Година XXII

B*pнa, 12 Декември 1909 г.

Bp. в1—в2

Излиз i три ПАТИ въ агЪсеца,
обикновено къмъ 1О, 20 в 30 числа.

Пари, поема и вcnчгo за вт>eтiшкa да
ce.tipаiца до Гpaдc o-Oбщинcкoтo
Управление ьъ Варна.

Ц·feнaтa на в:fecтниita е, винаги пред
платено, aa година caмoЛ лв. 20 cт,
Може да се пpfcд плаща и само aa три
мъceцa.

За обявления ce> плаща на д/ма:
3a първа страница . · . . . 3 о т
„ втора страница . . . . . t n
. . . .* 2 „
m тpeiя^и чeтвфpia

Eдuнъ 6рой 5 cm.

^^EЭ^e^^

Eдuнъ 6рой 5 cm^

Peдaктopъ-eкcпeдитopъ : Bapнeн. Град Oбщин. Библиoтeкapь Д. Г. Aтaнacoвъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
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№ 1в825
Гp. Варна, 8 Дeкeмвpий 1909 година.
Варненското Градско 0 Jщинcкo Управление, обявява на
Г. г. Индустриалците въ района на гp. Варна, че те на
основание чл. 2 oтъ „Закона за женския и дътcкия тpyдъ"
еж длъжни, вcъкa година нaй·кжcнo до 15 Янyapий да IUУBДcтaвятъ декларации по oбpaзeцъ изpaбoтeнъ oтъ Министер
ството.
Такива бланки се нaмиpaтъ въ Общинското Упpaвлefiйe, oтдълeниe санитарно, oтъ гд·fcтo всички индустриалци
мoгaтъ да пoлyчaтъ. Cлъдъ пoпълвaниeтo на тъзи деклара
ции rцe ги пpъдaвaтъ пaкъ въ Санитарното oтдълeниe.
п. мeтъ: Ф. XPИOTOBЪ.
и. д. Ceкpeтapь: M. ПETKOBЪ
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
JV 1б819,
гp. Варна, 8 Дeкeмвpий 19О9 година,
Понеже пpoизвeдeний на 2 тoгo тъpгъ за отдаване на
oткyпчикъ събирането на общински бepпи oтъ MЪPKИT13
и TEГЛИЛKИTЪ за време oтъ 1 Янyapий до 31 Дeкeмвpий 19Ю година не се одобри oтъ oбщинcкий cъвeiъ, Вар
ненското Градско Общинско Управление обявява на интepeсующит-Ь се за знание,, че на 22 Дeкeмвpий т. г. въ поме
щението на cжщoтo управление ще се произведе нoвъ тъpгъ,
чp·взъ тайна конкуренция-за csщaтa IГБЛЬ.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11 часа преди
пладне.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 5О00 лв.
Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква 25О лв·
TъpжнигБ книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на об
щинското yпpaввeниe, гд·втo интepecyющитe се мoгaтъ да ги
пp·вглeждaтъ вейки пpиcsтcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзятъ напълно
cъ чд. 11 oтъ закона за обществените предприятия.

m Kмeтъ: Д. БEДEЛEBЪ.
И» Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.
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Обявление
No. 16818.
гp. Варна, 8 Дeкeмвpий 19О9 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepecyющитБ се за знание* че на 23 тoгo, вЪ пoмfcщeниeнa cжщoтo управление ще се пpoизвtдaтъ cъ явна конкурен
ция нови търгове, за отдаване пoдъ нaeмъ пр-взъ 191О го
дина дoлyoзнaчeнитe общински имоти. Tъpгoвeт·в ще се пpoизвeдaтъ при cлfcдния peдъ:
ВЪ 9 ЧАСА ПPВДЙ ПЛAДНЪ
За отдаване пoдъ нaeмъ кacaпcкитe дюгeни №. Ш 1, 2,
3, 4 и 5 въ IY yчacтъкъ;
ВЪ 3 ЧАСА CЛВДЪ ШIAДHЪ
За отдаване пoдъ нaeмъ кacaпcкигв дюгeни No No. 1
и 2 въ У yч.; Kacaпcкия дюгeнъ въ новата циганска маха
ла и бюфета при общинската житна борса.
Първоначалните цЪни ще се oпp·вдfcлятъ oтъ тъpжнaтa
комисия.
Зaлoгъ,зa право участие въ търга е 5% oтъ първона
чалната ц·Бнa за BC·БKИ имoтъ.
Конкурентите требва да се съобразятъ напълно cъ чл.
11 oтъ закона за обществените предприятия.
п. Kмeтъ: Д. БEДEЛEBЪ
п, Ceкpeтapь: В. В. ЖИВОПЙСЦШВЪ.
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Обявление
» 1в765
гp. Bapвa^ 5 Дeкeмвpий 1909 г.,
Вследствие писмото на Haчaлнщкa на 8 Полково вoeaнo окръжие oть 4
тoгo пoдъ № 2361, Варненското градско общинско управление обявява на на
селението въ гp. Варна cл.eдyющитe извлечения oтъ циркулярите но Военното
Ведомство пoдъ № № 77 и 78 за точно изпълнение oтъ иeтepecyющитe се, а
именно:
1) Въ б;ядaщe oтъ наборната комисия ще бъдaтъ отлагани oтъ следва
щите въ висши учебни заведения сам6 редовните студенти, а не и слушатели
те oтъ която и да cъ категория.
2) Студенти, които cлeдвaтъ въ нeкoe висше учебно заведение въ Цар
ството или въ странство, тpfeбвa да иcпpaщaтъ въ наборната кoмиcи·t злeднo
cъ удостоверението че cъ редовни студенти и зрелостно свидетелство за .за
вършен® cpёдньo образование или пpeuиeъ oтъ това нocлeднeтo, заверено oтъ
надлежния диpeктopъ на гимназия. Тия които cлeдвaтъ въ t специални висши
училища, требва да пocт;ьaвaтъ по cж,щия нaчинъ като при удостоверението
си пpилaгaтъ и зрелостното си свидетелство или заверени преписи oть него,
oтъ cpeднeтo cпeциaлнp училище търговско, зeмлeдeлчecкo - и пp. което CU
свършили.
Само такива ще блiдaтъ отлагани като ученици oтъ наборната комисия.
Всички други които не се cьoбpaзятъ,cъ гopнeтo и не се cнaбдятъ cъ нyжднитe удостоверения, зрелостни свидетелства или заверени нpeaиcи oтъ тexъ, още
до нaчaлэтo на заседанията на наборната комисия за 1910 гoд., ще б;вдaтъ
счетени dтъ комисията за отклонени.
На кратко казано, oтъ учащите се ще б;вдaтъ отлагани.
а) Учениците oтъ гимназиите и специалните училища въ Царството й
въ странство, като пpeдcтaвятъ своевременно свидетелства, че cлbдвaтъ пpeзъ
това вpeмe·
б) Редовните (не и слушателите) Студенти oтъ висшите училища въ
Царството и въ странство, а cлiщo и вь специалните такива училища, които
нpeдcтaвятъ уверение за cтyдeнcтвo придружено cь зрелостно cвидЬтeлcтвo или
зaвepeнъ пpёпиcь oтъ него за завършено средиьo, гиинaзиялнo или снециал*
но образование. Heиcпълнитeлнитe своевременно тия искания ще б,жд;ьтъ без
условни считани за отклонени, а напълнилите изиcкyeмaтa въздpacтъ *щe блiдaтъ
привличани веднага, за oтбивaниe военните си тeгoби.
Bceки зaиняepecoвaнъ требва твърде oтъ рано да _ се загрижи и се cвaбдп cъ гореозначените документи, понеже представени въ наборната комисия
въ дeнътъ когато се преглежда общината, и по късно, не ще биват ь вземани въ
внимание, а младежа ще остане д<t се счита oтклoнeнъ.
3) Младежи които иcкaтъ да се пoлзyвaтъ cъ право на облекчение пора
ди висше образование, требва да пpeдcтaвятъ лeгaлaзиpaни,дипломи още при
постъпвай и ето си на служба.
4) Съгласно чд. 21 зaб. 1 oтъ Закона за устройството на въоръжените
сили, младежи cвbpnыли специално oбpaзoзaниe, зeмлЬдeлчecкo, Занаятчийско,
Търговски и дp.,-кoцтo. дaдътъ задължително, че ще се пpeдaдътъ на пpaкти-
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чecки занятия на cпeциялнocтьтa си до нaвъpщяaниe 30 гoд; eл възрасти, се
пoлзyвaтъ cъ иpaвo на cъкpaтeнъ cpoкъ но службата, т. е. cлyжaть въ войска
та само една година. Има младежи обаче, които cлbдъ като завършать гopfc·
поменатото си образование, което се равни на cpeдньd, пoиcквaтъ по oлpbдc·
ления oтъ закона peдъ разрешение да продълясаш» oбpaзoвaвиeтo си, за да се
здoбиятъ cъ висше такова въ нeкoe виcщe училище. И. често нeдoвъpшили
образованието си нaпyгдaтъ преждевременно училището и се явявaтъ пpeцъ на
борна комисия, дето дaвaтъ задължително за yapaжнeниe на caeциaлн JC.ЪT.I CJ
до 30 oд. възpacть. Това задължително обаче се дава върху основа на завър
шеното cpeдвьo caeциaлнo образование cлeдъ като еж се изминали вече нeкoл»
кo години, pтъ както е било завършено а не върху основа на висшето; понеже,
както по горе се каза т. е. недовършено. За това пp;feдyapeждаватъ се такива
младежи че ако те жeлaятъ да се въcпoлзyвaтъ от/ъ правата които дава чл. 21
за6, 1, oтъ, Закона за устройството на въopжжeнитe сили, требва да се явять
пpeдъ нaбppнaтa комисия и да дaдътъ задължително или веднага щoмъ като
cвъpшaтъ средното си специално образование или, ако се получили разреше
ние да cлeдвaтъ висше образование — cлeдъ като зaвъpшaтъ това нocлeднeтo.
Hн младежи които имaтъ завършено cpeдньo специално образование,
cлeдъ това постъпили въ нeкoe висше училище за дoбивaвиe висше образование,
нeдoвъpшили обаче това последното задължителни^ които дaвaтъ втpxy осно
ва на завършеното преди нeкoлкo години cpeдвъo специално образование, нeмa да блiдj&тъ .вземани въ внимание и такива млaдfcжи ще cлyжaтъ на общо
основание.
Задължителни ще се пpиeмaтъ само върху основа на пocлeднeтo учение
(бpaзoвaниe) въ което младежа се е нaмepилъ, а не и върху цpт^дшecгвyющe
на това образование, друго образование.

п Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ

GПEЦЙMHИ П0EMHЙ 7С10БИЯ
за отдаване.на npeдпpиeмaчъ чpeзъ тайна конкуренция сбора oтъ таксата за
cмeтъ въ г. Варна, съгласно чл. 89 и. 14 oть закона за градските общини и
чл. чл. 325, 326 и 3 27 oтъ правилника, за време oтъ 1 Явyapий 1910 гoд до
31 Дeкeмвpий cжщaгa година.
(Продължение oгъ брой 59 s 60)

Чл. 10. Определените тyкъ такси за разни случаи еж годишни и се
плaщaтъ на, вeднъжъ-~
Чл. 11. Зaкyпyвaчa има право да иска изплащането на тyкъ предвидени
те такси за смйтъ въ cлyчaитfe на чл. 2 oтъ собственика на згpaдaтa, въ слу
чаите на чл. 3 oтъ наемателя, респективно собственика, който yupaжнявa свое
то занятие или търговия въ облагаемото помещение; въf случаите на чд. 4
едната чacть oтъ текста по п. а — oтъ собственика на сградата, а другата чa·
cть по — п. б — oтъ наемателя или собственика, който, упражнява занятие или
търговия въ облагаемото помещение, въ случаите на чл. 5 oтъ съдържателя
на страноприемницата; въ случаите на чл. 6 oтъ самото учреждение или oтъ
собственика на сградата; въ cлyчaптe на чл. 9 oтъ собственика на фабричната
сграда.
Чл. 12. Когато зaкyпyвaчa или агентите му cъбиpaтъ таксата за cмъть
длъжни еж. да вocятъ винаги cъ себе си заверени oть общинското управление
списъци за данъчния oблaгъ на сградите, облагаеми cъ такса за cмeт% както

Cтp. 6.
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и cпиcъкъ на лицата, oтъ които ще се събира такса за cмeть, cпopeдъ дaнъкъ
занятие или пaтeнтъ що плaщaтъ такива лица и когато дaнaкoплaтцитe, oтъ
които се иска такса за cм4ть/ жeлaятъ да пpoвepятъ размера на нocлeднятa,
закупувана и агентите му c ъ длъжни да пoкaжaтъ тия списъци. Събирането ста
ва срещу квитанции oтъ кoчaнъ, пpoнyмepoвaнъ и иpoшнypoвaнъ и пoднeчaтaнъ oтъ oбщин. управление. Cлeдъ изpeзвaниeтo на всичките квитанции oтъ
eдинъ кoчaнъ, oткyпчикътъ е длъжeнъ да повърне кочана въ общ. управление.
Списъците се дaвaтъ срещу надлежната такса, по поискване oтъ страна на
oткynчикa, бeзъ да взема общината никаква oтгoвopнocть за тexъ.
ЧЛi 13. Всеки Bapнeн. гpaждaнинъ или дaнъкoплaтeцъ е длъжeнъ да за
плати таксата за cмeтьтa най-късно до.1-й юлий въ канцеларията на oткyпчикa, който личpo обявява, чpeзь Общ: Becтникъ и глaшaтaйj где се намира тя.
Oгfeдъ изтичането н^ горния cpoкъ таксата се счита за закъсняла и се
събира по силата на чл. 102 oтъ закона за гp; общини съгласно закона за
преките данъци и всички приложими постановления oтъ него, c ъ задължителни'
sa oткyпчикa.
Чл. 14. Известията за събиране по eкзeкyтивeнъ нaчинъ на закъснели
т е такси, oткyпчикa представлява на свои разноски -по oбpaзeцъ дaдeнъ oтъ
общинското управление.
Т е се вpъчвaтъ oтъoткyuчикa на.закъснелия дaнъкoплaтeцъ при двама
свидетели, oтъ който единия общ. aгeвтъ или чинoвникъ.
Чл. 15. Oткyпчикa има право да иска нyжднoтo cъдeйcтвдe за eкзeкyпиpaниe неизправни данъкоплатци cдeдъ като представи cъ заявление най-малко
50 екземпляра oтъ II листове на известия редовно връчени
Ако общ. управление се усъмни въ пpaнилнocтътa на нeкoo облагане има
право да го провери cъ своите агенти. Въ случай на неправилно облагане ще
се даде съдействие за събирането на таксата, само по размера нaмepeнъ за
длъжимъ oтъ oбщин. управление,
Ако общ. управление намира, че нeкoя такса неправилно се търси oтъ
нeкoй данъкоплатец4 ^ общ. управление може да откаже да даде съдействие и
oткyпчикa е длъжeнъ да се отнесе до кoмпeтeтния cъдъ за събирането тi бeзъ
да се търси каквито и да било вреди и загуби oтъ общината.
Чл. 16. Общите пoeмни условия cъcтaвлявaтъ нepaздeлимa чacть oтъ на
стоящите специални пoeмни условия. Изплащане обаче на oткyuнaтa cтoйнocть
ще стане cт гласно настоящите спец. uoeмни условия, а не по чл. 17 oтъ общ.
нoeмни условия.
Чл. 17. Половина чacть oтъ. oткyuнaтa cтoйнocть се плаща при сключват
не на договора и'другата половина, на 1-й ~юлий#
Чл. 18. Ако договора шo настоящите пoeмни условна не бъде cключeнъ
до 1/1 910-гoд. дохода ще се eкcплoтиpa oтъ1 общинското управление за смет
ка на бъ,дaщия зoкyпyвaчъ, или ако не ги eкcплoтиpa oбiцинaтa, бткyпчикa
нeмa право да иска намаление на oткyпнaтa цена.
Чл. 19, Всичките разноски по търга и сключването на договора c ъ въ
тeжecть на oткyпчикa.

ШЦШEZ 80ЕКНИ УОДЮШ.
З а отдаване на пpёдпpиeмaчъ чpbзъ тайна конкуренция градския нaтotъ
върху файтоните, талигите, 6pичкnтe, автомобилите и въобще вceкaкъвъ видъ
кола, които paбoтятъ изъ града за превозване лица или за пренасяне на тoвapъ
а така също върху файтоните, .автомобилите, велосипедите, мотоциклетите и
вceкaкъвъ видъ кола обикновени или луксозни, които cлyжaтъ за собствени нyж-
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ди и за развлечение на гражданите, за време oтъ 1/1 1909 г. до 31/XII 911 г.,
съгласно чл. 82 п. 6 oтъ закона за град. общини и чл. чд. 29б и 296 oть пра
вилника за приспособлението ътy.
Чл. I.
А. OTЪ ВЕЛОСИПЕДИ.
Oтъ всеки вeлocипeдъ бeзpaличнo дали пpитeжaтeльтъ му е члeнъ на Ко
лоездачния Cъюзъ 10 лева, а oтъ мoтoциклeтъ 20 лева.
Зaбrълrъжкa. Ocвoбoждaвa·iъ се oтъ таксата лицата и yчj>e кдe п п r \ указани
въ чл. 293 oтъ правилника за приспособлението на закона за гpaдcкитfc oбiцинп.
Чл., 2.
В. OTЪ РАЗНИ ВИДОВЕ КОЛА.
п. 1. Oтъ всеки пyбличeнъ фaйгoнъ или гaбpиoлeтъ CЬФ два коня по 30 лв.
п. 2. Oтъ пyбличeнъ гaбpиoлeтъ бpичкa или фaйтoнъ съ един1» кoнь 10 лв.
п. 3. Oтъ вънкaшaи бpички или гaбpиoлeти съ-два коня дейсгвующи изъ
града временно, месечно по 1.5 лева.
п. 4. Oтъ такива съ eдиeъ кoeь, месечно 10 лева.
п. 5. По 6 лева oтъ всека циpкyлиpyющa въ града кола или дeйcтйyющa
на пристанището, независимо oть цeльтa, за която се употребяват ь : дали где
cлyжaтъ на разположението на публиката или за употреблението нa~ стопаните
имъ за свои частни работи*
п. 6. Oтъ частни файтони гaбpиoлeти съ два коня, които cлyжaтъ само
на стопаните имъ 20 лева.
п. 7. Oтъ такива c ъ e д и н ъ к o н ь l 5 л e в a , тyкъ влизать и чacтлитe бpички.
п. 8. Oгъ кола, съ които се разнася изъ града бира, лимонада, сода, лeдь,
ако с ъ 'съ два xaмyтя по 30 лева, съ eдинъ xaмyтъ 20 лева.
п, 9. Oтъ тpaмкapъ или. oмнибycъ 40 лева.
п. 10. Aвтoмoбилъ oмяибycъ по 100 лева.
п. 11. Oтъ кола съ eдинъ или два xaмyтя, съ които се разнася xлbбъ>
вapь, зeлeнчyкъ и въглища изъ града по 10 лева.
п, 12. 3& магарешка кола 2 лева.
Зaбшrьжкaг L Cтonaнинъ. който съ eдинъ и cъщъ впpeг·aтёлeиъ дoбитъкъ
тypгa въ циркулацията алтернативно две или'повече кo*a ofь eдинъ и cъrцъ
видъ или oтъ paши видове, плаща такса на- най-високото облагане ша една кола
Зaбtьлfьжкa ,IL Oтъ изброените пo-гope такси се ocвoбoжд tвaгг: царските
файтони, кола Автомобили; общинските файтони, каруци и колата на пожарната
команда,, окръжния фaйтoнъ и кола, които пpeнacятъ даже чpeзъ пpeдupиeмaчъ,
разни общински или за сметка на общината вещи, вoeннитЬ oбoзaчя, полковите
файтони, файтоните на дипломатическото тeлo; колата на пощата. Ако пощата
се пpeнчeя чpbзъ пpbдapиeмaчъ, мaкapъ и съ държавни кола, плаща ' таксата,
освобождават ь също файтоните, които влизaтъ въ града съ пътници и заминавaтъ обратно, вcлчки коча, които влизaтъ въ града съ дърва, храни, фopaжи,
грозде и други cъecгни предмети и вceкaкви вещи за пpoдaнъ на пазаря.
Чл. 3. Taкcjzтfc се uлaщaтъ въ два срока. Първата половина се изплаща пpeзъ
м-цъ Фeвpyapий, а втората половина пpeзъ м ц я Aвгycгъ, въ канцеларията на
oткyпчикa, който лично обявява ч p e з ъ общински вecтникъ и глашатай где се
намира та.
Cдeдъ изтичането на гopний cpoкъ таксата се счита за зaкъкнeлa и се
cъбиpaтъ по силата на чл. 102 oтъ закона за градските общини, съгласна за
кона за преките данъци и всички пpeдлoжими постановления oтъ него еж за*
дi лжaтeлни за oткyuчикa,
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Чл. 4. Ffaвfcтиятa за събиране по eкзeкyтивeнъ/вaчинъ за закъснелите
такси (или вал ли) се пpeдcтaвлявaтъ oтъ oтkyaчикa за своя сметка по oбpaзeцъ дaдeнъ oтъ общинското управление. Те се np;&чвaтъ oтъ oткyпчикa на за
къснелия данъкоплатеца при двама свидетели, oтъ които единия общински чинoвпикъ.
Чл. 5. Oткyпчйкa има право да иска нyжднoтo съдействие за екзекутира
не на неизправните данъкоплатци, cлeдъ като представи-cъ заявление най-малко
50 екземпляра oтъ втори листове на известия редовно вpжчaни.
Ако общинското управление се усъмни въ пpaвилнocтътa на нeкoe обла
гане има право да провери cъ crc,;тe агенти; въ случай по неправилно обла
гане ще се даде съдействие за събирането не таксата (или налога) catao до раз
мbpa вaмepeнъ за дължимъ oтъ общинското управление.
Ако общинското управление намира, че нeкoя такса (или нaлoгъ) непра
вилно се търси на нeкoй дaнъкoплaтeцъ, oбщинcкoтo^yupaвлeниe може да отка
же да даде съдействие и oткyпчикa е длъжeнъ да се отнесе до компетентния
cлiдъ за събирането и, бeзъ да търси каквито и да било вреди и загуби oтъ
общината.
Чл. 6. Общите пoeмни условия cъcтaвлявaтъ» неразделна чacть oтъ нас
тоящите пoeмни условия:
Чл. 7. Oткyпчикa заплаща на общината зaкyннaтa cyммa въ два срока:
за първата година първата половина при подписване договора, а втората по
ловина на 1 ю ай c;кщитa година, а за останалите години първата половина на
21, а втората на 1/1.
Чл. 8. До утвърждението'на тъpгътъ,и cключвтнero договора, тия тuкcи
ще cз cъбepaтъ oтъ общината за сметка на oткyпчикa.

CПEЦИMHЙ П0EШШ УСЛОВИЯ
за отдаване на зaкyпyвaчъ прихода oтъ житната борса на Вар
ненската Градска Община за вpiмe oтъ 1 януари 1910 гoд.
до 31 декември същата година.
Чл. L Варненската Градска Община отдавана зaкyпyвaчъ прибирането на
всичките мостри oтъ продадените въ общинската житна борса жита и дp. ар
тикули, които ^ocтaвaтъ въ полза на общината, съгласно чл. 24 oтъ правилника
за житните тържища въ Варненския oкpжгъ.
Чл. 2. ;Mocтpитe се взeмaтъ oтъ общинския чинoвникъ въ paзмepъ пpeдвицeнъ въ чл. чл. 17 и 18 oтъ правилника за житните тържища въ Варненския.
oкpжгъ и се пpeдaвaтъ на закупувала cлeдъ продажбата и окончателното урав
нение на възникналите спорове.
Чл· 3. Зaкyпyвaчa нeмa нито правата, нито oбязaнocтитe, които £Ж
пpfeдвидeни въ правилника за житните тържища въ Варненския окржгъ. Тези
права cъ oтъ пyбличeнъ xapaктepъ и се yпpaжнявaтъ oтъ общинската влacть.
Чл. 4. Зaкyayвaчa се задължава да изплати oткyпнaтa сума съгласно
чл. 17 oть общите пoeмни условия, които cъcтaвлявaтъ неразделна чacть oтъ
настоящите пoeмни условия.
Чл. 5. Всички разноски по търга и сключване договора еж въ тяйcecтb
на зaкyпyвaчa.
Чл. 0. Ако договора не се.сключи до 1 януари 1910 г., общинското управ
ление ще експлоатира предприятието за сметка на б;вдaщия зaкyпyвaчъ.

