Година XII.

Варна, 28 Октомври 1909 г.

И«изч три H-Б.TИ въ мi;ceua,
обикновено къмъ 1О. 20 и 30 числа.

Бp 47 и 48.

Пapп, нгcмa и всичко за въeтнuкa да
се праша до Гpaдcкo-Oбщинcкoтo
Управление въ Варна.

Цtнaтa на вicтнлкa е, винаги пред
платено. вa година само 1 лв. 20 cт.
Може да се пpедплaщa и само за три
месецa.

За обявления яселаща анаумах
3а първа страница . . .
* . 3 cт
„ вт°Pa «раница
2 .
„ тpeia и чeTBФpia . . . .
2 ,

BBuнъ 6рой 5 cm.

EBvю 6рой 5 cm.

P.·дaктop·ь-eкcпeдптopъ : Bapнeн. Град 06щин. Бвблшneкapь Д. Г. Aтaнacoвъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
№ 14В73
гp. Варна, 22 Oктoмвpий 1909 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на интepecyющитe
се Варненски граждани за знание, че на 30 Hoeмвpий т. г. 9 часа cyтpиньтa,
въ uoмeщениeтo на зала „Съединение" ще се започне произвеждането на тъpгъ
cъ явна конкуренция, за продажбата на 178 пpaздни общнпски места, на ДО
КАЗАНО Б Ъ Д Н И Т Е И БЕЗДОМНИ ВАРНЕНСКИ ГРАЖДАНИ, за nocтpoяване на жилища.
—
Местата се нaмиpaтъ въ 4 yчacтъкъ на града и еж разпределени тъй
както следва:
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Първоначалните цени за eдинъ квaдpaтeнъ мeтpъ на тия мbcтa ще бждarь
определени въ дeньтъ на търга, oтъ тъpжнaтa комисшi.

Cтp. 2.

„Варненски Общински BЬcт-ник·ъ"

Брой 47 и 48.

За npaпoyчacтиe иъ т i p г a се ичиcквa съгласно специалните uoeмчи ус
ловия ЗAЛOГЬ 10ЛЕВА И УДОСТОВЕРЕНИЕ orь конкурента, че отговаря
на и з и c ^ ^ и 7 т Г o 7 Г ч T 3 ” н а 7 i T ц и т e пoeмни условия. Cъ изкскуемзт-Ь се удос
товерения нvждaioшurЬ могать па eе cнaбдягь по p e д i r ь yкaзaнъ въ обявление
то на общинското управление oгь 4 Ю..ий 1909 година пoдъ № 6830.
T i p ж н a т a прЬииска е на разположеше на иптepecyющ trfe се граждани
всеки пpиcътcтвёнь дeнь oтъ 3 до 5 часа cлhiъ oбeдь, въ общинското упpавление.
Tъpжнaтa комисия ще продава oть гopвqбявeяитЬ мecгa caмj uо 10 на
дeнь oтт У до 12 часа преди пладне.

п. Kмi·тг: Д. БEДEЛEBЪ
и. д. Ceкpeгаpъ: M. ПETKOBЪ.
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПPABЛEHE

Обявление
№ 11426
Гp. Варна, 21 oктoмвpий 1909 г.
Варненското Градско 0Jщинcкo Управление обявява на
интepecyющитЪ се за знание, че на 11 Hoeмвpий т. г. въ
помещението на cжщoтo управление ще се произведе тъpгъ
чp^зъ тайна конкуренция, за отдаване на oткyпчикъ съби
рането на cCщинciиiЬбepии oiъ MЪPKИTЪ и ТЕГЛИЛКИ
ТЕ, за време oтъ 1 Янyapий до 31 Дeкeмввий 119О година fчл
88 п. 8) oтъ закона за градските общини.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11часа преди пладне.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 500О лева.
Зaлoгъ·за пpaвoyqacтиe въ търга се изисква 250лева
Tъpжнит* книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на об
щинското управление, гдетo интepecyющитt се мoгaтъ да ги
пpeглeждaтъ всеки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. Г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напъл
но cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦOBЪ

Bp· 4? и 48.

„Варненски Обсцински Mcтнист,"

Cтp. ;).

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО 0BЩBCK0 УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
N 142М
гp. Варна, 2О Oктoмвpий 19О9 гoд.

НА 9 HOEMBPИЙ ВЪ ЧACATЪ 9 ПPBДИ ПЛАДНЕ
За отдаване пoдъ нaeмъ касаискигв дюгeни N N 1, 2,
3, 4, 5, 6. въ 2 yчacтъкъ, NN 1, 2, 3, 4, и 5 въ 4 yчaeтъкъ
$ N 1 и 2 въ 5 yч. и кacaпcкия дюгeнъ въ. новата циган
ска махала.
НА 9 HOEMBPИЙ ВЪ ЧACЪTЪ ТРИ CЛЪДЪ ШIAДHЪ
Ba Отдаване пoдъ нaeмъ:l) мaгaзиитв пoдъ N N 277,
385, З86, 387 и оная бeзъ нoмepъ нaxoдящи се въ улица
„Цариградска" 1 yч; 2) кжщa N 222 въ улица „Македонска";
3) Дюгeпa N 77 въ улица „Гypгyлятa" cpйщy житния xaмбapь и 4) бюфл·а при общинската житна борса.
НА 1О НОЕМВРИ ВЪ ЧACЪTЪ 1О ПPЪДИ ПЛАДНЕ
Tъpгъ за отдаване пoдъ нaeмъ: 1) Дюгeня въ м4ciнocть·
тa „Гюндюзъ чeшмe1; 2) Бараката до зеленчуковите дюгeни

Бopиcъ" биваш нa Дшитpъ Пoшiцa u 7) Прашното oбщин.
мfccтo при карантината, за иaшшзrяшe като бюф··тъ, квфeне и нp.

Cтpt 4.

„Варненски Общински Beeтникъ"

__

Bp. 47 и 48.

Първоначалните ц^ни ще се oпpЗДлятъ oть тъpжнaтa
Зaлoгътъ за пpaвoyчacтиe въ търга е 5% oтъ първона
чалната цfcнa за всеки имoтъ.
Конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно cъ
чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.

I-Й Варненски Cъдeбeнъ Пpиcтaвъ

Обявление
No 550О
Извecтявaмъ, че на 2-й Hoeмвpий 1909 гoд. пo 9 часа пpfcди oбeдъ ще

на Aтaнacъ Пeткoвъ, и ще се пpoдaвaтъ за дългarъ му къмъ Варненската Град
ска Община на сума 721 и 50 cт. и дp. Наддавaн0eтo ще почне oтъ оценката
гp. Варна, 23 Oктoмвpий 1909 r.
I Cлiдебенъ Пpиет, ?ъ : H. Гaнeвъ.

И3

В 0 ЛД Ъ н а з н а ч а в а комисия въ cъcтaвъ: кмета Д,
Филoвъ, п. кмета Ф. Xpиcтoвъ, съветни
ците Д-pъ В. Kapaмиxaлeвъ, H. K*нeвъ,

Ptmeнията на Bapнвн. Град. Общ. Cъвiтъ

Д-Ръ В. Kyвeлoвъ, X. Kpиcпинъ . г p a ж -

тepвa»,, Kp. Maдeвъ, « u сума oiъ 273 Aae"·

С д а

' Д«-пp*jeтa.«я.a oбщивaтa

t rriiг- - " . § " - — 28.. 1) Отменява решението си №
756 oтъ 19.XI 908 г , cъ което е постановено на Бp. Aнкoви да се заплати eдна общината oтъ 1900 г* нaтaтък·ь и 3 )

:;-LЗSJ.

ни инстанции и cъ право: да заявява
пoдлoгъ, да отговаря по тaкъвъ, да по
дава апелативни, кacaцcoнни и дp. видъ
жалби, нpoтивъ издадени но него дело
~ H e , a T B g , a и дaI0rp. ,upo^тa" - з,pнa. .

Bpoй 47 и 48

„Варненски Общински Becтнийъ"

Варненско

Cтp. 5.

Градско Общинско Управление

Обявление
N J4716
гp. Варна, 28 Октомври 1909 гoд.
Bapнeн. Град. Oбщинs Управление обявява на иптepecyющйтe се за знание, че въ помещението на cжщoтo управ
ление на 13 Hoeмвpий т. г. въ 10 часа преди oб&цъ ще се
произведе тъpгъ cъ тайна конкуренция за отдава тrэ да ^pйдпpиeмaчъ нacтилaнeтo на yл. „Чepвeнcкa" cъ тpoшень кaмъкъ (чaкълъ) до улица „Цapибpoдcкa" въ 1П yт. на» гp.
Варна.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 8300 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изиci;r: o :, или
415 лева.
Tъpжнитe книжа еж на разположение на ннгep··cyю·
щитe се вейки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ въ кaнцaлepиятa на oбщин. Управление.
Г. Г. Конкурентите напълно требва да се съобразявaтъ cъ предписанието на чл. 11 oтъ закона за общ· cтвeни
те предприятия.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ
и.д.Ceкpeтapъ:M. ПБTKOBЪ.

Cтp. 6.

Bp. 47 и 48

„Варненски Общински Becтникъ"

СПЕЦИАЛНИ ПOFЖHИ УСЛОВИЯ

Наименование на миpiштfc и
теглилките.

лeзa
1
1. За вcbки килoгpaмъ oтъ мeдь oтi. 1 кж,cъ
1
2. „
„ "къcъ тегло, по гoлeмo oтъ eдинъ
I кидoгpaмъ oтъ мeдь, за вcbки килoгpaмь се вшмa
1
3. За eдинъ килoгpaмъ oть жeлeзo, а cжщo и
за uo вече килограми всеки eдинъ по
1
4. З а вceкo тегло oтъ мeдъ или жeлeзo oтъ
1 100 до 500 килограма
5. З а вceкo тегло oтъ мeдь или жeлeзo oтъ 50"
1 грама пo мaлкo.
0) Кобилицата на големи кoпoнп (везни)
1
7. Блюда на големи кoпoни (за двете)
8. Настолните кoпoни
1
9. За кобилицата на десетичните кантари пoголеми oтъ З00 кгp. нагоре.
1
10. З а кобилицата на десетичните кантари,
средни oтъ 1 0 0 - З 0 0 включително.
11. За кобилицата на десетичните кантари,
1 малки до 100 кгp. включително.
12. З а ВСbки кгp. при десетични oбикнoвeнни
1 кантари.
I
13. Също, ако кантара тегли до 100 килограма
14. Oтъ мерките за дължина на всеки мeтpъ
като се взeмътъ подразделенията за цели.
1
15. Oтъ вcbкa кpинa до 10 литри и по-малко
16. Oгъ BC·Ьки метал, cждъ за мерне течности
на всеки литpъ, като се взимaтъ подразделенията за
цели до 50 гp.
1
17. На eж,дoвe по малки oтъ 50 грама,
18. На мерки за дърва за всеки куб. мeтpъ
19. ...
„
„ п b c · I к ъ и дp. за всеки xeктapъ
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Прм периоди- 1
чecкoтo пpi- 1
глeждaнe 1

конкуренция събирането на об
време oтъ 1 Янyapий 19Ю гoд.
за градските общини).
yдpeнe на знaкъ (дамга) върху
При първо- 1
началното при- 1
rлeждaнe. II

За отдаване на oткyuчuкъ, чpfeзъ тайна
щинските бepии oтъ мерките и теглилките за
до 31 Дeкeмвpий 1910 (чл. 88 и, 8 oтъ закона
Чл. 1. Oткyпчикa ще събира тaкcитb за
мерките и теглилките но cлbдyющaтa тарифа.
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Hл. 2. Подпечатването и upoв·Ьpявaнeтo меркитe и теглилките, ще става
по начивa, излoжeнъ въ зaкoньтъ за м4pi;ив и теглилките, правилника за фop
мата и устройството на мерките, теглилките и начина на up·Ьrяeдвaнeтo имъ
И настоящите noeмни условия.

Бp. 47 и 48.

„Варненски Общински Веcтнuкъ*

Cтp. 7.

4л, 3. Oгкyпчикa е длъжeлъ да се cьoopaзявa точ ю cъ прЬдписанията
на закона за м·bркиrb, теглилките и правилника за формата, устройството на

мерките и теглилките.

J

4л. 4. Мерките и теглилките cь които са служи общината, предприема
ча на кpинaтa и кaнтapиннaтa и ВСИчки държавни учреждения cл; ocвoбoждauaтъ
oгъ такса. Също се ocвoбoждaвaть oтi. такса, мhpкигb и тeгдилкитb, които ка
то стока се пpидaвaтъ oтъ мaгaзuитb. Qoвoб )ждaвaть се oть такса и стъклени
т е мepилки,
4л'. 5. Зaкyпвaч;aтъ е длъжeиъ нaй·мл;;co вeднaжъ въ вcвкo полугодие да
провери мерките и теглилките въ RCички !ipoдaвнiщи въ града, но такса има
право да ci,биpa само годишно при чocтa.i·i le бeдежки върху мbpкитh и тег
лилките.
З а всеки споя внeзaпвa ревизия, зaкyпвaчa съобщава въ общинското
управление, за да се командирова cъ него чиновьикъ, въ upиcлvrcтвueтo на ко
гото ще се cъcтaвяrь актовете, по нарушение законъть за мbpкитU и теглил
ките и за връчване известие за ^oбpoвoлнo изилaiцape таксата. Съставените
arтoвe, oткyпчткa ще изпраща въ общинското управление, което ги изпраща
на мирово ождия за налагане глоба съгласно чл. 54 oтъ закона за мерките и
теглилките- Събраната сума (глоба) за нарушение закона за мbpкитk и теглил
ките е въ полза на общинското управление.
Чл. 6. Oтrcyпчикa е длъжeнъ щoмъ му cn пoдeecaтъ за проверяване и
подпечатване, мbpкитb и теглилките, отговарящ* на изискванията на закона
за мepкитb и теглилките да извърши проверяването и подпечатването имъ
тутакси.
За справедливи пpoтивъ кeгo и хората му оплаквания, кькгo и за нару
шение нeкoй члeнъ oтъ настоящите и общи пoeмни условия, oпiЬнъ чл. 10 uо
който има особени pacпopepдaнe за вcвкo друго нарушение до (3) три плти
на peдъ ще блiде глoбявaнъ cъ зauoвЬдь oть кмета cъ глоба до 50 лв.; а при
четвърти случай по решението на общинския cъввть ще му се отнеме пред
приятието, oничтoжи контракта направо и бeзъ cъдъ и пocтжuи съгласно чл. 4
oтъ общите пoeмни yлoвия.
Чл 7 Изплащането на пpbкунa ще стане на два uдiти, първата полови
на при сключване на договора, а втората на 1 Mapть Ю10 гoд. за която oткyпчикa издава на имoтo на общината eдинъ зarшeъ на зaпoв·Ьдь,
Изплащането ще стане въ брой.
Не се допуща прехващане на посрещни вземане.
Чл 8 Въ случай ua ueвниcaнe вноса на cpoкьтъ, общинското управление
има право
раво да yничтoжи контракта, бbзъ съдебна намеса и постъпи съгласно
чл. 4 oтъ общите пoeмни условия.
Чл 9 Засъбиране таксите, oткyпчикa ще издава иeчaгuи нoмepoвaни
квитанции подписани oтъ cь oбoзлaчeннe на получената сума, тяжecгыa която
тегли мepкaтa или теглилката и числото на теглата, тия квитанция ще се peжaтъ oтъ кочани cпeциалчo само за това предприятие въ които № №·paтa на
квитанпиите ще cтвдвaтъ непрекъснато oтъ 1 до нaтaтъкъ. Cлbдъ cв.,pшвaнeтo
имъ кочaните се'пpЬдавагь въ общинското управление.
Чл 10. Всички иoви м·Ьpки и теглилки предназначени за нpoдaжб.t, щoмъ
се продадагi тpeб·.a да се иycтнaтъ въ употребление, требва да Gждaтъ под
печатани c. , м b p к a г a п а първоначалното upbrлеждане.

Cтp. 8.

„Варненски Общински Becтникъ"

Bp. 47 -48

Първоначалното подпечатване се извършва веднага върху дадена мepкa
и теглилка.
Пoдлeжaтъ на периодическо подпечатване eдинъ иъть пр*зъ годината
всички мерки и теглилки, които еж пycтнaти въ yaoтpeблeние, крайния cpoкъ
за това е до 31 Mаpтъ 1910 гoд.
Притежателите на мерките и теглилките плaщaтъ таксата, когато закyпyвaчaтъ действително провери мерките и теглилките cъ онези пpeднaзнaгeния за тази цeлъ. Ако се укаже, че oткynчикa е бeлeжилъ иeпpoвeнeнn Meр¬
ки и теглилки или неподлежащи на бeлbжeнe и събира таксата бeзъ да прави
проверка, то той се глобява oтъ oбщин. съветь д6 (4) четири такива конста
тиране случаи cъ по 50 лева, а за пo-вeчe му се отнема предприятието и се
пocтъпва съгласно чл. 4 oтъ общите иoeмни условия.
4л. 11. За събиране на таксите и за проверяване на мерките и теглил
ките, предприемача е длъжeнъ да има своя кантора близо до цeнтpa на града,
Гражданите еж oбязaни да пpeдcтaвятъ въ нея кантора м·Ьркиrt.и те
глилките си за проверяване, който гpaждaнивъ откаже да представи мерките
и теглилките въ тази кантора ще се счита, че отказва да пraти таксата, за
което ще му се съставя надлежни aктъ и се предава на cъдъ, за наказание,
а длъжимaтa такса се събира по eкзeкyтивeнъ peдъ.
З а б е л е ж к а . Дeцимaлитe и цeнтимaлитe oткyпчикa е длъжeнъ да пода е
чaтвa и таксува въ заведенията на стопаните имъ.
Чл. 12. Oткyпчикa има право да века нyжднoтo съдействие за екзекути
рането вa неизправните длъжници, cлeдъ като представи cъ заявление наймного 50 екземпляра oтъ известия за доброволно плащане. Ако общинското
управление намери, че неправилно се иска oтъ нeкoй дaвъkoплaтeцъ таксата
може да откаже да даде'съдействие и oткyпчикa е длъжeнъ да се отнесе до
компетентния cъдъ, бeзъ да има право да търси каквито и да бяло вреди и
загуби oтъ общината.
Чл. 13. Ако по зaкoнoдaтeлeнъ peдъ се намали или увеличи таксата въ
сравнение cъ пpпгeдeнaтa тарифа, то общинското управление ще има право да
yничтoжи договора, бeзъ cждебна намеса, да произведе нoвъ тъpгъ, бeзъ да
има предприемача прaвo да иска вреди и загуби.
Чл. 14. Зaк.·нътъ за обществените предприятия, общите поемай условия,
зaкoпътъ за мерките и теглилкиie и правилника за формите, ycгpoйcтвото на
мерките и теглилките, cъcтaвлявaтъ неразделна чacть oтъ поемайте условия.
Чл. 15. Всички разноски по тъpгътъ и сключване договора cж. въ тяжecть на oткyпчикa.
Чл. 1В. Ако uo нeкoй причини договора по настоящите пoeмни условия,
не бъде cключeнъ до 1-й Янyapий 1910 година дохода ще се експлоатира oтъ
Bapнaнcкoтo Общинско Управление, за c гfeткa на бждъщaя зaкyпyвaчъ.

