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Варна, 19 Янyарий 1910 г.
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Нари, писма и вcичкo зs в*етника да
се праща до Гря, № кo-Обвднскoтo
Управление :.ъ Варна.

[Ьлиз^ три ПАТЛ
м*ееца.
ГЬлиз^
ПАТИ въ месецa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.
Ц i н a т a на вестнпкa е, впнaги пpъдш а т e н ) , aa година само 1 лв. 20 oг.
Може да: се предплащa п само за три
меceцa.
Едип 6рой 5 ст.

За обпеления се плаща на дума:
За първа- страница
„ втора страница . . . . .
„ третя и чвтвфрча ; . . .

Ж:

3
2 ”
2 „

Bдuнъ 6рой 5 ст.

Редaкторъ-eкcпeдпторъ : Варпeн. Град. Общпн., Бпблиoтeкарь

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
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гp, Варна, Ш^нуарий 1910 ход._ :
Варненското градско общинско управление възъ основа
решението на общински съвЪтъ oтъ 4 тoгo пoдъ N6 обявя
ва на интересующитБ се за знание, че на 20 фeвpуарий
т.г. въ помъщението на същoтo управление ще се произведе.новъ търгъ чр*8ъ тайна конкуренция, за отдаване на
откуотшсъ събиране на общинските бeрии oтъ мерките и
теглилките, за време oтъ 1 януарий до 81 декември 1910 г.
(чл. 88 п. 8) отъ закона за градските общини.
Офертий ще приематъ oтъ 9 .до 11 часа пp. пладне.
Приблизителната eтойностъ на предприятието възлиза на
5000 лева. Залогъ за право участие вa търга се изисква
250 лева. търягаитe книжа се нaмиратъ въ канцеларията
на общинското управление, гдето интерeеующит* мoгагъ да
ги прътлеждатъ всеки присжгсвенъ денъ и часъ.
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п. кмeтъ Ф. Хриcтoвъ
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п. Секретapъ В. Е. Живoпиcцeвъ
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Жв40
Гp. Варна, 18 януарий 191О година.
На основание решението на общинския eъвЪтъ oтъ 11 т. г,
пoдъ N 15, Варненското градско общинско управление обявя
ва на интересующпта се за зпaниё, че на 1 фeвруарий т. г.
в ъ 1О часа пръдн пладне въ помещението на сжщoтo
управление, ще се произведе новъ търгъ cъ явна конкурен
ция аа отдаване подъ наeмъ аа наспшп^гапдвиасффдни-,
Т к ^ с к и дгогeнъвъ4yч,N
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Първоначални ц*нИ на горните
имоти ще'се" oп Р адР
лятъ oтъ тършнaтa комисия . ,
• . г,
, ,:
"
За правоучастиe въ търга Bс*ки конкурентъ ще вне
се париченъ залoгъ 5% oтъ първоначалната цена, освенъ
това.требва да щ>4дстави бележка отъ общинскпя,шонтро-

;

- ; п.Kмeтъ·Ф.ХРИСТОВЪ.

п. Секретадь: В. В. ЖИВОПИЙЦEВЪ
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО 0 Р ^ ,Й: ти«п™к п ТПТОАНЛ
уПРАВЛЕНИE

Обявление
N 641
гp. Варна, 18 януарий 1910 гoд.
Bъзъ основа решението на общинския cъветъ oтъ 11
c тoгo пoдъ ^ 13, Варненското градско общинско управление
i обявява на интерecyющитe се за знание, че на 1 фoвруаpий
т. г. въ помещението на сащoтo управление ще се произ
веде нoвъ тпргъ cъ тайна конкуренция за отдаване на за
кyпyвaчъ налога върхунатовгпените кола шше и МЯГЯП
7аРИН
вpиТcжщaтa гСна° Г ъ
' " Д°
" "
Офертигъ ще се пpиeмaтъ oтъ 3 до 5 часа cлeдъ плад
не. Приблизителната еюйнocть на предприятието възлиза на
.52y000., лева. Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква
•560О лева. Tъpжнитe книжа се нaмиратъ въ канцеларията
на общинското управление, гдето интepeсующйгв се мoгaтъ
да ги преглeждaтъ всеки пpшжтcвeнъ дeнъ и часъ.
.

Г.г. конкурентите требва да се cъoбразявaтъ напълно
ъ чд. П pтъ закона за обществените предприятия.

за Kмeть: М. ЮРДАНОВТг;

п. Секретарки. В. ЖИВОПИCЦE

Cтp. 4.
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гp. Варна; 15 януарий 1910 година.'

"

Понеже произведения на 13 тoгo втори тъpгъ за oтдaваниe на зaкyпyвaчъ сабиpaниeто на таксит* за търгуване
съ разни стоки на площадите, червиш* и-вр. oтъ 1 януарий
191О година до 31 декeмвpий c. г. не се. състоя, Варненско
то градско общинско управление на основание чд. 28 oтъ
закопава общественит! предприятия въ свръзка съ чл. 85
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Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 23,000 лева.
Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква 115О л.
Tържний книжа се иамиратъ въ канцеларията на об-

Г. Г. конкурентите требва да се cъoбразявaтъ напълно
-^" oтъ закона за обществените предприятия.
;•
;

* ' п. Kмeтъ: Д. БЕДEЛЕВЪ
п. Ceкретарь:В. В. ЖИВОТЖОЦВВЪ
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Стp. 5.

Варненско Градено Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
No.639
гp. Варна, 18 януарий 191О гoд.
Понеже произведения на 15 тoгo тъpгъ не се състоя
по неявяване конкуренти, Варненското градско общинско уп
равление обявява на интерeсующитe ее за знание, че на 3
фeвруарий въ помещението на cжщoто управление, ще се
произведе новъ тъpгъ cъ тайно мaлонaдaвaнe за отдаване
на пр*дщ>иемaчъ доставката на 35,000 килограма слама за
храна на общинските коне пpезъ 1910 година. '
Офертите ще се приематъ огъ 9 до 11 часа преди плад
не. Приблизителната cгойпость на предприятието възлшa на
3500 лева. Валогъ за пpавоучастиe въ търга се изисква
175 лева. Tържнитe книжа се нимиратъ въ канцеларията на
общинското управление, гдъто интерсующитЬ се. мoгaтъ да ги
пpеглеяедaтъ вейки пржжтевeнъ денъ и часъ.
Г. г. конкурентите требва да ее съобразявате напълно
cъ чл. 11 огь закона за обществените предприятия.
Kмегь: ИВ. ЦЕРОВЪ.
п. Секpвтарь В. В. ЖИВОПИCЦЕВЪ
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
» 498
,гp. Bapна, 14 Януарий 1910 гoд.

Понеже произведения на 2*9 декoмврий м. 1909 г. тъpгъ
не се yдoбpи oтъ oбщин. cъветъ съ pешeниe N 19 бтъ 12
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„Варненски Общински Вестникъ_

Cтp. 6.
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Нг. 7 — 8
Ьр. ^

того Вчшгенското градско общинско управлеиие обявява на
Гнтересующиie се за знaниe, чe на 27 януари г. i, въ п о м е 
щението на същото управление ще се произведе новъ търгъ
cъ тайна конкуренция за отдаване на прТзДприeмачъ ЧДСч
ТЕПЕТО НА ГP. ВАРНА, за вpйме oтъ 1 януарии 1УЮ г,
до 31 декeмврий 1912 година.
•:
Офертите ще се nриематъ oтъ 9 до 11 часа пp. пладне,
Приблизителната етойноeть на предприятието възлиза за
три години на 210,000 лева.
'
Залогъ зъ право-учаетие въ търга се изисква Ш.оОО лв,

чл. 1 ^ = н ™ ^
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п. Kмeтъ: Ф. ХРИОТОВЪ.

п. Секрегаръ: В. В. ЖИВОПИCЦЕВЪ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
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Понеже*произведения на 13 того втори търгъ за отдаване на закупувачъ сбора oтъ таксит* за смътъ въ гр.
Варна, за вр*ме отъ 1 януарий до 31 декeмврий 1910 гoд,
не се състоя, Варненското градско общинеко управление на
основание чл. 28 oтъ закона за обществените предприятия
въ свръзка съчл. 85 буква ш. отъ закона за отчетностьта

п^Ш

, Брой 7 - 8

„Варненски Общински BЬcтнпкъ"

'

Cтp. 7.

слЗщъ пладне ще се произведе нoвъ тъpгъ по доброволно
Приблизителната стойностъ на предприятието възлирията на общинското управление и еж на разположение на
интересующит* се всъки приежтcвeнъ денъ и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъобразяватъ напъл
но cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
'

п Kмeтъ: M. ЮPДАНОВЪ.
п. Секретарь: В. В. ЖШПИСПЕBЪ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
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гp. Варна, "18 януарий 1910 Тод.
Я^.йо^ороиведвкна
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на 15 дeкемврпй 1909,-одпна

преди пладне ще се произведе новъ трргъ cъ явна конку
ренция, за отдаване иa пpеДпpиемaчъ направата и достав
ка на 20 рамки (табли) за афиширане.
”
^
Приблизителната cтoйностъ на предприятието възлиза
ea 500 лева. Залoгъ за право участие въ търга се изиква 25
лева, Търяшите книжа еж на разположение на интересующите се всеки приежтевенъ дeнъ чacъ, въ канцеларията на

-. Cтp. 8.

Варненски Общински Вестникъ"

. . . . Йр. 7 - 8

Г г конкурентите напълно требва да се cъoбразявaтъ
cъ предписани o на чл. 11 - oтъ закона за обществените
предприятия.
•

п. Kмeтъ: Ф. ХРИСТОВЪ
и. д. Сскретарь: M. ПEТКОВЪ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
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Ш 674.

гр Варна, Д8 януарий 191О гoд.
варненското градско общинско управлениеч обявява на
интeрееyющит* се за знание, че на 3 Февруарий т. г, oтъ 8
до 5 часа cлЪдъ oбeдъ въ помещението на^щото управле
ние ще. се произведе тъpгъ eъ явно мaлoнадаванe, за отда
ване на пр^дприемачъ доставката на маси, шкаФове, етажер-

-%2=^=^-^=0
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на 2627 лева-и 10 ет. Залoгъ за право участие въ търгаее
изисква 131 л в . Ж ет. Тъpжнит* книжа ее нaиpатъ въ кaн- •'.
целарнята на-общинското управление, тдъто интересующитъ
се_могагьда гр прЪглъждатъ вйки пpисьтcвeнъ денъ ичаеъ
ОР 3

а ГЛИг^нкypeнтитГт7*бв^
cъобразявaтъ напълно
eъ ·чл. 11 oтъ закона за обществените пр^дцриятия.'

:;.

^ п. Секретарь В. В* ЖИВОШОЦEBЪ

