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Baюнeнcки
И лиз » три u&тм въ мЪceцa,
обикновено къмъ Ю. 20 и 3О числа.
Ц·feнaтa на вестника е, винаги пред
платен », за година само 1 лв. 20 cт.
Може да се нp·вдплаща и само за три
м·fcceцa.
Eдuнъ 6рой 5 cm

'1EЛEГPAMA
14·I/909 г. ,7, ч. в.

За обявления се плаща на дума:
3а първа страница
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tf тpeiя и чeтвФjna
Eдuнъ 6рой 5 с/п.

Пpeпиcъ oтъ пpeпиcъ

Подадена oтъ СОФИЯ на

П. ри, иг см а и всичко за вестника да
».e праша, до Гpaдcкo-Oбщинcкoтo
Управление въ Варна.

Приета въ Bapн<. на
H/I/90i) г. 10 ч. 50 м,

Бързо.
©o (94р. ^Уwpa^umeлu.
Могат: да бъдагъ дoпycтнати на изпитъ за eeкpeтapь-биpници и онези oтъ
кандидатите, които iгbмaтъ В класно об
разование, го e ъ практикували на дър
жавна, окръжна или общинска служба
поне пeть години № 158.
Mинйcтpъ (под.) Taнeвъ и зaвbpилъ
upeпиca u. секретари (под.) M, Pyceвъ,
Ве p нo
Ceкpeтapь при Варненското Гpaдoнaчaлcтвo (под.) /7. Huкoлoвъ.
Ве p нo
Библиoтeкapь при Bapнeп Гp. Общ.
Управление Д. Г. Amahacoвъ.

ПOEMHИ УСЛОВИЯ
относително доставката на чу* yнeни тpлiби и при
надлежностите за водопровода на гp. Варна.

Г Л А В А I.
ОБЩИ УСЛОВИЯ.
Пpeдмeтъ на предприятието.
4л. 1. Настоящите пoeмни условия
имaтъ за Пj eдмeтъ доставката на чyгy
нenи водопроводни тръби, техните при
надлежности и арматури нyждни за гpaдккия вoдoupoвoдъ.

4л. 2. Количеството и вида на пред
метите, които ще се дocтaвятъ, cъ изло
жени въ иpилoжeнитh при настоящите
пoeмни условия cпиcъкъ и планове, кои
то cъciaвлявaтъ неразделна чacть oтъ
тия условия.
ГЛАВА

П.

Произхождението па чугуна и начина на
изpaooтвaниeтo.

Чл. 3. Чугунените тръби и техните
части требва да бъдaть приготвени въ
нeкoя известна фабрика, която специ
ално се занимава cь това. Всеки кoнкypeнтъ е дтъжeнъ да укаже въ офертата
си имeгo на фабриката, oтъ която ще
достави тия материали. Дoпyщaтъ се да
кoнкypиpaтъ направо самите фабрики,
съгласно чл. чл. 1 5 и 16 oтъ закона за
обществените предприятия.
Чл. 4. Чугуна требва да бъде oтъ
най - доброкачественият-!» cииъ, ci вcbмъ
xoмoгeнeнъ, да може да се пили бeзъ
yщъpбявaнe, да irbмa пукнатини, гpauaвини и мехури.
За кoнcтaтиpaниe качеството на чу
гуна ilнжпнepa на Oбш,ин. Управление
! има право да изисква, щото при вceкo
отделно отливане, било на тръбите, било
на частите, да се oтлeятъ най-малко два
пръта за опитване.—Taкъвъ eдинъ пpътъ
j cъ напречно сечене 0 04 м. по 0Ю1 м.
j иocтaвeнъ върху два остри ножове, от
стоящи на 0·16 м. eдип·ъ oтъ други т p e бa да издържи, бeзъ cчyuвaнe удара на
eдинъ чyкъ тeжi къ 12 килограма сво
бодно пaдaющъ върху средата на пръта
oтъ 0 40 м. височина.—Наковалнята, въp-
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Г Л А В А IV.
xy която c ъ поставени ножовете ще тежи I
най малко 800 килограма. Тези прътове
Приемане и предаване.
ще се изпитвaтъ cъ дeлaниe на cтpyгъ,
Ч i. 8. Варненското Градско Oбщинна yпъвaниe и paзтeгaниe. — На разтя
i cкo управление си запазва правото да
гане, те не требва да се къcaтъ по-мал
изпpoнoди инжeнepъ, въ самата фабрика,
ко oтъ 13*5 кил. на квaдp. милимeтpъ.
който да нpиcътcтвyвa при приготовле
Правите тpъoи требва да се лeятъ нието на материали за тръбите и тех
вертикално изправени.—Лeeниeтo требва ните части.
да става upeдпaзливo за да не cтaвaтъ
4л. 9. Изпратения oтъ кметството
издутини. — Вътрешните, както и вън miжeнepъ има право да нрави въ завода
шните лица на тръбите тpeбa да бъдaтъ всичките ouити и проверки, които нaгладки и cъвъpшeннo очистени oтъ пe· мbpи за нyжднo, било да се yвbpи, че
cъкъ преди да се кoaлтapизиpaтъ.—Тръ качеството на чугуна и бронза, или раз
бите ще бъдaтъ oтъ типа cotdon „гenfoг- мерите на тръбите и другите прина
cё" или Пappжкий нopмaлeнъ тиuъ,
длежности, oтгoвapятъ на условията, било
PaзмepитЬ на флaнчeтaтa требва да да iifoвepи за да ли c ъ взeмeни всич
oтгoвapятъ на Парижкия или Герман ките предпазителни мерки при излива
ския нopмaiни типове, лицевата имъ нето, изстудяването, paзпpeд1jлeнeтo и
чacть да е изработена на cтpyгъ. 11рие
пробиването дупките за флaнчeтaтa.
тия типъ за флaнчeтaтa требва да бъде
Инженера yпълнoмoщeнъ oтъ Кмет
oбщъ за флaичeтaтa на съединителните ството за приемането, ще направи въ
парчета и на арматурите (спирателните пpиcътcтвиeтo на доставчика или него
и пожарни кранове и up.) за да cтaвaтъ вия upl·дcтaвитeль cлeдyющитe ouити :
възможни флaнчeвит/fe вpъcки.
Bceкo парче ще прегледа oть вънъ
4л. 5. Марката на фабриката.
и вътре, а пpaвитfe тръби ще кара да
Bceкo парче шe носи една peлиeфнa ги тъpкaлятъ върху две релси cъвceмъ
марка oтъ най-малко 0*01 м. виcичинa, хоризонтални и пoдигнaти на eдинъ адeтpъ
oзнaчмoщa ясно и четливо името на фaб* oтъ земята, ще paзглeдвa вътрешната
pикaтa и годината, въ която е oтлeянo. пoвъpxнocть, ще чука cъ чyкъ за да се
Т е з и марки ще бъдaтъ поставени върху убеди, че нhмa нито дупки, нито мехури
главите на тръбите или флaнчeтaтa, или rцe провери paзмbpитe и paвнoмepнocть
пъкъ 0*20 м. oтъ края, ако тя е нито cъ та на дебелината имъ.
Щ е се бpaкyвaтъ парчетата :
глава нито cъ флaнчe.
1) Които имaтъ недостатъци скрити
4л. 6. Всичките чугунени тръби и
cъ
олово,
мacтикъ или какъвто и да билъ
части преди да бъдaтъ предадени, тpeбa
дpyгъ
нaчинъ.
да се зaтoплнтъ въ особени пещи (etu2) На които нepaвнoмepнocтьтa въ
verв) и да се нaтoпятъ въ кoaлтapъ, но
дебелината,
обвивката, би дала между маккoaлтapизиpaнeтo може да се нaupaви
]
cимyми
и
минимума
една разлика по го
само cлeдъ като предметите бъдaтъ пре
лема.
отколкото
се
допуща
по долу.
гледани и опитани съгласно глава IV uo3).
На
които
главите
би
имали въ
дoлy. — Heмa да се приема нито едно
трешния
си
диaмeтpъ
uo-гoлeмъ
или попарче, върху което се зaбeлeзвaтъ следи
мaлi къ oтъ предписания paзмepъ и да
oтъ ръжда.
се различават ь oтъ него cъ пo-вeчe oтъ
туй, което се допуща.
Г Л А В А Ш.
4). На които главите но външния
си диaмeтpъ пpeдcтaвлявaтъ гореизло
Бронзови материали.
жения нeцocтaтъкъ.
4л. 7. Бронза, който ще се употре I
Допустимата разлика между макси
бява за направата вретената cъ витлa мума и минимума sa дебелините на сте
за крановете, тpbбвa да бъде въ cъc- ните, излишeкa въ главните и недостига
тaвъ: 90 части мeдь, 10 части калай и въ мъжките краища е 00О2 м. за диа
2 части цивкь, а бронза за другитЬ части метри oтъ 250 мм. на долу, а за пo-гoна крановете ще има cъcтaвъ : 86 части лbмитe диаметри е до 0*003 м. Tъзи paзмeдь, 14 части калай и 4 части цинкъ. i лики за самите краища (мъжктa и жeц
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ски) на тpъбитb може да бъдaтъ само подлоги за краищата на тръбите и cлeдъ
половината oтъ горните.
като се свършать ouититё да я повърне
Допустима максимална разлика oтъ въ същото cьcтoяниe, въ което я е пoопределените въ списъка къмъ настоя лyчилъ.
Г Л А В А V.
щите условия тeжини е въ uo-вeчe или
по-малко 5°/ 0 . Разликата въ по вече не
Cpoкъ за доставката, иcплaщaнe и глоби.
се плаща, а тая въ по малко се отбива.
4л. 13. Срока за цbлaia доставка е
Cиecифичecкoтo тегло на чугуна се сме
дeceтъ
мfeceци, cчитaнъ oтъ деня на под
та 7·200 кил.
писването
договора, llpbдпpиeмaчa обаче
Всичките прави тръби, кранове и
може
да
извърши
доставката и пo-paнo.
части за тexъ ще бъдaтъ изпитвани на
П
p
e
з
ъ
пъpвитfe
raecть месеци ще
хидравлическо нaлeгaнe oтъ 20 атмосфе
бъдaтъ
доставени
тръбите,
техните при
ри, при това опитване тръбитЬ ще се
чукать cъ чyкъ тeжъкъ eдинъ и иoлo- нaдлbжнocти и арматури cь диаметри»
oтъ 200—З00 ммf, а иo-пocлe тия cъ по
винa килограма. Ако се укаже, че т p ъ
битe cълзятъ cъ шyмeниe или uъкъ да малките диаметри.
4л. 14. Иcплaщaнeтo ще става cъ
изхвърча вода oтъ тexъ, се бpaкyвaтъ
ситуации
най кi c to 15 деня cлeдъ утвър
и ако числото cъ такива недостатъци до
ждението
протокола
за приемането на ма
стигне 10°/ 0 oтъ една отливка, в ь тaкъвъ
териала,
бeзъ
да
се
обръща внимание,
случай, се бpaкyвaтъ всичките тръби и
че
мaтepиaлитfe
c
ъ
доставени пo-paнo
части oтъ тъзи отливка.
oтъ
предвидените
uo-гope
срокове, на
Всичките приети материали се мap
,j
право
oть
oбщи.
aгa
вL
гp.
Варна.
Окон
киpaтъ се ocoбeнъ пeчaтъ oтъ Гpaдc.шя
чателната
ситуация
пoдтhжи
на
утвърж
Инжeнepъ. Горните опити ще бъдaтъ
повторени и cлeдъ cтoвapвaиeю имъ въ дение oтъ Министерството на Обществе
гp. Варна, също въ пpиcътcгвиeтo на ните сгради, Пътищата и Съобщенията.
За гаранция ще се зaдъpжaтъ Ю°/ 0 до
доставчика или нeгoвъ пpeдcтaвитeль.
За всички прегледани, изпитани и като сумата достигне чeтиpeдeceть хи
одобрени материали въ фабриката се ляди (4000О) лева, кoчтo ще се повърне
съставлява пpoтoкoлъ, въ който ще бъде заедно cъ изплащането на последната
означена тeжecтьтa на тръбитъ и тfex- пратка.
Чл. 15. Ако предприемача не устои
нитe части и cъ щeмaeлъ oтбeлeжeнъ
на
предвидените
вь чл. 13 срокове, той
uopeднzя № на вcfeкo отделно парче.
се
глобява
cь
500
лева на дeнь до 30
4л. 10. Oпититh въ завода и въ гp.
дена.
СЬгЬдъ
изтичането
обаче на тоя
Варна стават ь за сметка на предприемача
cpoкъ
Общинското
Управление
си зa·
cъ изключение pазнocкитb на Инжтнepa.
пазва
правото
да
достави
тия
материали
4л. 11, Най-късно 10 дена cгbдь
cтoвapвaнeтo на материалите oтъ пpbд за нeгoнa сметка, по нaчинъ какъвто нaupиeмaчa, на показаното oть Общин мfepи за добре.
ското Управление место, близо до Вар
Г Л А В А VI.
нeнcкoтo пристанище, се произвеждать
опитите oтъ назначената за тая цfeль Cтoйнocть на доставката, зaлoгъ и подписване
на договора.
комисия, състояща се oть Дъpжaвeнъ и
Чл. 10. Приблизителната cтoйoocть
Общински представители на техническа
та влacть и Кмета или eдинъ съветник., на предприятието възлиза на oceмcтoкоято съставлява пpoтoкoлъ за приема тииъ хиляди лева (800000).
Чл. 17. Предприемача, съгласно чл.
нето имъ, който протокол ь влиза въ сила
49
oтъ
закона за обществените пред
cлeдъ утвърждението му oтъ Общинския
приятия
требва
да внесе въ Bьлгapcкacъвeтъ.
Чл· 12. Cь първата доставка пред Hapoднa Банка или въ касата на Вар
приемача е длъжeнъ да достави на свои ненското Общинско Управление зaлoгъ
разноски една комплектна машина за из 5°/ 0 oтъ приблизителната оценка именно:
питването на тръби oтъ З50 мм., а з* чeтupeдeceть хиляди лева (40000).
Чл. 18. Предприемача, върху когото
по-малките калибри Общинското Упj aв
лeниe ще му заеме такива машини само остане търга, е длъжeнъ въ пeтнaдeceть
че той ще тpeбa да си набави гумени днeвeнъ cpoкъ oтъ писменото съобщение
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че търга е yтвъpдeнъ върху него, да се
яви въ Общинското Управление и склю
чи надлежния договор ь. Въ пpoтивeнъ
случай, Oбщинccoтo Управление ще счита
че той се отказва oть тьpгa, ще кoнфиc
кyвa залога му и ще обяви нoвъ тъprъ,
ГЛАВА

VП.

Закони и правилници.

4л. 10. Общите пoeмни технически
условия и публично административния
иpaвилникъ за сключване договори и за
задълженията, които се нaлaгaтъ на пред
приемачите, както и закона за зaдължe
ниятa и договорите и закона за обществе
ните предприятия ocтaвaтъ въ сила, п.> на
стоящето upeдпpиятиe, до колкото не пpo
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тивopeчaтъ на настоящите иoeмпп условия.
Г Л А В А VШ.
Разноски и данъци.
4л. 20. Bcичкитb paшocки но иpeвoзъ, разтоварване, гepбoвъ налог ь, за
заверяването на договора, дaнъкъ върху
предприятието, окръжни, училищни, об
щински и up. връхнини, както и за тър
говската камара, c ъ за cмkткa на ир*Ьднpиeмaчa, 1 % съгласно закона за спо
магателната каса на работниците по на
стоящето предприятие не се oдъpжaтъ.
Само митото и oктpoaтa e ъ за общин
ска cм·Ьт :a.
г. Варна, Hoeмвpий 1908 г.

СПЕЦИАЛНИ П0ЕШ1И УСЛОВИЛ
за отдаване на пpвдпpиeмaчъ чpfeзъ тъpгъ cъ тайна конкуренция общинския пpиxoдъ
. ГШTПЗAПЪ l въ Bapнeнoкaia Градска община за вpвмe oтъ l-й Янyapий 19О9 год
до ЗL Дeкeмвpий 19il год. съгласно чл. 58 п. 3 oтт закона за градските общини и
чл. 302 oтъ п. правилника.

4л. 1 Събирането право. „Игтизaпъ" се отдава «ъ зaкyпъ, чpeзъ тъpгь който
се произвежда cъ опазване всичките наредби, предвидени въ закона за обществе
ните предприятия и въ общите' иoeмни условия, обнародвани въ 6р. 23—24/908
год. на Варненски Общински Becтникь, а задължителни c ъ и тия cueциaлни пoeмни условия^ които c ъ допълнени къмъ общите.
Чл. 2. Зaкyиyвaчъть ще събира правото „Интизaпъ" (чл. 88 u. 3 oтъ закона
за гpaдcкитb общини), \ю 3°/ 0 (три на сто) oтъ upoдaжнaтa cтoйнocть на дтjбиfi кa,
ci гласно чл. 1З1 oтъ закона за полицията въ селските общини, който също съ
ставлява нepaздвлнa чacть oть тия специални поемай условия.
Когато става paзм bнa или пoдapъкъ на дoбитъкъ, ще се плаща игтизaпъ въ
размеръ upeдвидeнъ въ чл. 132 на току що цитирания зaкoнъ.
Чл. 3. Право „Интизaпъ% ако нfeмa противно съглашение между продавача
и купувача, закупчика събира oтъ купувача на добитъка винаги cpbщy интизaпcки
6илeтъ, които веднага връчва на купувача на добитъка.
Чл. 4. Общинското Управление ще дава на зaкyпyвaчa административно съ
действие съгласно чл. 15 oтъ общите иoeмни условия.
Чл. 5. Ако дoroвopившитЪ скриять чacть oгъ закупената или продажната или
цел ата цена на добитъка, зaкyuyвaчa съставлява aктъ за това cъ cч действие на
общински или полицейски власти и като събере cлbдyeмoтo се интизaпcкo право,
изпраща акта въ кметството, което ноетъипа спрямо нарушителя съгласно чл. 1З1
алинея 2 oтъ закона за полицията въ селските общини, като oтъ последния съ
бира същото право въ полза на общинската каса въ двoeпъ paзмЪpъ.
Чл. 6# Когато се констатира, че зaкyпyвaчa на интизaua е cъбpaлъ такси но
високи oтъ ония, които има право да събира, или е cъбpaлъ непредвидени такси,
или наруши предписанията на чл. чл. 1З1, 138, 1 3 9 и 148 oтъ закона за селската
полиция, както и за всички други нарушения на договора и наредби по з iкoнa за
селската полиция, дoceжнo интизaиa, се постъпва по чл. 18 на общите uoeмни усло
вия (Общински Becгшгcъ 6р. 23—24/908 год.) и закона за селската полиция чл. 5.
Чл. 7. Oткyпчикa не може да иска намаление на oткyпнaтa cтoйнocть или
yничтoжeниe договора, въ случай на епидемия по дoбитi кa.
Чл. 8. Eшuoтпчecкaтa връхнина. събирана едновременно cь инти.jaпa се внася
oтъ зaкyпyвaчa въ cъщитb срокове, вь които е длъжeнъ да внася и правото интизaпъ, съгласно чл 302 и. 5 oтъ правилника :чa градските общини, наредбите на
които също c ъ задължителни за купувача, а така също c ъ задължителни за пред
приемача oбщитЬ и настоящите пoeмни условия.

в ъ 6и6диот.
©

1857 354 22П

ВЪ

КА1ДИ

въ 6и6диот.

o

Рус и
ВЪ

СД

KAЩП
В

«(->

въ 6п 6л и от.
Френски

to

ВЪ

-а

въ библиoт.

е3

КА1ДИ

В

СО

vъ

X

KAЩИ

o

ts

въ 6и6диот.

*"

ВЪ

В
P

KAЩИ

в

. P0ИAHCKИ

s

ВЪ

КА1ДИ

25j323

КА1ДИ

©
-3

1

**

BЪ
1

-J

uъ би оди от. . Пeдягoгия, методи-j
кa дидмкrикa

Ь9

ВЪ

КА1ДИ

въ 6иGдиoт. ] Ф и л o и я , apxилoг,.
история на дитcpa-j
тypaтa
въ KAЩИ
ВЪ бИблИOT. ;

Kcтв, науки, aнтpu J
зoo f.% aнaт., ФHЗИOЛ ,I

ВЪ

СО

въ библиoт. i Maтeмeтикa, астро
номия

w

ВЪ

ю

въ би6л вот.

>-*

BЪtKAЩИ

co

въ библиoт
ВЪ

въ бп^лиoт.

•**"

1

ВЪ

ВЪ

!

ЬЪ

и

КА1ДИ

въ 6и6диот.
Медицина,
въ 6и6диот.

i

BЪ

o

Hpa ни науки, по
литик , социология.
публицистика

КА1ДИ

1

И

нъ 6и6диот.

1 l
1 !

1
1

S -w
н-j . . . .

j

1
1

*
S
P8

TYxн ,cтp. иcc.,зeы..
н-ки,cгcoт ,ccл идoмJ
скот., зaн , ж п. дълo|

въ бuбляoг
ВЪ

КА1ДИ

Р А К О I , p-fe iки

въ 6и6диот.
KAЩU

ся
ti>

5з*
-3

w>

*~

•Ъ

1

в ъ 6и6диот. Устави, правилници
и дp.

KAЩH

1 1 в ъ би6лиот
ВЪ

•0 *diQ

ЬЪ

КА1ДИ

1

КАШИ

j

10

въ би6лиoг

IQ)·

свободни
ВЪ

КА1ДИ

t«

-9

въ 6и6диот

CO

ВЪ

ВЪ

а

>i

О

щ
w

въ би6л а от.

•-*
to

войници

,j

студенти

!

КА1ДИ

КА1ДИ

а
o\
а
o
н
%

въ библиoт.
09
-P

работници

°*

ВЪ

КА1ЦИ

въ библиoт.

СЯ

н3

ВЪ

^3
©

КА1ЦИ

00

въ библиoт.

o

ВЪ

учителки

'

Ci

вь 6и6диот.

ученички

ЬЪ

as

llepнoдnч» и з д а н и я .
б '.лгар ски и чyждe-|
l
странни
j
Вьхтници

ьтj
·*

ВЪ. КА1ДИ

1

1

BЪ

I

а.

1

а
ас

зeмлeд·feлци

o

КА1ЦИ

H-ь

KAЩIT

въ 6и6диот.

ос

QO

Всичко взeTH 1.11ИПT

г
СЯ

а
дами

въ 6и6диот.

^1

1

CD

ЬAUДИ

КА1ДИ

в ъ 6п6лHOT 1

1 ВЪ

КА1ЦИ

Фелдшери

D*

ВЪ

1

н

а
o
а

духовни

и

w
в»

телеграф и cти

въ 6и6диот.

©
ft

Eнцн cлoнeдия, · нpj
:ниги, библиограф.!

•

1

к

КА1ДИ

а

· ни-

ги, инкyнaб (crapo
печатни .vниги)

1 1 вь 6и6лиoг.
cs
ВЪ

нj

>

1

КА1ДИ'

а
н

ia

ю

Военни науки
ВЪ

КА1ДИ

въ 6и6диот.

418

td

ВЪ

1

въ би6 »иoт.

\>
инженери

BЪ

2*

а
9б
©

КА1ДИ

въ 6и6диот.
to

xигиaнa

KAЩИ

1

търговци
ВЪ

н3
©

а
н

• въ 6и6диот.

o*

tз

tf

адрокати

o

КА1ЦИ

*

н3

И
И

КА1ДИ

СО

H

Lcs

лtкapл

,
!

а

OФИЦ ри

CD

«

w

КА1ДИ

бi

Г21

I
*-

6oтaн., микepaлoгия

KAЩИ

н3

©

| ВЪ K A Щ И

0О
СЯ

rf-·

CD

въ бпблиoт.

чиновници

1

©

&
o

KAЩИ

ученици

"-*•

o

н3

iвъ 6и6диот, IIoлит cкoн/, Финaн.
наука, cтaт , търг.,
ВЪ K A Щ И
и дp отчети

P

И

учители

l--·

въ би6лпот 1 География, иcтopикo
география, eтнoгpaВЪ КА1ДИ
1
«пя

CD

1 въ 6и6диот.

s
я

Бeлcтp., иcкycтвo,
култура критика,
т^aтpъ

въ би 6л и от. История, биография,
бълrap. история
ВЪ KAЩИ

са

•з
CD
ES

{психология логика
етика

ВЪ бnбHЛOT
ВЪ

o 1

н3

Б гословие, ФИЛOC.

52

въ 6и6диот.

1

u
н
ua

Cpвдньo число с е пада на дeнь

-4

н

НА1Д11

въ бпблnoт.

t>0

Всичко читатели

732

Английски
ВЪ

p
Чuтaтeлиrk извт нъ 6ибдиo ска а '

78*27

въ бпблиoт

1

Читателите въ^библиoтeката

В

i Hъмcки

to
©

Колко дни е била отворена 6иб.шoт.

СО
0О

Bългяpcки

BЪ

нj

Числото на четените
книги

©

KAШ.1

·

„чнинхо^а ияoниtпoo Pиoнэнdвg"

t—8 ? o d 9

Cтp.

6.
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Брой 3—4

oтъ I фopм. по вънкaшнocтьтa и дебели
ната (относително забЬлЬжката) на кни
oтъ
гите до 4 печатни коли, всичките томове
Решенията на Bapвeн. Град. Общ. Cъвtтъ
ще бъдaть подвързани бeзь кожа, и cъ
((Продължение oтъ брой 1 и 2).
цeлo платно черно и мyкaвитe на папки
т е ще нocятъ дебелина № 40, която ще
ПOEMHИ УСЛОВИЯ
За отдаване на mъpгъ подвързването ннuгu- oбдъpжa гъpбътъ на всека книга cъ 3
канапа бeзъ пoзлaщaae. Останалите oтъ
mrъ, npuнaдлrъшaщu на Bapнeн. Градена
същия
фopмaтъ книги, както и другите
общинена библиотена.
два
фopтaти,
подвързването имъ ще бъде
4л. 1. Tъpгътъ ще се произведе
еднакво
и
съобразно
cъ образеца дaдeнъ
чpeзъ явна конкуренция при Bapнeн.
Град. Общ, Управление, съгласно cь за- oтъ библиотекаря (библиотечна пoдвъpзия).
кoнa за oбщecтвeннитfe предприятия.
4л. 2. За upaвo участие въ тьpгътт.
Чл. 8. Предприемача се задължава,
се изисква 5 % зaлoгъ oтъ общата cтoй- щото пpeзь дeньтъ на подписването кон
5!0cть на предприятието, което възлиза тракта да се яви и приеме oтъ библио
на 100О лева.
текари вcичлитe книги, съгласно cъ чл.
Чл. 3. Конкурентите c ъ длъжни, нa- 4 oтъ настоящите пoeмни условия.
нълнo да се съобразяватъ cъ чл. 2 oтъ
Чл. 9. Cpoкътъ за окончателното при
закона за общ. предприятия, както и cъ вършване и предаване на книгите oтъ
общите пoeмни условия на общината, предприеиaчa се определя два месеца,
напечатани въ В. O. Г5. брой 15 oтъ 907 г. считано oтъ дeньтъ на сключването кон
Чл. 4. Общото число на книгите за тракта cъ общината.
подвързване еж, 1176 тома, които пред
Чл. 10. HeчoдвъpзaнитЬ съобразно
приемача ще приеме oтъ библиoтeкaoя cъ образеца и настоящите поемай усло
cъ чeтъ вcbкий тoмъ oтъ по-колко кни вия кчиги, ще се пoвpъщaтъ обратно на
ги съдържа и c ъ вписани въ списъка, предприемача за поправянето имъ.
oipeдeнъ за тая цeль, срещу които, за
, . Чл. 11. Bcичкиrfe разноски no.qкдючт.
получаването имъ се разписва въ графата. вaнe контракта, обгербването му, дaждия
Чл. 5. Предаването на книгите oтъ пpипaдaюrди за 0държане на това пред
предприемача ще стане тoжe но cъrдий приятие и дp. т., ще бъдaтъ въ тeжecть
нaчинъ, срещу uoдпиcъ ни библeoтeкapя, на предприемача.
за която цeль въ cъщий cuиcъкь фигу
Чл. 12. Работенето на книгите обе
рира графа.
зателно требва да стане въ гp. Варна.
Чл. 6. Maлoнaддaвaнeтo ще бъде по
Чл. 1Й. Ако при предаването oтъ
формата I, II и III както cлbдвa:
предприемача, се oкaжaтъ изгубени или
1) Oтъ фopмaтъ I c ъ книгитh cь откраднати части oтъ книгите или томо
дължина 24 см. и ширина 15 см. на брой вете е длъжeнъ да им7> заплати cтoй982 тома и cъ обща cтoйнocть 721-79 нocтътa.
лева, която се paвнeй no O'lPAfe л. тома;
Чл. 14. Щoмi. тъpгъгъ се утвърди
2) Oтъ фopмaтъ II еж книгигb cъ oтъ надлежната влacть и се вт злoжи вър
дължина 30 см. и ширина 23 см., на брой ху пocлbдниять нaддaвaчъ, последния е
15П тома и cъ обща cтoйнocть 190-80 л. длъжeнъ иo покана на Oбщин. Управле
която се paвнeй на l·20 л. тома и
ние въ cpoкъ 3 дни, да се яви въ
3) Oтъ фopмaтъ III еж книгите cъ общината и cключe кoнтpaктъ ла пред
дължина 40 см. и ширина 30 см., на брой приятието, въ пpoтивeнъ случай, залога
35 тома, cъ обща cгoйнocть 87*50 лева, се конфискува и постъпва съгласно cъ
която се paвнeй на 2'50 л. тома.
чл. . . . oтъ закона за oбщecтв. пред
Uaб7ълjьжкa: Въ цифpaтл 982 тома приятия,
на I фopмaтъ влизaтъ тези томове, съ
стоящи oтъ 2—4 коли eдинaтa, на които
721. Удoбpявa действието на oбщин.
подвързването и качеството имъ се yгo- изпъляитeль, по наемането на фaйтoнъ
вopвa въ чл. 7 oтъ настоящите пoeмни на З l / X м. !., за I Cъдeбeнъ Пpиcтaвъ
условия.
при Bapнeн. Oкp. Cъдъ, за отиване до
Чл. 7. Образеца по който ще става тухларницата на общинския длъжникъ П.
подвързването книгите формата е тоя: Cтoйчeвъ Чaлъoглy (изпълн. дело № 407

И3В0ДЪ
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Брой 3—4

Пpiшиcъ oтъ пptпиcъ

ВОЕННО МИНИСТЕРСТВО
Кавалерийска Инспекция

ОКРЪЖНО

№ 3З14
31 Декември0 1908 гол*
Cт. София.
Известно Ви е Г-нe Упpaвитeлто,
че cъщecтвyвaтъ ремонтните конски дена,
тr1 зи e ъ създадени да се cъбиpaтъ въ
тexъ младите oтъ l 1 ^ Д° 3 гoд. кон
чета, които еж, нpиcлoдeви oтъ местни
кобили пускани oтъ населението на кръв
ни жребци по cлyчнитe станции въ цар
ството и oтъ кобилите дадени на нace
лeниeтo въ условна coбcтвeнocтъ. Една
oтъ задачите на дeнaтa е да се улесни
населението т. е. когато кoнeвъдeцa има
едно конче на l 1 ^ гoд., то въ същото
време, майката кобила има и друго
конче на 4—5 месеца, а пъкъ същото
семейство или кoнeвъдeцa да издържа
кобилата cъ малкото конче и l 1 ^ Г°Д·
конче ще му бъде трудно, ето защо при
създаването на дeнaтa е решено да се
кyпyвaтъ кончета oтъ 1 2 / 2 Г°Д· обаче
населението малко се ползува oтъ това
удобство и почти cъвceмъ слабо вoдятъ
кончетата при комисиите, които c ъ на
значени да кyпyвaтъ такива кончета, aи
такива комисии има при всеки кoнeнъ
пoлкъ,
Най важния въпpocъ който пoдигaмъ
cъ настоящето си е cлeдyющия.
Когато се яви нeкoй гpaждaнинъ
пpeдъ комисията да продаде конче oтъ
l x / 2 гoд. до 2 x / 2 гoд. rcкa баснословни
цени по 700—800 даже до 1200 лева,
такива цени мъчно плaщaтъ хората за
такива, малки кончета, даже ако c ъ из
лезли oтъ кoнюшния за чистокръвни коне;
така че ще требва да се обясни на на
селението. че мoгътъ да се иcкaтъ поголеми цени, но за възрастни коне,
както и плaщaтъ 650 л. за кoнь, а за
ocoбeннo добри екземпляри и по 1000
л. 1200—1500 лева, ако кoньтъ е cъ
свидетелство, че е пpиплoдeнъ oтъ чисто
кръвни бащи и майки.
Въобще продавачи се явявaтъ и
като не имъ се дaвaтъ исканите oтъ

5)o

&ocnoyuua

c&apнгocтW (Э4tp. ^npa6ii4nejи-.
тexъ баснословни цfcни за най-oбикнoвeннo конче или кoнъ? т е вceкoгa ще
кaжaтъ, че на немците се плащало по
800 лt пъкъ на тexъ се плащало помалко. обаче не е така както те миcлятъ, защото като се купи въ стран
ете J до гдето дойде въ България, за
пpeвoзъ, за мито, храна комисии и на
емни хора, товари се на кoнь около
250 л. така, че кyпeнъ кoнь eдинъ пълнoвъзpacтeнъ кoнь въ странство cъ ви
сочина oтъ 1 м. 55 см. и нагоре струва
всичко на всичко на местото 550 л. а
у нacъ се плаща на кгнь oтъ 4—7 гoд.
и cъ pъcть 1 м. и 50 см. и нагоре б50
л. така, че тyкъ въ страната конете се
uлaщaтъ прескъпо, като се има пpeдвидъ, че cъ тази висока цена ще се
пoжypи кoнeвъдcтвoгo. Още едно, че про
давача oтъ като не upoдaдe коня си на
комисията, отива въ кръчмата и разни
чaмбaзи го взeмaтъ oтъ р ъ ц е т е пy,
много пъти cъ по-ниски цbни oтъ тази,
която му е давала комисията.
Като Ви явявaмъ за всичко горе
изложено и pъкoвoдимъ изключително
oтъ идеята иoяcypeниe и подобрение на
кoнeвъдcтвoтo въ страната и въ същото
време да се осветли населението, като
се извади oтъ заблуждението, че yжъ
военните комисии nлaщaтъ въобще за
чужди коне и кончета по големи цени,
когато това е тъкмо обратното, и вepвaйки, че споделяте и Вие същата идея,
то моля Г-нe Упpaвuтeлтo, да направите
нyжднoтo paзпopeждaниe, чрЪзъ подве
домствените Ви Oкoл. H ци а послед
ните чpeзъ общ. кметове, като се даде
най широка глacнocть на изложеното ми
въ настоящето.
Интeндaнтъ (под.) Btлeнi, oфицepъ
на разположение пoдпoлкoвникъ (йод.)
Бpaдapoвъ и зaвepнлъ преписа (под.)
п. ceкpeтapь при Oкp.
Управление Дшeзapoвъ.
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Cтp. 8.
ВАРНЕНСКО

ГРАДСКО

0

ОБЩИНСКО

УПРАВЛЕНИЕ.

BЯBЛEHИE
№ 388.

гp. Варна) 12 Янyapuй

1909 гoд.

Варненското Градско Общинско Управление обявява на интepecyющитe
се за знание, че въ помещението на cжщoтo управление на l(i Фeвpyapий т.
i*.'«чaca въ () нp. пладне ще .произведе пyбличeнъ тъpгъ, cъ явна конкуренция
за продажба по отделно на 27 нpaздни градски места нaxoдящи се изъ разни
части на гp. Варна, а именно:
1 место нaxoдящe се въ V yч\ yл. Koкapджa № 20. квapт. 352;
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комисия.
Зaлoгъ за право участие въ търга се иска 5°/ 0 oтъ определената. ,npи
търга нъpвoнaчaiнa цена.
Книжата по тьpгa cъ на разположение на интepecyющитe се, вctки
пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ въ канцеларията на Общинското Управление,
Kмeтъ : Д. ФИЛOBЪ
Caкpeтapь: X..K. HBAHOBЪ

ВАРНЕНСКО ГP. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 838
гp. Варна 22 Янyapuй J909 г.

Варненското Гp. Oбш. Управление
на основание решението на общинския
c» вeтъ oтъ 12 тoгo под», № 10 обявява
на интepecyющитb се аптекари upитeжaтeли или управители на аптеки и дро
герии за знание, че на 3 идyщий м-цъ
Фeгpyapuй т. г въ 10 часа преди пладне
ще се произведе n prъ cъ явно мaлoшiдiaк.нe за отдаване на прЪдприемачъ
доставката на разни медикаменти, nprьвгp
фч9rtъ мamepuя/iъ и оитечни прибори за об

ици icнara anтeнa, съгласно cnucънa npuлoшeнъ
нъмъt. uprъnucнama.
Приблизителната cтoйнocть на пред
приятието възлиза на З500 лева.
Зaлoгъ за пpaвo-yчacтиe въ,търга
се изисква 175 лева.
TъpжнигЬ книги ce> нaмиpaтъ , t въ
канцеларията на ^общинското управление,
гдето интepecyющитe се* мoгaтъ ». да ги
пpiзглeждaтъ вcbки приежтственъ дeнь
и. чacъ.
Г. Г. Конкурентите! требва ,дa^ се
cъoбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ,<зaкoнa за обществените пpfeдлpиятия.
За Kмeтъ: M. Юpдaнoвъ
Oeкpeтapь: x. К.лИвццоеъ.

