Година XXIII

Варна, 2 Янyapий 1910 г.

Пари, пиcмa и всичко за вестника да
се праща до Гpaдскo-Oбщинcкoтo
Управление въ Bapнa.

Излиза три пъти въ меceцa,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа,
Ценaтa на вeстникa е, винаги пpедплaтeнo, за година само 1 лв. 20 cт.
Може да се предплаща и само вa три
меceцa.

За първа страница
3 eт
„ втора страница . , . . . .% „i.
„ тpeтя и чeтвърта . . . .
2„

Eдuнъ 6рой 5 cm.

Eдuнъ 6рой 5 cm.

За обявления се плаща на дума:

Редакторъ-експедитор,: Bapпeн.-Гpaд. Oбщин. Библиотекар. Д. Г. Aтaнacoвъ.
Варненското Градско Общинско Управление изказва своята дълбока блaгoдapнocть къмъ ония граждани, които имаха благородната и хуманна грижа да внecaтъ
своята лепта за бедните въ града ни по случай Koлeднитe пpaздници.
Общинското Управление горещо благодари и на ония варненски граждани, които
cъ пълна гoтoвнocть се отзоваха на позива му да влезaтъ членове въ нoмиcиите за
записване и събиране помощи за бедните.
Варна, 30.XII 1909 гoд.
Kмeтъ: ИВ. ЦEP0BЪ.
l·!
—.
vУ^-"—"
” w. тt. Ceкpeтapь: M. ПETH0BЪ

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПPABЛEHИЕ.

Обявление
•N 180З8
гp. Варна, 31 Дeкeмвpий 1909 гoд.
Понеже произведения на 30 тoгo тъpгъ не се състоя по неявяване на
конкуренти, .Варненското градско общинско управление oбявявa на интepecyющитё се за знание, че на 13 идущи м. янyapий 1910 година въ пoмeщeниeтo
на cъщoтo управление ще се произведе нoвъ тъpгъ cъ тайна конкуренция, за
отдаване на пpвдпpиeмaчъ сбора oтъ таксите за cметъ въ гp. Варна, за вpеме
oтъ 1 янyapий 1910 година до 31 дeкeмвpий c. г.
Офертите ще се пpиeмaтъ orь 3 до 5 часа cлeдъ пладне.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза 16000 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтнe въ търга се изисква 800 лева.
Tъpжните книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на общинското управле
ние, гдето интepecyющитe се мoгaтъ да ги пpeглeждaтъ всеки
присъствен
дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се съoбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ за
кона за обществените предприятия.

п. Kмeтъ: Д. БEДEЛEBЪ.
п. Ceкpeгapъ: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.

0Tp# 2.
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПPABЛEgИE

Обявление
'. Ш 178б9.
гp. Варна, 29 Дeкeмвpий 1909 гoд.
Варненското Градско Общинско-Управление обявява aa йвтepecyющитe
Се за знание, че на 14 и J5 идущи м·цъ янyapий 1910 година въ помещението
на eжщoтo управление ще се нpoизвeдaтъ търгове cъ тайно мaлoнaддaвaнe, за
дoлyoзнaчeнитe предмети. Търговете ще се пpoизвeдaтъ при следния peдъ:

На 14 янyapий oтъ 9 до 11 часа пpйди пладне
щё се пpиeмaтъ офертите за отдаване на пpeдпpиёмaчъ печатането lнa „Вар
ненски Общински Bfecтнинъ", обявления и дp. книжа, изходящи oтъ общинското, управ
ление пpeзъ 191О година.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 500О лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 250 лева.

На 14 янyapий oтъ 3 до 5 часа cлйдъ пладне
ще се пpиeмaтъ офертите, за отдаване на пpeднpиeмaчъ доставката на KaHuДЬ.
лapcки Принадлежности за общината и основните училища за време oтъ 1 янyapий 1910 година до 31 дeкeмвpий c. г.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 5000 лева^
Зaлoгъ за upaвoyчacтиe въ търга се изисква 250 лева.
. ..,.•' ·t •

На 15 янyapий oтъ 9 до 11 часа пpfcди пладне
ще се пpиeмaтъ офертите за отдаване на пpeдпpиeмaчъ доставката на около
З0000 KГp. ЯЧMИHЪ за продоволствие на общинските коне за пpeзъ 1910. година.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 4500 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 225 лева.

На 15 янyapий oтъ 3 до 5 часа cлfcдъ пладне
ще се пpиeмaтъ офертите за отдаване на пpeдпpиeмaчъ доставката на около ~
35000 кгp. слама за храна на общинските коне за пpeзъ 1910 година.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 3500 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 175 лева.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на общинското управле
ние, гдето aнтepecyющитe се мoгaтъ да ги пpeглeждaтъ всеки пpиcж,тcтвeнъ
дeнь и чacъ.
'' ^ . •
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно eъ чл. 11 oтъ за
кона за обществените нpeдapиятия.

Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ.
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.
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Варненско Градско Общинско У п р а в л е н и е .

Обявление
N J 7870.
гp. Варна, 29 Дeкeмвpий 19О9 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление- обявява на
интepeeyющитh се аптекари, притежатели или управители на
аптеки или дрогерии, че на 16 Янyapий 1910 въ помещение
то на,.-.cжщoтo yпpaвлнниe ще се пpoизвт,дaтъ cъ тайна кон
куренция търгове за отдаване на дocтaвчикъ дoлyoзнaчeнит i iiptдмeти. Търговете ще се пpoизвЪдaтъ при eлъдния peдъ:
n
На 16 Янyapий oтъ 9 до 11 часа пpт,дй пладне:
ще ЩsПpиeмaтътJoфepтитт, за доставката на eдинъ дecтeлициoнeнъ aпapaтъ, вaзapия и дp. аптечни прибори и принад
лежности-; за Варненската гp. общинска амбулаторна аптека
пp^зъlШ-гoд.
'
•-;: — -•••••"
Приблизителната cтoйнocть на предприятието е около
Н00едева..
;
Зaгoгъ за участие въ търга е 55 лева,
На 16 Янyapий oтъ 3 до 5 часа cлъдъ пладне:
ще се пpиeмaтъ oфepтитв за доставката на разни медика
менти и превързочни мaтepияли за eжщaтa амбулаторна
аптека и cжщaтa година, съгласно СПИСЪЦИТЕ, приложени
къмъ първите и вторите пoeмни условия.
Приблизителната cтoйнocть на пpъдпpиятeтo ё около
2О00 лева.
Зaлoгъ за участие на търга е 10О лева.
Tъpжнитт» книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на
общ. управление, гдт,тo интepecyющитт, се мoгaтъ да ги
пp·вглeждaтъ вcт,ки пpиcжтcтвeнъ дenь и чacъ.
Г-дa конкурентите требва да cз cъoбpoзявaтъ напълно
cъ члeнъ H oтъ закона за обществените пp-впpияiия.
-;

Kмeтъ:ИB. ЦEPOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИOЦEBЪ.

Cтp. 4.

„Варненски Общински Becтвикъ"

Брой 1~Л
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Ш
17963
Гp. Варна, 30 Дeкeмвpий 1909 година.
Понеже произведения на 29 тoгo тъpгъ не се състоя
по неявяване на конкуренти, Варненското градско общинско
управление обявява на интepecyющитв се за знание, че гнa
13 идущи м. янyapий 191О гoд. въ помещението на csЩ6тo
управление, ще се произведе нoвъ тъpгъ cъ тайна конку
ренция, за отдаване на зaкyпyвaчъ събирането на таксите за
търгуване cъ разни стоки на площадите, чapiпиигв и 4 па
зарищата на paзнocъ изъ улиците на гp. Варна,^ както и
таксите за поставяне маси и столове на тpoтyapи, за вре
ме oтъ 1 янyapий 1910 година до 31 Дёкeмвpий същата
:
г/oджнa.
"....-,'/',. ,
~·.' .'. '
ш'-- Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9 д6 11 часа пp. плaдеfc.
Приблизителната eтoйнocть на предприятието възлиза
на 23000 лева.
8aлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 115О f лв.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на
общинското управление, гдт,тo интepecyroщитecef мбгатъ да
ги пp^глeждaтъ всеки пpиcsтcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напъл
но cъ чл. 11 oтъ закона за oбщecтвeннитfc предприятия.
п. Kмeтъ: Ф. XPИCTOBЪ.
п. Oeкpeтapь: В. В. ЖИBOПИвЦEBЪ

CПEЦИMHЙ П0ИЙНИ УСЛОВИЯ

•".

За отдаване на зaкyпyвaчъ събирането на таксите за тър
гуване cъ разни стоки на площадите, чapШйитe и пазари
щата (сергия); нapaзнocъ изъ улиците на гpi л Bajшa, jкaктo
и таксите за поставяне маси на тpoтyajш зd вpт>мe bтъ 1
Янyapий 1910 гoд. до 31 Дeкeмвpий c;шцaтa гoд. *(чл^ 89 JL1
oтъ закона за градските общини).
Продължение oгь 6р. 64.
Чл. 5. OбщинcкигЬ и държавни власти yпpaжнявaтъ кoнтpoлъ върху всич
ки дЪiicтвия на зaкyпyвaчa или неговите агенти. За вceкo нарушение съставля-
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вaть aктъ, който се изпраща на кмета за налагане глоба на зaкyпyвaчa,
4л. 6. Зaкyпyвaчътъ не може да oтcтжпи предприятието бeзъ пpeдчapитeлнo съгласие на общинския cъвeтъ. Агентите на зaкyпyвaчътъ требва пред
варително да бж,дaтъ одобрени oтъ кметството и снабдени cъ oткpитъ лиcтъ.

Д, Продажба на стоки на наети мfccтa по пазарищата,
. тpoтyapитe и площадите (сергии).
Чл. 7. BЬъкo лице, което иска да продава разни стоки по улиците ua гp.
Варна, по 'площадите' или на тpoтyapитё прЪдъ пpoдafiaицитe си на установено
место (сергия), длъжно е предварително да се снабди oтъ общинското yпpвлeниe
cъ пoзвoлйтeлeнъ билётъ за сергия и да заплати на зaкyпyвaчaть установената
такса. Всички общински 'места, за които се взима cueциaлнa такса, предвиде
на въ таблицата1 за общинските бёpии; не се cмeтaтъ за места за сергия и пред
приемача нeмa право да'взема за тexъ такса.
Чл. 8. Въ позволителния билeтъ се опредвля размера нa,мвcтoгo, което
му се отпуща въ кв. метра, а тъй cжщo и разреда на сергията, cпopeдъ при
ложения при настоящите пoёмни условия cuиcъкъ на улиците по разрЬди.
Заетото место oтъ :eднo лице пpeдъ своята пpoдaвницa въ никой случай
нё йbжe да'бждe по ГOJГБMO 6тъ 8 кв. метра. Общинското управление може' да
откаже издаване на пoзвoлйтeлeнъбилetъ за сергии на мbcтa, гдЬтo това 6й пре
чил6 на'свободното движение.
• -••••...,.••
Чл. 9. Злкyпyвaчътъ събира таксата cпopeдъ размера на местото и раз
реда oпpeдeлeнъ въ позволителния билeтъ. Таксата за наетото место се плаща
годишно, по дoлyoзнaчeнaтa" тaбйицa:
I”paзpядъ годишно по 20 лева нa^eдйнъ кв. м.
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Чл. 10. Пазарната плoщaдь ще се парцелира oтъ общинското у ipaк.iёниe
и въ позволителния билeтъ ще се означава, кой пapцeлъ се отдава iui лице го.,
Oтъ местата на тази плoщaдь oткyпчикa ще събира по 2 лена на uapцeлъ месечно, а не по таксата предвидена въ предидущия чл. 9.
Зaбrьлrьжкa. Парцелите се дaвaтъ cпopeдъ нуждата на продавачите. Т е не
може да бждaтъ пq-гoлeми oтъ 6 кз. метра.
Чл. 11. Лица, които пpeзъ време на разни пpaзднeнcтвa, cьбopи и дp.
пpaзднични дни пpeзъ годината (вeликъ-дeнь, бaйpaмъ) би поискали да нaeмaтъ
общински пpaздни места, за да пpoдaвaтъ спиртни питиета, за да излагат ь кар
тини, панорами, музеи или да дaвaтъ aкpoбaтичecки,и дp. подобни представле
ния, да пpcтpoявaтъ люлки, длъжни cф предварително да се cпaбдятъ cъ пoзвoлитeлeнъ б и л e т ъ o т ъ общинското управление, въ които се определя парцела и
размера му и да зaплaтятъ на зaкynyвaчa cлeднятa такса за всеки дeнь:
. 1) З а акробатически, кинeмaтoгpaфичecки и дp. представления, циpкъ,
музей, изложба на картини и дp. любопитни предмети и моментални фотографии
по oceмь (08) cт. на кв, мeтpъj
_ 2) З а менажерии, люлки, кончета и дp. въртележки по дeceть (10) cт. на
кв. мeтpъ и ,
._ _. ., vr .,., _,%
...
. .
3) Oтъ места за бараки, за продаване вceкaкви стоки, кръчми за прода
ване спиртни пития и кафенета по пeгнaдeceть (15) cт. на кв. мeтpъ.
.
Зaбrьлtьжкa. За общински пpaздни места, които се oтдaвaтъ иoдь нaeмъ
oтъ общината за гopнятa цeль пpeзъ лЪтния ceзoнъ," oткyпчикa нeмa право да
събира такса.

4л 12 Пpoдaвaчa-ceprиджия се лишава oтъ местото, когато своеволно
го отдаде другиму или пъкъ когато не го използува п P e з ъ oпp·Ьд·Ьлeнoтo време.
4л. 13. На недъгави и престарели бедни продавачи на paзнocъ или сер
гия по подадена oтъ т4xнa'страна пиcмeннa молба, кмета paзp·Ьшaвa да се осво
бодят* oтъ такса най много на 30 души. На такива общинското управление из
дава удостоверение и oткyпчикъть не събира oтъ тexъ такса.
4л. 14. Лица, които излaгaтъ сергия бeзъ предварително да еж, се снаб
дили cъ пoзвoлитeлeнъ билeтъ oтъ общината или зaeмaтъ место пo-гo.твмo oтъ
определеното въ позволителния билeтъ, глoбявaтъ се по зaпoвeдь на кмета cъ
глоба до 50 лева. Oткyпчикътъ е длъжeнъ да съставя пpoтивъ такива лица ак
тове, които изпраща въ общината. Глобата по тия актове е въ полза на oткyпчикa. Ако общинското управление намери актовете за нередовни, oткyпчикътъ
не може да търси никакви вp”ъди и загуби oтъ общината.
4л. 15. Лица, които oткaжaтъ доброволно да плaтятъ cлeдyeмaтa. се такса,
oткyhчикa ги поканва cъ покана (червено, известие), да внecaтъ таксата въ три
днeвeнъ cpoкъ. Въ случай че не cтopятъ това, общинското управление дава па
предприемача съдействие да ги сьбере по eкзeкyтивeнъ нaчинъ, съгласно чл.
102 oтъ закона за градските общини. Ако общинското управление намери, че
таксата неправилно се иска oтъ нeкoй нaлoгoплaтeцъ, то ще откаже да даде на
зaкyпyвaчa съдействие за събиране сумата по такова известие. Зaкyпyвaчътъ
ако намира, че иcкaниeтo му е основателно требва да се отнесе до компетент
ния cждъ за събиране на сумата oтъ нaлoгoплaтeцa бeзъ да има право да тър
си вреди и загуби oтъ общината.
' . • - - ,

Ш. Продажба на paзнocъ.
4л. 16. Позволява се продажбата на paзнocъ на- дoлyизбpoeнитe стоки,
cлeдъ като предварително зaплaтятъ на зaкyпyвaчътъ 'следните тakcп: ti) eдпнъ
яeвъ месечно, oтъ вaкcaджии (чистачи на обуща) и продавачи на пуканки б)
два лева месечно.за продаване: вceкaкви тестени продукти, xaлвa, шeкepчeтa,
лешници, фъстъци, бадеми, орехи, леблебии, кестени (сурови печени и вар6ни),
вceкaкви oвoщия (портокали, лимони, ябълки и дp.. зарзаватъ), ecтecтвeнни и
иcкycтвeни цветя, cиpoпъ, cлaдoлeдъ, лимонада, млеко, чай, caлeпъ, боза, oцeтъ,
яйца варени, консервирани зеленчуци, пастърма и консерви, зеленчуци cъ пa; нepчeтa, илюстровани картички и картинки, връзки за обуща, боя за обуща,
тенекиени и телени изделия, сюнгери (гж,би), кошници, панери, метли, oтъ ли
цата, които paзиrpaвaтъ изъ улиците разни мишки, кукли и пoкaзвaтъ любо
питни картини; продавачите на кебапчета, джигepчeтa и дp. печени м·вca, раци
варени и сурови, вceкaкви риби, миди, охлюви, стриди, кapиди, домашни и диви
птицч и сурови яйца, а cжщo и oтъ продавачите на дървени вsглищa cъ кола
и тoвapeнъ дoбптъкъ; в) пeтъ лева месечно: тютюнъ, папироси, цигарени книги,
кпбpuтъ, килими, платове и платна и разни землени и гипсови изделия;
г) по 10 лева месечно за-продаване: caayнчeтa, гpeбeнчeтa, .четки, игли, кoнциJ
детски играчки, пояси, колани, прашки, фанели, 6м6рели, ризи, гащи, чорапи,
кърпи, разни дантели, ножчета, огледала, пopтмoнeтa, чанти, чехли, обуща,'пан
талони, гaлaнтapия и cтъклapия.
••.- · '••
;;·
4л. 17. Пpoдaвaчъ, който търгува cъ различни стоки, подлежащи на раз
лично таксуване, cпopeдъ вида на стоката, облага се само cъ една тiкca— макси
малната.
' • : . - . '
' .
• .
4л. 18. Предвидените въ чл. 16 такси се cъбиpaтъ, когато продажбата
на стоките става на pжцe, кошници, кобилици, кошове или други подобни, кога
то обаче продажбата имъ става на p;ьчни колички, или табли, носени oтъ две
лица таксата се удвоява. Когато пъкъ продажбата на ' cлициrв стоки става cъ
кола cъ eдинъ или два впpeгaтeлни добитъка или cъ тoвapeнъ дoбитъкъ такса
та се yтpoявa.
.
.
Забележка: Таксата за дървените вжглищa не се увеличава.
' ,
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4л. 19. Зaкyпyвaчътъ нeмa да събира такса oтъ селяните, конто пpoдaвaтъ на пазарите разни cъecтни и дp. продукти, като бoбъ, гpaxъ, леща, цветя,
масло, сирене, яйдa, прасета, агнета, домашни птици, мeдъ и вълна, cж,щo и
граждани и селяни, крито пpoдaвaтъ свои домашни pж,чни изделия, кaгo : платна
плетени фанели, ризи, гащи, чорапи,, дантели.
....
4 л . 20. Общинското управление може cпopeдъ нуждата, съгласно чл. 3
oт.ъ настоящите условия да забрани продажбата на нЬкoи oтъ изброените въ
чл. 16 стоки бeзъ да има право зaкyпyвaчътъ да търси, каквито и да е вреди
и загуби или да позволи продажбата на непредвидени.такива и ги причисли за
таксуване къмъ известна категория, бeзъ да увеличи oткyпнaтa cтofiнocть.
Чл. 21. Cпpeмo лицата, които oткaжaтъ доброволно да зaплaтятъ c.твдyeмaтa се такса, постъпва се съгласно чл. 15 oтъ тези пoeмни условия. t

4. Нанасяне маси и столове на тротуаритй. .
"Чл. 22. Зaкyвaчьтъ ще събира такса за изнесени маси и столове по
тpoтyapитe. Общинското управление съвместно cъ полицейските власти може
да забрани изнасянето на маси и столове въ нeкoи улици или само на нeкoи
части oтъ. улицата, бeзъ зaкyпyвaчътъ да има право на рекламации за вреди и
'загуби.
Чл. 23. Масите не м o г a т ъ д a бждaтъ· поставени на повече oтъ eдинъ
peдъ, нито пъкъ самите маси мoгaтъ да бж,дaтъ по-големи; кpж,глитe oтъ eдинъ
мeтpъ въ диaмeтpъ и правоъгълните oтъ 1.20 м. на 0Л0 метра.
Чл. 24. Лицата, които иcкaтъ да изнacятъ маси и столове по тpoтyapa,
длъжни еж, да се cнaбдятъ предварително cъ разрешение oтъ общинското управ
ление и да плaтятъ cлeдyeмaтa такса на зaкyпyвaчътъ. •*
.., 4 , ! r Чд-,25-—Зaкyoyвaчътъ събира такса въ следния p a з м e p ъ :

5

I. Oтъ кpъчмapи и бирарии.

Г p a з p я д ъ по 3 лева на мeceцъ за всека маса, които имaтъ пaтeнтъ
” търгуване oтъ I paзpeдъ.
• • ' II paзpядъ „ 2 · „
„ •• n • „
„
търгуване oтъ II paзpeдъ.
' "*•

n

- * • » » . -

я

n

я

търгуване. . . , - , • • ' '

я

и

n

за

n

'

П. Oтъ кафеджии.
I paзpядъ на месеца по 2 лева за всека извадена маса
II
1
Ш· »
-.
- 0·50cт. „; „
Oтъ I paзpeдъ се cчитaтъ тия кафенета, които плaщaтъ чиcть дaнъкъ
> занятие повече oтъ 80 лв. годишно.
Oтъ II paзpядъ тия които плaщaтъ чиcть дaнъкъ занятие oтъ 21 до 80
. лв. вкл. и oтъ III paзpядъ всички останали кафенета.
:.·.,
•.- Сладкарите и бoзaджийтe плaщaтъ по таксите определени за кpъчмapиfЧ т е и бapapиитe, а разрядите се oпpeдe.тятъ по чистия дaнъкъ занятие: oтъ' I
_/paзpядъ еж тези, които плaщaтъ чиcтъ дaнъкъ занятие повече oтъ 50 дв.-гoГ дищнo,· oтъ IГpaзpeдъ,—които плaщaтъ чиcтъ дaяъкъ занятие oтъ 21 лв. до 50
.^.,вкл. и oтъ J1I paзpлдъ всички останали. ,
•,i, ..: i Зaбrълiъжкa; Кафеджии, които изнacятъ само столове cлeдъ като еж, и3
зпълнили дат 24 oтъ тези пoeмни условия, шiaщaтъ за всеки три стола таксата на
·,;,.една мaca.i л .-:•• . ; . : . - : • . * . .
'•••-'•..-.
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4л. 26. Ако нeкoй изнесе на тpoтyapa маси и столове, бeзъ предварител
но разрешение, или ако е изнecълъ маси въ повече oтъ определеното въ поз
волителния билeтъ, liocгj5швa се съгласно чл. 14 oтъ настоящите пoeмни усло
вия. А cпpeмo лица, които oткaжaтъ доброволно да плaтятъ cлeдyeмaтa се так
са, пocтжпвa се съгласно чл. 15 oтъ сжщитв условия.
27) Ако по нeкoя причина договора по настоящите пoeмни условия не
бждe cключeнъ до 1 Янyapий 1910 година, дoxЪдa ще се експлоатира 6тъ; общ;
управление за сметка на бждaщия зaкyпyвaчь.
'
T
Чл,,28) Разноските по търга и за сключване ,на договора еж. за сметка
на oткyпчикa.
Пpeпиcъ
Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ

oтъ горе на долу разпопено; б) малаче
женско, на,3 гojцjзa,чeдoтq, опашката и
левия зaдeнъ кpaicъ бeлo й на дecнaтa
кълка дамга две резки;,в) малаче жен
ско, на една година) кocъмъ _ чeP!Ь _ н a
челото, опашката а левия зaдeнъ, кpaйъ

” № i744o.';;;'" *".'..' --ч;
'бeлb;·
” '" ;
•"•'"'•• ;•' ' ' '* ' . '...
Hpи Варненското .градско pбщинcкo.
4)
Пoдъ
надзора
на Aвpeнcкaтa Ceл,
управление се явявaтъ oтъ началото на
Община
се
намира
ювa".,.а)
eднa-бивo/f
настъпващата 191,0 гoд. следните. вa-,
'
лица,
на
9
години,
tcocъмъ
чepъ,
caкaкaнtни длъжности: 1) НачалникътИнженеръ
”
"реста,
-на
опашката"бвлo
и
дecнoтd
ухо
на техническото отделение cъ зацдата
cтpeлyxo
и
б)
едно
женско,,
малаче
иa
3
7800 ,лв.; 2) Apxитёнтъ, вaчaлникъ на apxитeктнoтo отделение, cъ заплата 6300 лв.; v roд. "кocъмъ чepъ, на челото, опашката,
3) Инжeнepъ·3eмлeмtpъ за регулационно 1 долната джyнa й на двата задни драка
по малко бёлo. ;
то отделение cъ заплата,5400 лева,
Ако cтyпaнитe на гореозначените
Желающйтв да зaeмaтъ гореказани
добитъци
не oтидaтъ да си ги пpибeте длъжности требва да бждатъ призна
paтъ,;Цo
пyнктъl
до 40 дни, по пyнктъ
ти oтъ I-вa категория.,,
II
до
20
дни,
по.
пyнктъ
3 до 20 дни и
Заявления cъ надлежните докумен
по
пyнктъ
1У
до.4Q
дни.
считано oтъ 16
ти се пpиeмaтъ .до 20 Януари4 191О,: И.
тoг6,
то
тв
ще
,бж,дaтъ„,пpoдaдeвц
„на
гp. Варна 18 Дeкeмвpий 1909 г.
пyбличeнъ тъpгъ,,зa в·]ь vпoлзa.нa oбщин
Kмeтъ (под.) Ив. Цepoвъ к а с и .
. . ” -••...
"\ '
В е p н o:
n. Ceкpeтapь: В. В. ЖиB0ПИCЦ6BЪ.
Печатница и дитorp. „Upocвfcтa" — Варна.
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oтъ
Ptшвннятa на Bapнвн. Град. Общ. Cъвtтъ
((Пррдазданр-оть, 6вой64). -

Ювa добитъци
1) Пoдъ надзора на Яйлeнcкaтa Ceл.:
Община се намира „ювa" едно мжжкo
магаре, 3 годишно, кocъмъ cивъ — чepъ
и на челото малко бeлo;
2) Пoдъ надзора на Apнayтлapcкaтa
Ceл. Община се намира „ювa" едно ма
лаче на 1 % гoд., кocъмъ чepъ, на чело
то и на опашката има бeлo и д/вcнoтo
ухо oткpaя 6тpeзaнo;
3) Пoдъ надзора на Б,eлeвcкaтa Ceл.
Община се намира „ювatt едно мaлaчи
мжжкo (бога) на 3 гoд., кocъмъ -чepъ,
на опашката малко бeлo и лeвoтo ухо

362. iPaзpeшaвa да се взёмaтъ oтъ
зaпaзeниятъ фoндъ (гл. I § 33) на бюд
жета за 1908 г< 150 .л· и се «отнесътъ
къмъ гл. I-§-8 п. 3. на cж,щия, бюджeтъ
за усилване кредита.
36З.- Разрешава да се ликвидиpaтъ
сметките по събирането на таксите oтъ
кёpeмидap^ и тухларниците , за вp·вмe
oтъ !/I909 г. до 1 M a p t ъ c г . , като oгь
' пocтж,пиsaтa . сума-1З1, лв; В5 cт. да се
спадне сумата oтъ 30 л· за разноските
по събирането^ остатъка,.oтъ 101 л,
-55 cт. да се прекара, на peдoвeвънpиxoдъ по гл. I § 17 на т. г r бюджетът

