Година XXI.

Варна, 28 Ноемврий 1908 г.

Бр. 25—26

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВШНИКЪ
И8да8я три пъти ьъ месеца,
обикновено къаъ 10, 20 и 30 числа.
Цената на вестника е, винаги прЪдпдатно, ва годива само I дв. 20 Ст.

Плри, писма и всичко зл вестника да.
с<- праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна.

Може да се предплаща я само ва три
месеца.

За обявления ее плаща на дума:
За първа страница . . . . .
3 ст.
„ втора страница
2 »
„ третя и чктвърга
2 *

Едипъ брой 5 cmomitHxv.

Лдмнг. брои 5 стотинки,

оть друга държава меса предварително се преглеждатъ отъ надлежзиа веткрнаренъ лекаръ
за отцавапие на арЪдиривмачъ чрпзъ търгъ съи за тЪхь сящз се плаща следуемат* сума за
тайна конкуренция Общин право КРЪВ НИ ^кръвнива и еаизотичесна връхнина. Тия меса
НА т. е, арихода отъ клане добитъкъ за врчъметреба да се занася 1Ъ направо въ градската скоотъ 1 януорий 1909 гид. до 31 декемврий тобойна, въ който часъ и да биле пристигнали
1911 год съгласно чл. 88 и. 4 отъ закона за въ Варна безъ да се отбиватъ и егварватъ гдето
градскгтъ сбщини и чл. 303 отъ правилника. и да било другаде въ Варна и землището и.
Чл. 1 Събиранието правото кръвнина се Въ противенъ случай тгя меса по редовенъ съотдава ьъ закупъ, чрезъ търгъ, който се произ ставенъ акть, се конфйскуватъ, като контрабан
вежда и по който ще се подпише договоръ съ да и се етбира по постановление оть кмета, отъ
конкурента, наддавши най-голема закупна цЬна, ступаните имъ кръввината въ троенъ размеръ
при спазвание всички вар4дби, предвидени въ въ полза на общината и следуемата се такса
общите поемни условия, публикув. ъъ бр. 15/907 на предприемачътъ и епизотическа връхнина.
г.ваВвр. Общин. Вестникъ, а за непредвиде- Събиранието на наложените оть кметството съ
вит* въ тову-що цитираните о5щи поемнн усло постановление суми става по реда, по който се
вия случай, спазвать се яарддбш* предвидени събиратъ даждията.
Свинското месо винаги се внася отьвънъ
вх законвае в правилника, упоменати въ чл. 12
въ
Варнен.
скитоб^йна цЪло веразсечено на ко
ва сдщите чбщи поемни условия, като се пасове,
съ
пеотрЪзани
бутове и неразрЬзаяи подъ
зягь и наредбагЬ, предвидени въ настоящигЬ
мишниците
и
слабините
въ противенъ cjysafl
Специални поемна условия.
такова
месо
се
счита
заразено
u се унищижава
Чг. 2 Закупувача ще събира правато връвбезъ
да
се
плаша
нищо
на
стопанииа.
вина (чл. 87 п. 4 отъ зокона за град. общини)
Чл. 3. Осаобчж. се отъ правото кръвнипа:
ио 5 (петь) стотинки на всеки килограмъ месо
1 Уничтоженото месо като негодно нивакъ
пр*два8аачено за употребление, за кого и да е
за
консумация
(потрШение).
било, следователно и за войската, болницата и
2 Кожата, главата, дробовете и кръката на
затворъ, именно on месото на заклани волове,
крави, телета, биволи, баволици, малачнта, ко добитъка, кегато тЬ (кожата, главата и пр. би
чове, овни, овце, агнета, пярчове кози, ярета, биле отдрани или отрЬзани оть месото.
3 Кориината (гьрбуха), червата, дробовесвини и прасета, включително лойта и мазьта.
тЬ
и
лойта, (станали на самите т4зи части.
Закупувача ще събира едновременно в връх
4
Месо отъ прасе не по тежко оть 5
нина върху кръвяината имено 5% (петь на сто)
(иеть)
килограма.
съгласно съ чл. 1 отъ правилника за фонда на
5 Агнетата и овните колени по религиедизотитЬ ( Д . В. 1 7 - 1 8 , 9 ) .
озний
обичен за жертвоприношение (корбанъ).
За меса предназназначени за износъ, вънъ
Солената сланина и разните консерви оть
огь ирбцелите на Варненското пристанище т. е
за другв общини или за навхнъ отъ България, месо: луканки, ваценци, саламъ, варена, печена
шаща се връвниаа само по две стотинки на и душена сланина, шумва (жамбенъ) пастърма
и др. такива.
внлограмъ.
Чл. 4 Воевн добитъвъ ще се претегля ведВнасяните въ Варна отъ други общини иди
СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ.
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нага следъ заклавааието и очисгванието му. Огъ I жа съ законъ арЬдн закуаная срекъ, дсговорътъ
пада самъ по себе си, безъ право на закупувала
теглото ще се спада 5% за фира.
Агнета и ярета, клани до края на май ще да дири вр$ди и загуби.
Ако ли се увеличи или намали туй право,
<ж теглять съ дробовет* и главата т. е. само
безъ кожата, тьрбуха и червата, а огь 1 юаий общинскиять съвЪтъ си зааазча право да уни
яататъаъ^ като едрия добитъкъ т. е. сжщо и безъ щожи договора, сжщо безъ да има право заку
пувачътъ за вреди и загуби. После т а я н§*а
главата и при 5% спадане за фара.
Чл. 5 Само прасетата до 5 килограма (вкл.) право да иска намаление за закупната цена,
и агнета на Гергевдеоь може да оставять заку която ба далъ на търга, по каквато причина
пувачътъ да се колять другаде освЬнъ въ опре и да би било намалено или сарено коленето
деленото оть бщин. съвегъ м$ста, т. е. въ град добитькъ, както и обляната не ще може да иска
ско сбщиеските скотобойни. Вь извъв редни слу увеличение закупната цЬча, колюго и да бя се
чай може да допустяе кметството заклаваниего увеличило числото на каления вь Варна добитъкъ.
добитъкъ другаде, но винаги по писмено позво
дателно, по писмено же одобрение на надлежния лйкарь, дахено съгласно сь п. а) на чл. 303
СВЕЦИАЛаИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
ятъ^правалника на град. общини.
за отдаване на закуиувачъ такситгь за да
Чл. 6 Кагато закупувачътъ узнае, че е
ване театрални артъдставления, за свирачи,
биль зделанъ добитъкъ не вь предвидения въ
пгьвци и др. за вргьме отъ 1 ячуарий
1909
и. а) на 41. 303 отъ правилни *а за град. об
год. до 31 декември 1910 год , съгласно ч и
щинска меса, съставя се акгъ въ присжтсвие i
89 а. 11 отъ закона за чрадсшттъ общини.
на общин. яли полицейски оргааъ, и по гоя акть
ако е редовно подпасанъ, кметътъ налага съ
Чл. I. Откупувача ще събира:
постановление на виновника да и штн една сума I
1) Огъ театрални предетавления, концерта
-за глоба съгласно съ закона за град. обцини. I балове, и вечеринки, за ши го дг взема ьходъ,
Чл. 7 Закупувачътъ е длъженъ да се съ —на всеко едно, прЬдставление, концерт*, ве
образява и сь всички санитарни и полицейски черинка балъ и др. по 15 лева.
законни наредби (чл. 303 н. ч отъ датирания
, 2) Огъ същитЬ за схшото време на чужхъ
правилникъ и пр.
езикъ:
Чл. 8 Правото кръвнина и връхнината се
а) Огь 1-й раз^едъ 5 0 лева.
събирать отъ опия, чий го е добитъкътъ и то
б) „ II
.
2 0 лева.
тутакси сл4дъ като се заколи или внесе в* Варна
3) отъ балъ-маске на вечерь по 100 лв.
заклавъ дебитъкъ, при това винаги ср^щу кви- |
Забгьлгъжка. Когато представлението, кон
танции които издава закуаувачътъ отъ кочанъ I церта, вечеранката се даватъ съ благотворителна
пронизанъ прЪброенъ и подпечатанъ отъ общин. i цель, не се взема такса.
управление (чл. 303 п. е) отъ цитирания пра- |
Не се освобозкдаватъ отъ такса прЬдстав-1
вилн^къ, Тия кочави закупувачъгь е длъженъ I ленията, вечеринките и концертите давани въ
да пази.
полза на актьорите иди въ полза за усилване.
Кръвнината и връхнината на меса внесе фондовете на разни дружества, които имаъ за
ни отъ други общини, плащатъ тутакси следъ ! цель да нестятъ.
прегледвание и одобрявБние отъ надлежния ве4) Оть акробати и гимнастици заедно
теринаренъ лекарь месата за потребление.
представление лична такса по 50 ст.
Чл. 9 Закупувачътъ ще плаща на общиЗабългьжка. Игращите въ циркове се осната ззкупаата цена на кръвнината и едиовре- I вобождаватъ отъ такса ако плащатъ наемъ на
мено и епвзотическата връхнина, предплатена i общинско МБСТО, а така също Варненските юна
за всеки месецъ.
I ци и колоездачи, когато даватъ р*зни развле
Никави конпенсацаи (прихващания) заку- [ чения съ своите игри.
пувачьтъ не, ще може да прави нито отъ сл4- |
5) Отъ свирачи и свирачки въ градините
дуемото за кръвнината, нито отъ онова за връх за единъ месецъ по 3 (три) л. на всеко лвце.
нината.
6) Огъ свирачи и свирачки въ кафе-кон4 i . 10 Закупувачътъ се ползува отъ всич- i церти за еиинъ месецъ на лице по 5 (петь) лв.
ки права, предвидени за него въ общитЬ поем- .
7) Отъ ПБВЦВ, певачки, свирачи и свирачки
ни условия (В. 0 . В )
и ще изпълни и из въ кафе шантави и на кючеци, за месецъ по
пълнява точно всички задължения наложени не 3 0 лева на всеко лице.
му отъ с&щите общи поемни условия.
8) Отъ латернаджни на лице за ийсецъ
Чд. 11 Ако правото кръвнина се унищо- 1 по 5 лева
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Чл. 9. Наетоящит! поемни условия със9) Отъ свирачи чуадрнци съ ирструменть, I
за шЗгсецъ по 3 лева.
тавляватъ неразделна часть отъ общвте ноемна
10) Отъ оркестри и- банди външни на условия.
лице за мЬсецъ по 2 лева
СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
1 1 ) Огь FcfcBH грамофонх, развграванъ въ
в)#лично заведение (кръчма кафене и пр.) на за отдаване на търгъ съ тайна конкуренция
_есецъ пь 5 лева.
J налога върху аубличнитгъ търгове, ва ергьме
12) Отъ винематографъ за всеко пред- I отъ 1 януорьй 1909 год. до 31 декеморгш
етавление по 1 5 лева.
j 1909 год. жласо чл. 88 ~. 8 отъ закона за
Чл, 2. Когато едно представление, вече град. общини и чл. чл. 3lj, 318 и 319 отъ
правилника.
ринка, балъ, концертъ или представление съ )
винематографъ се отложи за следующата нечерь,
Ч*. 1. Завуоувбчътъ ще събира валога
то събраната такса остава за следующите пред- \ върху публичните търгове* oib всички търгове*
сгавлени*, вечеринка, балъ. концертъ или пред- j произвеждани блло отъ с&дсбните пристави вди
етавление съ винематографъ.
(бщивската или други власти, било отъ частви
Чл. 3 Оси бождаватъ се отъ плащане на | лица, безъ да се взвлючватъ публичните про
тавса, макаръ и съ входъ, музика и представ- \ дажби, взваршв^вй отъ Българската Народна и
ления: интимните, сем4йнитЬ вечеринки, устрой- j Земледелчесза банки, отъ тйхните клонове в
вани отъ преселниците на единъ градъ: срЬща агешури въ Варва (чл. 317 отъ правил, за
град. оощиви).
ва Софиянци, Търновци в пр.
Забплгъжка. Завущвачътъ не ще взема
Чл. 4 Никой не може да упражни или I
налогъ
върху вубличнит4 търгове отъ храни,
да даде кое да е отъ т*зи забавления или за
продадени
чр4зъ посредници, ако и по търгъ
нятия, до дЬто прйдварително не заплати так
между
търговците.
сата за това.
Чл. 2 . Налоптъ върху публичните тър
При вс4ко поисвване отъ общината или I
гове въ Варва се впр4л*ля 2°/« (два на сто>
полицейските власти въ гр. Варна, расписката j
вър*у стойнсстьта ва всеки окончателно проза заплатена тавса за горната цель, е длъженъ .
даденъ на публиченъ търгъ движимъ и недвида я представи.
жимъ имотъ. Учрежденията взяматъ депозшъ
Чл. 5 . Въ вафе-кавтаяитй или кгфе-кон- за тая цЬлъ.
цертиге съдържателите с& длтжни да внасятъ
Чл. 3. Не се събира тоя налогъ огъ
таксите за лицата, ковто п4ятъ, свирятъ или .
стойвостьта:
нграятъ, въ противенъ случай не се позволява
а) На продалени чр4зъ публиченъ търгъ
пението, свиренето или игрането.
имоти, вринадлйжанш на малол*тни, когато про
Чл. 6. Ако н4кой си поззоли да упраж
дажбата се извършва по реда, указанъ въ чл.
вява занятие или да лава развлечения отъ из чл. 130 — 150 на закова за настойничеството
броените чъ чл. 1 отъ настоящите поемни ус или по оня увазавъ въ чл. чл. 1», 6 и 1144
ловия, или е длъженъ да заплати за т4хъ, безъ i на граж. садонроизводство.
да е заплатилъ предварителво таксата за това,
б) На продадени чр4зъ публиченъ търгъ
то завупувача при присдтствието на единъ отъ митниците: конфискувани, откупени и из
градски агентъ или полицейски стражаръ, оставени стоки.
съставлява автъ за неизплащане на таксата,
в) На продадени отъ бирници имоти за
която тутакси се събира отъ виновния въ дво- исплащане данъци, берии. такси и глоби било
енъ разм4ръ, независимо отъ. това, че ще требва | въ полза на Държавното Съкроваще, било въ
да се вземе такса за единъ пъть, за единъ полза на Варневскага Окржжна или Общинсва
месецъ или за една година.
каса (чл. 3 1 8 отъ правилника).
Чл. 7. Отвупувача. е длтженъ да внесе I
Чд. 4. Надогмъ върху публичните тър
отвувнаха стойвость ва два пати: половината J гове въ Варна се събира ввваги отъ купувача
при сключване договора, а другата половина на имотите, ссв!въ когато продавачътъ века
ва 1 юлий 190У год.
самъ да плати налога.
Чл. 8 . Аво отъ общината е събрана н4Чл. 5. Н а л о т ъ върху стойностьта отъ
навва сума отъ това вр*дпрвятве отъ 1 януари имоти продадени въ Варна отъ еждебннте прис
J S 0 9 г. до деньътъ на сключване договора, тя тави, банките, клоновете иагевтурит! имъ, се
се. ир*дава огвупчиву, съгласво квитанционната събира ввася ва предприемача оть учреждени
книга.
ята и длзжностннт* лица, които извършватъ
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продажбата (чл. 319 отъ правилника), за про- I скиягь брегь до края на градския пороенъ
дажба, извършени въ негово време окончателно. каналъ.
Чл. 6. Закупувачьтъ сь1ира налога вьрху
Чл. 2 . Освобождавать се отъ налогь бачъ:
•публичните търгове самъ иди 'чрезь свои аген- ]
1) Стоките които се то*арятъ оть митти, за които предварително съобщава писменно ническитЬ складове (магазини и площади^ и се
на кметството което ако ги удобри снабдява съ отнасять наараео за гарата.
открит ь листьзасвидетелствуванъ отъ последнето.
8абгъл1ъжка. Стоките които се внасять
Чл. 7. Ззвуаувачъть държи книга, прони отъ парахода и др. т. и осъ складове въ гра
зана, подпечатана и подписана оть кмета за да, плащатъ бач>, ако се ваасать сь кола или
записване въ нея: а) всЬки км отъ, дадеаъ му i добитькъ.
отъ частно лице, преди да го даде ва еьой ]
2) Натоварените кола и добитъци съ про
глашатай за изважда ние Е а публиченъ тьргъ и изведения, произходящи оть имоги, лежащи въ
б) собственика на имота. Вь края на 'закуаня землището па Общината, комуто и да припадсрокъ, тая книга се прЬдава на общ управление, лежатъ.
Чл. 8. 31купувачътъ е длъжеиъ да раз
Заб1ъл1ъжка* ЗА кола и добитъци нато
гласява безплатно, чрЬзь свой глашатай, всички варени съ дини, пъпеши и тикви, бачъ винаги
правителствена н обдински обявления, дадени | се плаща.
му за тая цЬль.
3) Натоварвайте коля и доблтъци съ дър
Чл. 9. ЗА всички условия по отдаване на жавни, окрхжаи и обдински вещи отъ веъказакупувачъ налога върху публичните търгове, къвъ видъ, когато пр^возитб се извършватъ
•задължителни с& нацъднс* общите поемни условия. | направо отъ самите учреждения, а не ось дос
тавчици или предприемачи.
4) Колата и добитъците, които само премивувать
презъ града (гпанзитъ), като безъ да
СПЕЦИАЛНИ ИОЕМКИ УСЛОВИЯ
се спирать въ гр.4да или на градска ушца
ио отдаване па закупувачъ налога ЪБАЧЪ*, \ отиватъ за другь*градх, ила за^друго населено
за отъ 1 януари 1909 10%. до 31 декември место,
1911 год.
I
Такива кола и добитъци, пра влизането
имъ въ града, даватъ депозлтъ налогъ баш на
Чл. 1. Налогътъ бачъ (чл. 88 п. 14. за- !
най-близкия бараереаъ пункть, отъ тукъ и\гь
кона за град. общини) плаща се само тогааъ,
се издава бележка съ обоззачение датата и часа,
когато еатоваряни съ ароизведеноя и въобще ]
по силата на която, ако зъ САЩПТО деаонощае
съ какви и да било стока или други товари ко- I
ивлезатъ навънъ отъ града получаватъ обратно
ля или добитъци (коне, мулета, магарета) вла- I
платените суми при излизай» огъ бариерния
зятъ въ града и минуватъ прЬзъ некоя отъ ули- [
пунктъ, презъ който заминаватъ навънъ отъ
цигЬ на последния. Размерътъ на тоя надогъ
града.
е 20 ст. на кила и 5 от. на добитъкъ винаги
Забгълтъжка. Ако натоварените кола или
предплатени и вземани ср£щу квитанция, отрЬдобитъци
прЬминувать презъ Варна, за да стизани оть кочанъ.
датъ на Варненската железспътна станция или
Забгълпжка* Чъртите на града с& от5е- j на Варненското Пристанище, тЬ не се ечилйжена на приложените при тия условия ски- I тагь транзитъ и ще се облагатъ съ бачь. Слца; rb ех отъъмь истокь отъ 1 януарий 1906 j що ще се облагатъ съ бачь кзлата и добитъ
ще се счита не стария граиски ровъ а ново- j ците, идящи оть други градове и села и отъ
построения кааалъ край лозята (болницата и ! землището на самата Варненска 05щана, но
казармите не еж отвънъ града) откгмъ стеръ ' само оть мЬста, които лежатъ вънъ t/тъ стро
предпазителний зидъ на дола , Франта", краи ителната часть на града и отизать за железнощата на татарзките и циганските квартали (но- i пътната станцвя или Пристанището, макаръ и
вите) откъмъ заиадъ бавщата крепость „Кадиръ- | да не прЬмидувать презъ н4кои отъ улиците
Баба*, (Турските и Еврейските гробища спа- | на Варна.
дать въ чъртата на града), градината на Кара j
Тъй с&що ще се облагатъ съ бачъ и ко
Пеня (стариятъ зидъ на Русенските порти,), ! лата и добитъците, натоварени съ стоки, дока
къмъ старото корито на р. Девня, въ града ех j рани по железницата въ Варна и по вода, би
огнищата на бившите воденици (сега хана Кр. ло съ параходъ, корабъ или друга ведоходна
Петковъ и парната мелница А. Агалиди) и направа, когато тия стоки се принасять отъ
откъмъ югъ новопострзениять портовъ завригь Вараенсвата гара и огъ Пристанището въ града.
каналъ (срйщу житната борса и т. н.), мор- I
5) Схщо се освобождавать отъ налога бач&
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предметите, които се ваасятъ съ кола или добитъ&ъ за ьъ Княжеския дворецъ Езкеивоградъ;
6) Не с-* взема налогьтъ бачъ и ъгь кода
и добитлци, натоварена съ ломени просги ка
мъни (ней линейните наречени ,артит таши*)
пел>кг, пръсгь-(включително и 1езеци в чимъ,
не и лед>>), и донесени отъ лозе, градина или
вива пръчки, чукани, фиданки и дървета, «о
«е и тия донияни отъ гора.
7) Също не се взема налогъ бачъ отъ
-файто ш брички и БОЛ в, кои го носятъ шьтници
•съ багажа или безъ бзгажъ но не и когато
на килата е туренъ сама багажъ, безъ да е
п&тникъ върху колата при багажа ся,
. Чл 3. Ако некьй влезе съ натоварени
кода или доб лъца въ градската черта, безъ да
s платилъ бачъ, счита се, че се е отклоаилъ
да плат тоя налогь и ще се съставя цротявъ
такъвъ актъ, като ще му се спира временно
колата или добитъкътъ
4.1. 4, Но всЪко редовно съставенъ в щдиисанъ актъ, Кмеитъ ще издава постановление,
по силата на което ще се изяскаать отъ нару
шителя следуемиа нал*гъ бачъ ьъ нолза на вакупувача и глоба въ разм1ръ отъ 1 до 5 дв.
*уъ пола на Общинската каса.
Чл. 5. Принудителното изискване отъ на
рушителя налогъ бачъ и глобата ще става по
реха на еъбирааие дажшята, като се продаде
ъъ публично наддаване часть огь хванатата и
задържана стока. Оланалата стока следъ това
се освобождава u прбдава на притежателя cpfeщу рзпис а на самия актъ.
Чл. 6. Закупувачътъ ще държи на своя
смвтка ва събиране бача нуждното число слу
жащи, имената на които еъвбщава пасмено на
Кмета, и ще може да си поставя на своя сметка
край градски!* чърти колкото ще бариераи ба
раки, като с&що сьобщава писмено за това на
кяета. ПослЬдниятъ може да запрети поставяне
блриераи бараки само тамь, гдето това би прЬчало па техническите гзиеквания. Огъ даешеате бариерни бараки закупувачъть ще може
да се ползува безплатно, като ги подържа.
Чл. 7. Бариерите ще бждатъ отворени
всеки делначенъ и праздниченъ день и част.
Чл. 8t Закуауватътъ има за свое постоян
но местожвтелство гр. Варна: той ще държи
главно централно писалище въ града за место
нахождението, на което съобщава на кмета
писмено.
Чл. 9. Злкунувачьтъ ще държи сладните
ирошвурувани и заверени отъ кметството книги:
а) Квитанционни каиги подъ № № по редъ
б) Книга за постхпвающите вс4ви день до
ходи отъ бачъ, и
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в) Книга за раздаваните на бариерчицитЬ
| квитанция и за повърнатите кочани на тия кей| танцяи. Тия книги закуоувачатъ е длъжеяъ
да пази.
Чл. 10. Ако би се остановило че е събралъ закупувачътъ или некой нсговъ служащъ,
| бачъ въ по големъ размеръ отъ предвидения
( въ твя поемни условия, или пъкъ ако би събI рллъ бачъ отъ вещи или предмети, освободени
оть тия условия съ постановление отъ Кмета
! ще се пост&пва по чл. 18 на обшите псемни
I услови приложения къмъ правьлника за градски!$ общини (Д. В. б. 106—П'0*)), образець
№ 27, публикувапъ и вь Варн. Общински ВЬI схникъ Н-о —1905 заповедьта за отнемане заi купа кметътъ ще издава по решение на Общ.
Съвета,
I
Чл. 11. За всички раб>ти, непредвидена
| въ тая специални пемеи условия, означени тукъ
J ropi въ чл. 10: а което не е предвидено въ
| тЬхъ, ще се регулира, съгласно чл. 12 отъ схj щите поемна условия. И тъй, закупувачътъ
требва да счита вишеозаечеиите поемни усло! вия, а сжщо законите и правилника, упоменати
I въ чл. 1 2 вТ1 цитираните Общи поемни уоло| вия, схщо задължителни за себе си, сл4дъ и
I съгласно настоящиге Счециални условия.
I
Чл, 12. Начина за произвеждане ва тьрI га, условия за участие въ производството му,
I начина за одобрението и утвърдениею му, явяванието на закуаувача и порхчителитй му да
подиишатъ контрактъ и последствията огъ неявяванието имъ педписването контракта и за! плащането следуемото, гд!*то и когато требва
I сд4дъ утвърдението яа търга и въ врЬме на
| експлоатирането на закупа срещу него, нару
шенията на контракта, за прЬотст&пване друI гиму закупа и всичко друго, непредвидено въ
тия специални условния, изложено е въ цити! роните тукъ горЬ Общи поемни условия.
I
Чл. 13. Вь случай, че въ течение яа закупния срокъ би било отменень чрезъ законь
I налогъ бачъ контрактътъ ще падне самь по
себе си за осганалсто до срока време и закуI нувачътъ още отъ сега се отказва огъ правото
I да дири вреди и зну5и. Ако ли пъкъ налогътъ
I бачъ се видоизмени, увешчи разиЬра му или
I намали, Общинскиятъ Съветь ще може да от
неме предприятието отъ закупувача и да про! изведе новъ търгъ сждцо безъ да има право за| вупувачътъ щ дири отъ Общината вреди и за
губи.
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Чл. 8 Епизоотическата връхнина събирана
едновременно съ интизааа се внася отъ закуза отдаванието на пргьдириемачъ чртьзь търгъпувача въ сащите срокове, въ вовто е длъженъ
ся тайна, коьуренция общинския арйходъ да внася н иравото ингизапа съгласно чл. 3 ) 2
^Интизаиъ*
въ Варненската Градска Об и. Ь отъ правилника за градс*итЬ община, на
щина, за вртъле отъ 1 януарий 1909 год. до редбите на войто с&що ех за^ълтителии за за31 декемврий 1911 год. съглосно чл. 58 п. 3 вуаувача, а тава сжщо с$ задължителни за пред
отъ закона за град. общини и чл. 302 отъ приемача общите и настоящите поемни условвя.
иравилника.
СПЕЦИАЛНИ ПОЕВИ УСЛОВИЯ

Чл; 1 Събирането правото „Интизапъ" се
• л а в а въ завупъ, чрезъ търгъ, който се произ
СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
вежда сь опазвание вси^ви наредба, предвидени
за отдаване въ ир/ькуьъ чргъзъ тайна конку*
въ закона за обществеаите предприятия и въ
ренцин
сбора отъ налога върху керемндарниобщите поемай условия, обпародвани въ брой i
цитгь,
тухларницитгь
и варницатуъ, които се
15.907 г. на ЕЬрнен. Общ. вестникъ, а задъл- i
намиратъ
и
работятъ
въ района на гр. Варжител ни с* а тия специални поемни условия
на
и
мпърата
му
(чл
86 и, 9 отъ закона за
щ
които сд допълнение въмъ общите.
градскьтгь
общьнии
чл.
298 отъ правилника
Чл. 2 Закупувачъть ще събира правого инза
прилагането
му)
за
вргьме
отъ 1 януарий
тизапъ (чл. 88 п. 3 отъ Закона за Град. Об- I
)909
до
31
декемврий
1911
година.
щнни), по 2% (два на сто) отъ стч/йавсгъта на
добитък», съгласно съ правилника за реда и усло
Чл. 1. Завупувача ще има право да еъ*
вията за вупуванието и продававието на едъръ бара оть тухларниците, веремидаракците и вар
добатъкъ, коато наредба е утвърдена съ уагазъ ниците:
№ 469 отъ 1897 г. Д. В. брей 16 1898 г.
а) по еданъ левъ на хиляда прости тухли
и съставлява и тия неразделна частъ отъ тия
б) по единъ левъ на хиляда прости кере
сиецна.ни поемни условия. Когато става разми
миди и црепове,
на или подаръвъ ва добитъвъ, ше се плаща инв) по петь лева на хиляда тухли нар!чени,
твзапъ въ размеръ пр4двиденъ въ чл. 10 на „Марсилски* мбетно произведение и
току щ) цитирания правилник*.
г) по единъ левъ оть всека хиляда кило
Чл. 3 Правото .,Иатизапъи, ако нема про грама варь.
тивно съглашение между продавача и купувача
Това право ще се с!бира пра изнасянето
закупчика събира отъ купувача на добитака ви на тухлите, керемидите и варьта отъ местото
наги срещу иатизапски билетъ, войто веднага гдето се праготовляватъ.
връчва на купувача на добитъка.
Чл. 2 . Тухлите, веремидите и варьтаv
Чл. 4 Общинското Управление ще дава на произвеждани ио стопански начинъ отъ военигЬ
вавуаувача адмивстративно съдействие съгласно части и въобще отъ правителствени учреждения
чл. lft отъ общите поемай условия.
и отъ сбщинското управление сеесвобождаватъ.
Чл. 5 Ако договорящигЬ екриятъ часть отъ отъ такса.
закупената, или продажната, или цялата цена
4 i . 3. Закупувачъть ще плати на общи
ва добшъка, завупогача събира интизапевото си ната закупнага цена за шрвата годша пър
право, а за скритата часть се съставлява съ съ вата половина при сключване договора и на
действието на общйвсви или полицейски органъ 1 ЮНЕЙ е. г. втората половина, а за останалите
а в п , войто праща на кметството за прЬдавание 2 годивн—на 2 явуарий и 1 юлий.
нарушителя на еждъ.
Чл. 4. Неразделна часть отъ настоящите
Чл. 6 Когато се констатира, че зак}пува- поемани условна стставляватъ общите поемни
чътъ на интизапа е етбралъ тавси по-еисоки отъ условия.
овя, войто вма право да събира, или е еъбралъ
непредвидени такси, или не непълни предписа
СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
нието на чл. 3 1 отъ правилника за реда и усло
вната за вупувание и продавайте на едъръ до- за отдаване на отпуиушчъ чргьзъ тайна
бвтъвъ, както и за всичви други нарушения на конкуренция прихода отъ житната борса
договора, се постъпва по чл. 1 8 на обшит* по на Варненската градска община, за вргьме
емни условия (Общ. В4стникъ брой 15.907 г.) отъ 1 яуарий 1909 год. до 31 декемврий с.
Чл. 7 Откупчика не може да иска нама г., съгласно чл. чл. 16, 17 и 18 отъ правил
ление на откупната стойность, или унищожение ника за житнитчъ търоюища въ Варненнски.
ва договора въ случай на епидемия по добитъва.
окржю
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Чл. I. Огкупувача ще прибира всичките I
останали мостри следъ окончателно продадените
Варнен. Градско Общин. Управление.
жита и други артикули на борсата и сл*дъ урав
нението на възникналите спорове ако има та
ОБЯВЛЕНИЕ
кива
№ 15550
Ч.А. 2. Мострите се взематъ отъ Общин.
чиновникъ на борсата и се предаватъ прЬдпригр. Варна 17 Н>емврий 1908 год.
€мачу сл*дъ окончателното сключване на про
Варнен. Град. ОЗщин. Управление обявява
дажбата и уравнението на възникналите саорове |
(чл. 24 отъ правилника за житните тържища н интересующите се за знание, че на 29 иду«ъ Варненския скр&гъ.)
J щвй м-ць декемврий г. г. 10 часа прЬдъ обЬдъ
Чл. 3. Огкупувача се освобождава отъ из- j въ помещението на с&щото управление, ще се
пълнеиието огь каквито и да било обязаности, произведе търгъ, съ явна конкуренция, за отда
«оито се налагатъ на Общипского Управление ! ване па пр^дприемачь подвързванието книотъ споменатия правилнакъ, пито той може да | гите принадлежащи на Варненската град
ска общинска бибниотеиа презъ 1*09 год.
си присвои такива.
Приблизителната стойногъ на предпрятиеАко откувувача наруши кое и да е нос- !
то
възлиза
на 000 лв.
тановлеяие на настоящите поемни условия ще j
За
правоучаетие
вь търга се изисква засе постжпва съгльсно чл. 18 оть общите по- j
логъ
50
лева.
емни услозия.
Тържните книжа се наииратъ въ канце
Чл. 4. Огкупувача ще изплати ©ткупната |
стойкость на 4 равни части въ предплата: I та I ларията на общин. управление, гдето ингерес5Ючасть при сключване на договора, 11-та на 1 щитй се могатъ да преглеждатъ всеки прасжтмарть, Ш-та ва 1 юнчй и IV-та на 1 октом- J ствень денъ и частъ
Г. г. конкурентите требва да се съобра«рий 1909 год.
I
Чл. 5. НераздЬлна часть оть настоящитй зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
поемни условия съставлявай общите поемни j вените предприятия.
уелогия и правилника :*а жигните тържища на
Кметъ: Д. ФиЛОВЪ.
Варненския окржгъ отъ 16 октомврай 1898 г. |
Секретарь: X. К. ИВННОВЪ.
Обяснения.
j
Споредъ настоящите поемни условия, на j
О Б Я В Л Е Н И Е
отаунувача се огстапвать само мострите, които \
оставатъ за въ полза на Общината сле*ъ про№ 4701
дажбата и уравнението на възникналите споНа основание испълнителяий лист* №
рове ако има такива. Откупувача н4ма никакви |
616»
издадеиъ отъ II Варнен Мировий Сддия
права, нито обязаности, които се налагать ва i
на
20
Ноемврий 90^ г. въ полза на Варнен.
Общинското Управление отъ правилника.
Град.
Ообщина
противъ Ат. Иетковъ отъ Варна
Цравилника предвижда повече обязаности
за
721
лева
и
-50
ст. обявлвамъ че на 3 Де
на Общинското Управление, които (обязаности) .
кември
19С8
год.
въ
I» часа прЬдъ обЬдъ въ
с<ь отъ публиченъ характ^ръ и не могатъ да се ;
гр.
Варна
на
тухларницата
въ Добричското шосе
отстхпватъ другиму, както единъ стражарь не
ще
продавамъ
слЬднитЬ
движими
имоти на длъж
може да отстъпи своитЬ обязаности на друго ;
ника
Атанасъ
Пегковъ
именно:
(120000) сто
лице, защото, ако би се позволило да се от- !
двадесеть
хиляди
печени
т^хли,
малъкъбой
24
стжпвать некои обязаности на частни лица, ще •
с.
м.
въ
2
пещи
оценени
1200
лева.
ставатъ големи злоупотребления; а ц4льта на '
Наддаването ще почае отъ оценката и
правилника е да прйдвард** именно т*зи злоу- |
заинтересуваните
могатъ да се явязатъ въ ropiпотребления.
I
опр4д*двното
месю,
въ определений день и
Общинското управление ще подържа ех- j
и
часъ
да
наддаватъ.
щия персоналъ, както до сега за изпълнение |
гр. Варна, 25 Ноемврий 1908 год.
на правилника.
1С&дебенъ Приставъ: Гавевъ
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Варненско Градско Общинско Управление [ си а прибере, ще б&де продадена за въ полза на
общин. каса.
О Б Я В Л Е Н И Е

—Подь надзора на Усулкьонското Сел. Об
щин.
управление Добрич, околия въ селото XsJS 15448
I
санъ-фак& се намира „юва", едва крава, 4 го
гр. Варва, 14 Ноемврвй 1908 тодива.
! дишна, косьмъ сивъ. белези: левия рогъ счупенъ и дйсното ухо подире успордено рьзцеиено.
Понеже проивведеаия на 5 того тьргь по |
Ако въ разтояние на 41 день, считано
неявяване ва кснкуренти не се състая; Варнен. j отъ 1 Ноемврий т. г. не се яви стопанина и си
Град. Общин. Управливие обявява ва внтере- I я прибере, ще се продаде за въ полза на об
суюшите се sa знание, че на 27 сащий м цъ • щинската каса.
Ноемврий т. г. въ помещението на с&щото уп
—Подъ надзора на Байрямъ-бунарекото Сед_
равление, ще се произведе търгъ съ тайна кон- '
общин. управление Правад. околия се намира.
куренция, за отдаване на предариемачъ съби- •
безстопански „юва*' шесть овце отъ които 3 чер
рането сбора отъ налога върху кереми- ни, една бозава и две б&ли, едната бела е вак
дарниците, тухларниците и варниците, за ! ла (черно на лицето), десното ухо 01ъ предъ
врйме отъ 1 януарий 19J9 год. до 31 декем- \ левото отзадъ върховете резани: другата бЬла
врий 1911 год.
j левото ухо върха реванъ и десното отзадъ „уйма *
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 5 часа | двете черни, вачелото вматъ бе.то дьете имь
уши ,,уйма" едната черна и бозавага на двет4 имъ
сл4дъ сб4да.
уши имать „уйма*1 .
Приблизителната стойность на предприя
Ако до 41 день считано отъ %2 Октомтие го за три години възлиза на 15,000 лева. врий т. г. не се яви стопанина имъ съ нуждниКонкурентите за да бадатъ допустнати да те документи и са ги получатъ ще се продадъть
взематъ участие въ търге, требва да предста- ! за въ полза на (бщинската каса.
вять удостоверение отъ Българската народна или
— Подъ ндзора на Арнаутларското Сел. Общ%.
землед. Банки, за внесения залогъ 750 лв. и
управление Варнен. околия въ селото му Новодовумевтит$ предаидеви въ ял. 11 отъ закона Ор4хово отъ преди 10 дни се намира единъ
за обществените предприятия.
| безстопански „юва" малакъ—Бога, на 3—4 г.
Книжата по търга еж на разположение на I черен*, съ бФдЪзи: абрашъ, задните крака до
ннтересующигЬ се вейки присъгственъ день и коленето бЬли, на опашката и предните крака
часъ въ канцеларията на общин. управление. стдолу каканака бЬло, оча чакъръ и дясното
ухо отъ въ psra измръзнало.
Ако стопани а а и не се яви до 20 дни ечи
Кметь: Д. Филовъ
тани отъ 3 Ноемврий т. г. и си го прибере ще
Секретарь: х. К. Ивановъ i се продаде за въ полза на общин. каса.

РАЗНИ.
—Куртбунарския житель, Владунъ Кулевъ,
си е изгубилъ интизапския билетъ № 39195
сер. № 56—1905 год. за единъ конь, 15 год.
черь косьмъ и особени белези на челото по
малко бело, който билетъ, да се счита за не*
вааиденъ, понеже му е издаденъ дубликатъ.
—Подъ надзора на Крутбунарското Общин.
управление се намира една бсзстопанска тели
ца, 2 годишна, червена, отъ страни черна. Ако
до 61 день считано отъ 3 Ноемврий т. г. не
сг яви ступанина и, съ нужднитЬ документи да

— Подь надзора на Русларското Сел. Общ..
Управление Варнен. околия се намира единъ
„юва* конь на 20 год. черь косъмъ и особе
ни белези: на задния десенъ кракъ има бело.
Ако въ разтояние на 21 день считано отъ
1 Ноемврий т. г. не се яви стопанина му съ
нужднитб документи и си го прибере, ще се постдпи съ него съгласно закона за „ювюе*.

Надава Варненското Градско-Общинско Уоравлевзе^
Печ. .ВсШшшгтИ, Бдрма

