеяяпе на вносовете, об
щинското управление ще има право да отнеме, откупа огг,
откупчика и за негова сметка да го отдаде другиму, чре*зъ
новъ иублпченъ търгъ, въ който случаи той (откупчика), еоладарно съ поръчителите си ще бжде отговорепъ къмъ об
щината за последвалата я загуба отъ отдаванпето сжщий
откупъ другиму съ по-долпя цена отъ получената въ пър
вий търгъ; оевенъ това ще има право да посгжпп Общия.
Управление съгласно чл. 4 отъ настоящите условия.
Чл. XI. За всЬко справедливо оплакваше противъ
откупчика и пеговите хора, той (откупчика) до трп нжти
наредъ ще бжде глобяванъ съ прпказъ отъ кмета, първпй
пжть съ 50 лева, вторпй пжть съ 100 лева, третий нжть съ
150 лева,а при . четвъртпп пжть по решение на общинскпй
съветъ, ще се отнеме отъ него откупа, като уппчтожи. кон
тракта но право н постжпп съгласно чл. 4 отъ настоящите
условия.
Чл. XII. Ако закунувача или агентите му позволятъ клаппото на едъръ добитъкъ преди да бжде визирано свиде
телството или билета за правоеобствепость на добитъка, който
ще се коли, наказва се закунувача ст. прпказъ отъ кмета, съ
гласно чл. 80 отъ -нравплппка за реда и условията за купуванпе и продаванпе едъръ добитъкъ" съ глоба равпа па
продажната стойность на добитъка. Ако глобеппй закуяувачь
не впеее глобата въ продължение на трп дня отъ какъ му
се съобщи заь-ерепъ првиисъ отъ прпказа за това, тя се
одържа отъ депозита му.
Чл. XIII. Гербовите марки п другите разноски . . . .
по сключванпе на.. контракта, както н патентовото даждпе,
еж за сметка на откупчика.

Поемнп условия.
За отдавание отъ Варненското Градско Общинско Управление
чръзъ търгъ, съ тайна конкуренция, въ откупъ сбора отъ
продажбата на едъръ добигьтъ (интизапъ) за три години,
начиная отъ 1-й Януарий 1902 год. до 1-й Януарий 1905 год.
Чл. 1. Търгътъ ще се произведе отъ Общ. Управление
съглаено закона за публпчппте търгове, обявлението на Варнепекото Градско Общинско Управление, издадено за тая
цель и настоящите условия.
Чл. 2. За право участие въ търга конкурента требва да
представи париченъ залогъ 5 % отъ първоначалната цепа,
което удостоверява, чрезъ квитанция отъ Българската На
родна Банка иди осъ общ. бпрппкъ. Друга квитанция отъ
сжщите учреждепин че е впесълъ залогъ 5 % отъ припадающата се обща сума за еипзотическа връхнина, сметната
5 % върху първоначалната цепа на шгтнзппа, свидетелство
за честнойть и поржчптелство, подписано отъ двама заложи:г
Варненски граждапп съ задължеппе, че солидарно съ откуп
чика ще отговарятъ въ случай че носледнпй не цеиълнп тил
условпя,ако търгътъ ея възложи върху му. Оевенъ горните
формалности, чюждите подашшцп ще нредставятъ декларация
заверена отъ надлежното коасулство, че въ случай на епоръ
ще ся еждятъ въ Българските еждилища безъ консулска з i ,шта„
Чл. 3. Търгътъ ще се счита за действптеленъ, е.г&дъ
като еж утвърди отъ надлежната власть.
Чл. 4. Откупчика е, длъженъ въ трп дневепъ срокт.,
счптанъ отъ дена ла племенното му съобщение, че търгътъ
се възлага върху му, да се явп съ поржчптелпте си да сключи
и подпише контракта. Въ противенъ случай, общинското упра
вление има право да унпчтожи търгътъ и задържи залога
за което му съобщава ппеменно, и да иропзведе новъ търгъ
и за нослъдвателите общината вреди п загуби отъ това,
горепомеяатпте лица отговарятъ еолпдарно. Ако при вторпй
търгъ се получи цена по голема отъ тая добита въ първпй
разликата остава за въ полза на общината.
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Чл. 5. Съгласно чл. 85 § 3 отъ „закона за градските
общппи" закупувача има право да еъбпра по 2°/ 0 върху стоиноетьта отъ продажбата на едръ добптъкъ, озпачепъ въ чл.
1'отъ „Правилника за реда и условията за купуваппе н продаванпе едъръ добптъкъ" а именно: волъ, крава, бпволъ,
биволица, конь, кобпла, магаре, магарпца п муле (катъръ)
както и отъ бозайппче, което е само предметъ на зделка
{покупка — продажба, размена и подаръкъ), съгласно чл. 2
отъ с&щпй Правилнпкъ.
Забплпжка. Едновременно съ еъбпраннето на пнтпзапа
предприемача ще еъбпра и прппадающата се часть енпзотпчеека връхнина 5°/ 0 върху таксата на иптпзапа.
Чл. 6. ПрОдаванието, купуваппето, разменатап подаряванието на изброените вт, чл. 5 отъ настоящите условия
добитъци, става само на общпн. тържище (пазаря).
Въ случай че сделката стало «а друго место, то протпвъ нарушителите на това, предприемача или неговите
агенти, съставляватъ актове прпподппсани отъ двама достовъреип свидетели на основание на които ще се глобяватъ
съ приказъ отъ кмета, съгласно чл. 72 отъ закона за град
ските общини п чл. I отъ „закона за тържищата" за въ
полза на откупчика.
Чл. 7. Правото „иптнзапъ" се еъбпра отъ продавача
ИЛИ купувача, споредъ направеното помежду пмъ условия,
ако нъма такива, то се събира отъ продавача. Това се отнася
и -въ случаите когато стапе размена и подаръкъ (чл. & отъ
настоящите условия).
• Заб>ь.тжка 1. Ако добитъка се продава отъ правптел«тг.енгш, окр. шщ общ. учреждения, то правото „Интизапъ"
се (.ъбира отъ купувача на добитъка. ч
Забплпжка II. Ако по причппа наеппзотпя се забранп
вкарванпето въ града едъръ добитъкъ за проданъ, откупчпк>:
не ше има право да претендира вреди и загуби и да иска
намалението суммата на откупа, която той и въ такъвъ слу
чай е длъженъ да плати напълно.
Чл. 8. Когато става размтна" (трампа) съ добитъкъ,
правото „интизапъ" ся плаща само върху разницата (юстето),
а когато размената става безъ разнпца н когато добитъка
ся дава подаръкъ, схбпра се право „интизапъ" само едпнъ
левъ за свидетелство.
'
_• .
Чл. 9. Закупувача ще получава отъ общинското упра
вление нужднпте свидетелства (образецъ, Но 2) по ценпте,
определени-отъ 31пнстеретвото на Фппансипте.
Едновременно еъ купуванпето речените свпевидетелства,
закупувача ще плаща и стойностьта на гербовите марки,
залепени върху свидетелствата, които му ее продаватъ.
Стойностьта па свидетелството и на гербовата марка,
залепена върху последното, откупчика ще еъбпра отъ лицата,
които заплащатъ „ресумата". Ако вследствие не добро пазяипе се откраднатъ или лзгубятъ билети по.образеца Но
2 дадепп на закупувача, последния ще се глобява за всеки
отделепъ случай съ приказъ отъ кмета отъ 20 до, 100 лева
за въ полза на общ. каеса, а ако има зломпшлепность ще
се дава подъ схдъ п ще му „се отнема 'Предприятието, като
се ностжпп съгласно чл. 4 отъ наетоятсИ. ноежни условпе.
Чл, 10 При пздавапието свпдетелетвата за всека зделка,
закупувача е длъженъ непременно да означава датата, Н-ра.
и произхождението на свидетелството пли билета за правособственностьта на добичето — предметъ на зделката — въ
противенъ случай, глобява се закупувача съ приказъ отъ
кмета съ глоба равна на продажната стойность на добичето.
Независимо отъ торнето, ако добичето е крадено, съставя ся
и актъ отъ полицията й виновния ее дава подъ ездъ за
наказание като съдеецъ илп укривателъ на крадци, а доби
чето се третира, като „Юва" (чл. 14 отъ правилника).
Чяг 11. За секп прескоченъ ялн два пжтп употребенъ
Н-ръ, когато ся . пздаватъ свидетелствата, на които Н-ра
следва непрекъенато,!.вза всека година отделно, закупувача
ся наказва съ глоба еъглаено съ предидущия члепъ —. т. е.
глоба равна на продажната цена на добичето. (Чл. 15).
Чл. 12 Кочаните на свидетелствата -п приложенията
грп техъ се предаватъ отъ закупувача на Общинското Упра
вление, най късно до края на първпй згЬсецъ на следующата
лодина, за проверявание и изгаряние съгласно чл. 18 и 17
Издава Вврпенскою Град. Общ. Управление.
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отъ „Правилника за условията и реда за купуваме и про
давание едъръ добитъкъ \
Чл. 13. На купувача ще ее дава нова пръска съ свиде
телства само следъ свършванието на старата и сл*дъ проверяванието й съгласно чл. 14, 15 17 п 19 отъ правилника..
Ще се правп псключеппе само за въ пазарни дни, като му се
дава нова връска, обаче старата връска непременно ще се
проверява на следующпй день.
Чл. 14 Неупотреоените свидетелства отъ петеклата
година ще ся връщатъ въ Общ. Управвленпе отъ закупувача
непременно на 2-й Япуарий следующата година.
Чл. 15. Закупувача е длъженъ да задържи заедно съ
лицето, което се препоржча за стопаппнъ, всЬ.со добитче,.
което се хване при продажба, размена пли лодарявапие
безъ свидетелство -илп безъ бплетъ пли пъкъ съ такивато,
които еж съмнптелпи и да ежобщава веднага на полицията.
която СЪСТАВЯ актъ.
Чл. 16. Правото 2 % се взема и отъ добитъка Юва",
кога ю ся продава по установения редъ, като учреждението,
което го продава,' вместо свидетелството илп билетя за до
битъка, дава откупчика преписъ отъ обявлението за продаж
бата, въ което ще бждхтъ .означени белезите па добитъка,
което обявление откпгчпка прилага прп издаваелото отъ него
свидетелство (чл. 14 отъ, правилника) като ллтпзапското
право плаща купувача (чл. 7 забележката, отъ настоящите.
поемпп условия).
Чл. 17. Когато се скрие часть отъ продажната стой
ность на добитъка за укритата часть, откупчика ще еъбпра
интизапското ..раво^въ троепъ размерь,, к кто п въ случаите
когато зделката бжде пзоб но укрити.
Чл. 18. Когато откупчика способствува въ прикриваме
пли въ улееняваште да се пзвършатъ сделки за покупка —
продажба, за размена пли подаръкъ безъ билетъ илп свиде
телство н въобще безъ съблюдаваипето на всичките правила,
изброени въ „правилника за реда и условията за закупува
м е и продавание едъръ добитъкъ", когато добитъка не е
краденъ, • наказва се съ приказъ отъ кмета, еь глоба равна
на продажната стойность па добитъка п сделката ще се
счита за недействителна.
Чл. 19. Когато добитъка, е краденъ и откупчика или
яеговпте агенти способствувате за пзвършвание сделка за
покупка — продажба, размена п подарявание по начинъ
изброепъ въ по-гориий членъ (18) то се съставя актъ отъ
полицията и се предава яа схдъ впновппя, а добитъка се
третпра като „юва". Независимо отъ горнето, откупчика се
глобява съ приказъ отъ кмета, съ глоба равна на продаж
ната стойность на добитъка.
Чл. 20. Ако закупувача не внесе глобата въ раетояние
на трп дни отъ какъ му се съобщава преписъ отъ приказа
на кмета, то тя се задържа отъ депозита му.
Чл. 21. Исплащапието на п^екупа ще стане въ Я6
вноса, всекой предплатенъ, и то най-кжено три дни преди
настхпванпето на месеца, за който се отнася.
Забплпжка. Едновременно еъ иеплащанието. откупа па
иптпзапа и въ сжщпте срокове, откупчика ще внася п сле
дующата се сумма за' еппзотический. фондъ, сметната 5 и / 0 ..
върху месечните вносове отъ интизапа, съгласно контракта:
Иеплащанието на всичко става в а брой.
Чл. 22. Въ случай на нередовно испдащание вносовете,
Общ. Управление ще има право да уяичтожп (контракта) по
право п постжпп съгласно чл. 4 отъ настоящите поемни условия.
Чл. 23. Откупчика не може безъ разрешенпето на Общ.
Съветъ да прехвърля откупа другиму.
..'..-...
Направело подобно безъ нужното разрешение,* ще с&
счита за недействително.
Чл. 24. Закона за публичните търгове, закона за тър
жищата и правилника за реда и условията за ьупувапие и.-•
продавание едъръ добитъкъ, правилника за образуванието и
израсходванието фопда за еппзотите утвърдено съ указъ\/Ь? 1
отъ 15 Януар. 1899 г„, закона за задълженията и договорите
съставляватъ неразделна^часть отъ настоящите поемни условия.
/Чл. 25. Всички разноски и гербови марки по сключваннето контракта, както и патентовото даждие, еж за сметка
на купувача.
•
'
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