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Бр. 16.

Варна, 25-Мартъ 1910 год.

цената на вестника е,
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и само за три
иесеца.
Единъ б р о й 5 с т .

Излиза
четири щ а т и тзъ мФсоца.
Редакторъ-експедиторъ:
Вариен. Град. Общ. Библиотекаръ.

Преппст»,

Съдържание
I. Заповеди на кметството.
II. Търгове на Варн. Общ. Управление:
а) За доставката на разни сторителни ма
териали;
б) За продажбата на 18 общински коне.
III. Обявление на Варн. Гр. Община.
IV. Обявления на разни селски общин. уп
равления.
V. Окржжно на Минисг. на Финансите.
VI. Окржжно на Н. Загорското Околийско
управление.
VII. Търгове на Разградското Гр. Общин.
управление:
а) за доставката на 6000 кил. ечмикъ.
VIII. Обявление на Айтоското Гр. Общин.
управлени..
IX. Обявление на 19 ий пехогенъ Шумен
ски полкъ (за доставката на уООО кил. железо
за кревати).
X. Специални поемни условия за отдаване
на откупчикъ събирането варн. общински берии
отъ мерките и теглилките за 1910 год.
XI. Изводъ отъ решенията на Варненский
• Общински Съветъ.
Препи съ.

Варненско Градско Общинско Управление

Запов~Ьд&м
М 239
гр. Варна, 26 Мартъ 1910 год.
Вследствие писмото на Варненския градско
общински ветеринаренъ лекарь подъ № 123 отъ
23 того съгласно чл. 29 отъ правилника за прегледването на добитъка за клане, месото и у
реждането на скотобойнпгЬ и месопродавннцнте
и възъ основание чл. 64 отъ закона за град
ските общини,
Злповедвлмъ:

Нари, ппсиа и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

Варненско Градско Общинско Управление

Зап©в*_дь.
.N5 238
гр. Варна, 26 мартъ 1910 година.
Понеже съ писмото на Варненски гр. об
щински ветеринаренъ лекарь оть 23 того
подъ ДвТ 132 и протокола на комисията, назна
чена съ заповедь № 226/910 година, се констатирва заразителната болесть „Огненица" по
свинете въ гр. Влрна, то на основание чл. 64
отъ закона за градските общини и закона за
санитарно-ветерйнарната служба и полиция,
1) Строго се забранява пущането на свини отъ
заразените стада въ здравите такива;
2) Забранява се пренасянето на зарази
телни стада свини въ други местности на паша;
3) Забранява се изложбата и продажбата,
за каквато и да е цель на свини, произходящи
отъ.заразените-стада; продажбата на свините
отъ незаразените сгада може да става само съ
разрешението на санитарните власти;
4) Безусловно се забранява клането на бол
ни и на подозрени за такива свини;
5] Труповете на умрблите, заедно съ ко
жата, да се закопаватъ дълбоко въ определено
то за тая цель место;
6) Забранява се на чужди лица да посещаватъ, съ каквато и да е цЬль, заразените мес
тности и стада и
7) Нарушителите ще се наказватъ съглас
но чл. чл 2С)в и 267 отъ закона за санитарно
ветеринарната служба и полиция.
Преписъ отъ заповедьта да се изпрати на
г на Варненски Окр. Управитель за знание.
(п.) Кмет/ь: Ив. Церовъ.
Верно,

Секретар ь: М. Пвтновъ.

Обявление

Единъ брой 5 с т .

Тържните книжа се намнратъ въ канцела
рията на общинското управление, гдето интересующите се могатъ да ги преглеждатъ всеки
приежтетвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.

3 а п о в е.д в а м ъ :

Варненско Градско Общинско Управление

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 сг.
. втора
„
2 .
„ третя п четвърта страница. 2 „

п. Кметъ: Ф. Хрнстовъ.
п. Секретарь: В. В. Живопнсцевъ.

Варненско градско общинско управление.

Обявление
№ 4794
гр. Варна, 2 априлъ 1910 година.
Варненското Градско Общинско Управление,
възъ основарешеннвто на общинския съветъ
отъ 27 м. и. мартъ н. г. подъ М 153, обявя
ва на иигересуящиге се за зианио, че на 12
того вь 8 часа преди пладне на пазарния площадъ предъ пожарната команда ще се продадатъ на публиченъ търгъ (18) осемнадесеть
общински коне.
Желающите да купятъ горните коне могатъ да се явнтъ въ него день и часъ на оп
ределеното место и наддаватъ.
п. Кметъ: М. Юрдановъ.
и. д. Секротарь: М. Пвтновъ.

Варненско Градско Общинско Управление _

Обявлееше
М

4329.

гр. Варна, 23 Мартъ 1910 год.
Варненското градско общинско управление
обявява за знание, че подъ надзора му се на
мира едно изгубено безстопанско (юва) черно
агне,
Ако въ продължение на 20 дни отъ днесъ
не се яви стопанинътъ му да го прибере, ще се
продаде за въ полза на общинската каеса.

Л? 4284
Всички месопродавачи въ града еж длъж
ни въ срокъ 10' дни отъ издаването настоящата
гр. Варна, 22 мартъ 1910 година.
заповедь да направятъ обща поправка и почисп. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ.
Понеже произведения на 16 того търгъ не
тка въ месарниците си, да боядисатъ съ мазна
п. Секретарь: В. В ШИВОПИСЦЕВЪ
боя закачалките, да огладятъ пъновете и нап се сьотоя по неявяване конкурепга, Варненско
градско общинско управление обявява па инравятъ нужднитЬ поправки въ всички месарс- то
тересующите се за знание, че на 28 априлъ
ки пособия: ножове, брадви, триони и пр.
въ помещението на сжщото управление, ще се
Преписъ,
Изпълнението на заповедьта възлагамъ произведе новъ търгъ съ тайна конкуренции за
Преславско Сел. Общ, управление
на всички санитарно ветеринарни и полицей отдаване на предприемачъ ДОСТАВКАТА НА
ски власти.
РАЗНИ СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, нуждНарушителите ще се наказватъ съ глоба ни за общината презъ 1910 година за подър
Обявление
жане градските здания, водопроводи, канали, мос
възъ основа на съставени актове.
тове, улици и пр.
Л? 180
Преппсъ отъ заповедьта да се изпрати на
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ча
г-на Варненски Окр. Управитель за знание.
Село Преславъ, 25-й Февруарий 1910 год.
са предъ обедъ.
Приблизителната стойность на предприятие
Преславското селско общинско управление,
(подп.) Кметъ: Ив. Церови.
то възлиза на 5000 лева.
Хасковска
Околия, възъ основание на чл. П$6
Верно:
Залогъ за.правоучаегие въ тьрга се изис отъ закона за полицията въ селските общини,
Секротарь: М. Пвтновъ. ква 250 лева.
| обявява за всеобщо знание, че издаде дублнкатъ

Отр. 2.

Брой 14.

Варненски Общински Вестникъ

вместо изгубеното свидетелство подъ № 25108
Ако до 10 априлъ не се яви стопанина му тъменъ цветъ отъ истинските. Гербътъ, короотъ 5-й Септемврий 1908 год., серия М 48-096 да си го прибере ще се продаде него день за роната и венеца както и думите „България"
„съединението прави силата'•, стотинки и , 1906
г. за еДинъ волъ на 10 години, сивъ косъмъ въ полза на общината.
«
год''. еж грубо изработени
особни белези нема.
Това като Ви съобщавамъ, моля Ви, Гос
Оригинала ако се намери негде, да се счи
• Общ. Кметъ- А. Налудовъ.
подине управителю, да разгласите на населе
та за невалиденъ.
Секр.-Бирникъ Ст. Станновъ. нието, за залавянето на тая фалшива монета, за
Подписали; Кметъ Г. Димовъ Секретарьда се предпазва отъ измама и да разпоредите
Бнрникъ: А. Добревъ
Преписъ

Ве.р-но,
При Варненското Гр. Окол. Управление
Малки-Изворско Селско Общ. Управление
за Секретарь: Ив. Коларовъ
«^ Изпраща се въ преписъ на Господина Нар1?2 -йен. Гр. Общ. .Кметъ, съ молба за раз
гласяване.
•^
гр. Варна, 17 Мартъ 1910 г.
Малки-Изворското селско общинско управ
за Град. Началникъ: П. Ниноловъ.ление, Хасковска Околия, обявява за всеобщо

Обявление

знание, че новообразуваната Малки-Изворска
за Секретарь: Ив Ноларовъ. Община отъ селата Големъ Изворъ и Малъкъ
Изворъ, които се числяха до сега къмъ ДолноБотевската Селска Община започна да функцио
Преписъ.
нира отъ дяесь, затова умоляватъ се разните уч
реждения и лица за работи произходящи отъ
интересъ до населението на тия две села да се
отнася.ъ до Малки-Иаворското Селско Общин
ско Управление въ село Малки-Изворъ.

Рушрско Селско Общ. Управление.

Обявление.

М 476.
С. Русларъ, 20 Мартъ 1910 г.
Понеже назначения за днесъ търгъ за от
даването на предприемачъ доставката на канцелар
ските материали, нужднй за Общ. Управление,
не се състоя, по неявяване на конкуренти, за
еж щата цель се обявява на ново публиченъ търгъ
на Ю априлъ т г. въ 9 ч. сутриньта.
Желающите да наддаватъ умоляватъ се да
се съобразятъ съ закона ва обществ. предпри
ятия. Общ. Кметъ: (п) Ж. Терджиковъ и С-Бирникъ: ,(п) Д. Добревъ.
,
.

Подписали: и. д. Общ. Кметъ: Т. Ачевъ, за
Секретарь-Бирникъ: Р. Деловъ.

верно,
При Варнен. Гр. Окол. Управление.
Секретарь: П. Николовъ.
«5 Изпраща се въ преписъ на Господина Нар(г- нен. Град. Общ. Кметъ, съ молба за из
пълненйе.
^
гр. Варна, 17 Мартъ 1910 г.
за Град. Началникъ: П. Ниноловъ.

»

за Секретарь: И. Коларовъ.

верно,

до подведомствените Ви органи да преследватъ
разпространителите, както и да-издирятъ и заловягъ фалшификаторите.
(подп.) Министръ: Ив Салабашевъ и Началникъ на отделението (подп.) Хр. Господяновъ.
^
^
00

^

Изпраща се преписъ до Господина Вар.
ненский Град. Общ. Кметъ съ молба за разгласяване.
Варна, 25 Мартъ 1910 год.
за

Град. Началникъ: П. Ниноловъ.

Секретарь: Ст. Ивановъ,

Ново-Загорско
Окол. Управление

ЛШ 5278
гр. Варна 1910 година
Н. Загора.

Преписъ.

Окръжно,

До г. г. Окол. Началници въ
Царството и г. г. Кметовет!,
въ Околията.

Съобщавамъ на горните длъжностни лица,
че съ протоколъ отъ 1/Ш т. г. Санитарните
власти еж констатирали болестьта .,КРАСТА"
по конете въ с. Долно Паничерево, поверената
ми околия.
под. за Окол. Началникъ: Ч. Поповъ,
под. за Секретарь: В. Сг. Тодоровъ,
тн
Изпраща се въ преписъ на Господио на Варненски град. общ Кметъ, съ молба
за разглаятване.
§|
Варна 25/Ш 610 г.
за Град. Началникъ: П. Ниноловъ

При Варн. Сел Окол. Управление,
Секретарь: Ив Доковъ
•ч

Прецисъ.

х. Махленско общинско управление

преписъ.

М 713.
0. Ени-йьой, Ю Мартъ 1910 г.
Това Общинско Управление обявява на Ю-й
априлъ н. г., отъ 2 — 4 часа следъ обедъ,
търгъ съ явно малонаддаване, за три костюма
дрехи на'Общинската стража
Първоначална цена е 246 лева.
Г. Г. конкурентите еж длъжни да внесатъ
5°/ 0 залогъ и. се съобразятъ съ предписанията
на чл чл. 11 и 12 отъ Закона за общесгвеннитЬ предприятия.
*
Поемните условия могатъ да се видятъ
въ Общинската канцелария всеки приежтетвенъ
день и часъ.
Кметъ (п) Ил. Димитровъ и за Секр. Бирникъ (п) Д. Георгаевъ.
Верно,
Секретарь при Варненското, Селско Окол.
Уврайленйе: Ив. Доковъ

Разградско Градско Общинско Управление

У

Обявление

Ешьойско Селско Общинско управление

Обявление

М 177

•

ч

х. Махленското общинско управление на
основание чл. 136 отъ закона за полицията въ
сел. общини, обявява за знание, че е издаденъ
дубликать на Асанъ Р ковъ отъ с. Мездра вмес
то изгубения' му билетъ подъ М
7501 серия
74
1908 год. за стопанстване на единъ конь
на 6 години, червенъ косъмъ, съ заденъ кракъ
патаногъ.
Ако се намери оргиналния билетъ да се
счита за уничтоженъ.
С х Махла 12 Мартъ 1У10 год.
Подписали: Кметъ А. Георгиевъ, Секре
тарь: М. Филиповъ.
Верно,
При Варнен, Град. Окоп, Управление.
да Изпраща се въ преписъ на Господина
о Варнен. Град. Общ. Кметъ съ молба, за
разгласяване.
^
гр. Варна, 25 Мартъ 1910 г. •
за Град. Началникъ: П. Николовъ.
за Секретарь: Ст. Ивановъ.

Аджемлерско Селско Общинско Управление

Обявление
№ 573

Министерство

Обявява се на интересующите се, че отъ
20 дни насамъ въ с. Кьомюрлюкъ има заловено
едйо м. ловджийско куче „Юва" на 6 год., косъкь по гърба черъ, а по корема червено, съ
белези на врата, подъ шията, на опашката и
четирйтехъ крака има б*ло.

ПреписъОкръжно.

НА
Ф И Н Д Н С И Т В

[отдел, аа държавната
; и общ. отчетность)
Н 2421
11-ий Мартъ 1910 год.
г р. СОФИЯ.

с. Аджемлеръ, 15/Ш 1910 год.

* за Секретарь: Ст. Ивановъ.

Обявление
№ 1623
гр. Разградъ 15-й Мартъ 1910 год.
Разградското Гр. Общинско Управление обя
вява на интересующите се за знание, че сега
на 31 Мартъ т. г. въ 3 часа следъ обедъ въ
помещението му ще има да се произведе пуб
личенъ гъргь, съ явно малонаддаване и съ съ
кратенъ срокъ, за отдаването на предприемачъ
доставката на 6000 килограма ячемикъ, нуженъ
за храна на Град. Общинските сметарски коне,
за презъ тек. 1910 год.
Малонадаването ще стане върху цената
за единъ килограмъ ячемикъ, която е 16 стот.
за килограмъ.
За правоучаствувание въ търга се изискватъ документите предвидени въ чл, 11 на за
кона за обществените предприятия и залогъ 54
лева внесенъ въ общинската каса.
Поемните условия могатъ да се видятъ все
ки приежтетвенъ день и часъ въ кавцеларията
на общ. управление.
Претъргъ нема да има.
Разноските за публикуването на настоя
щето обявление еж за сметка на предприемача.
Град. Кметъ: Ст. Георгиевъ.
Секретарь: Ст. Маноловъ

До Г-на Старо-вагорския Окр&ж,
Управителъ, Преписъ до всички
Г. Г. Окръж. управители, аа сведе
ние и разпореждане.

Господине Управителю,

На 13 февруарий т. г въ г. Нова-Загора е
била заловена една фалшива 20 стотинкова
монета.
Тази монета е направена отъ олово и ка
лай съ мелнзимъ 1906 г., по-малка е и съ по-

Преписъ. ,,

Айтоско градско общинско управление

Обявление
№ 1074
Айтоското Град. Общинско Управление на
основание чл. 136 отъ закона за полицията въ сел-

Брой 15.
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ските общини, обявява, за знание че билетя М
41068 серия 52 — 1905 г издаденъ на 12/906
г. отъ закупувача на интизапа на гр. Айтосъ,
на Руси Ивановъ отъ с. Кайракь Кьой Бургазско
за единъ конь на 9 години, дорсетъ косъмь и
особени белези нема, е изгубень и вместо не
го е издаденъ други № 1075. Оргинала ако се
окаже негде да се счига за невалиденъ.

мерките, теглилките и правилника за формата,
устройството на мерките й теглилките.
Чл. 4. Мерките и теглилките съ които си
служи общината, предприемача на крината и
кавтаринната и всички държавни учреждения
№ 631
19-ий пех. Шуменски полкъ обявява на се освобождаватъ отъ такса. Също се осво
интересующитЬ' се, че на 9-ий Априлъ н. годи бождавате отъ такса, мерките и теглилките, Осна отъ 10 до 11 часа преди пладне въ щаба които като стока се продаватъ отъ магазиите
гр. Айтосъ, 9 Мартъ 1910 година
на полка ще се произведе търгъ съ явна кон вобождаватъ се отъ такса и стъклените мреилки.
подписалъ Кметъ. 3. Господиновъ. куренция, за отдаване на предприемачъ достав
Чл 5. Закупчика е длъженъ най-малко
ката на полка 9(Ю0 килограма железо за кревати.
Секретарь: (п.) Бойновъ
Приблизителната стойнолъ на предприятие веднажъ въ всвко полугодие да провери мер*
то възлиза на около 2200 лева Съгласно чл. ките и теглилките въ всички продавници въ
В е р н о,
49 отъ закона за общественните ;предприятия
При Варненското Градско Околийско Управление за участие въ търга отъ конкурентите се изи града, но такса има право да събира само го
дишно при поставяне бележка върху мерки
за Секретарь: И. Коларовъ. сква да внесатъ залогъ 5 % отъ стойностьта те и теглилките.
^ Изпраща се въ преписъ на Варненски Град или 110.лева.
За всека своя внезапна ревизия, закупПоемните условия, описанията и образци
еж ски Общински Кметъ съ молба за раз]1
вача
съобщава въ общинското управление, за
те могатъ да се видятъ въ щаба на полка все
гласяване.
ки работенъ день.
да се командирова съ него чиновникъ, въ при«^
гр. Варна, 20 Мартъ 1910 година.
сътствието на когото ще се съставятъ акто
20 й Мартъ 1910 год. гр. Разградъ.
за Град. Началникъ: П. Николовъ.
вете, по нарушение законътъ за мерките и
за Секретаръ: И. Коларовъ.
теглилките и за връчване известие за добро
волно изплащане таксата. Съставените актове,
откупчика ще изпраща въ общинското управ- ление, което ги изпраща на мировий съдия за
налагане глоба съгласно чл 54 отъ закона за
мерките и теглилките. Събраната сума (глоба)
За отдаване на откупчикъ, чрезъ тайна конкуренция събирането на общинските берии за нарушение закона за мерките и теглилките
отъ мерките и теглилките за време отъ 1 Януарий 1910 год. до 31 Декемврий 1910 (чл.
е въ полза на общинското управление.
88 п. 8 отъ закона за градските общини).
ч
Чл. 6. Откупчика е длъженъ щомъ му се
Ч л . 1. Откупчика ще събира таксите за удряне на знакъ (дамга) върху мерките и '
поднесать
за проверяване и подпечатване, мер
теглилките по следующата тарифа.
^
ки и' теглилки, отговоряща на изискванията
на закона за мерките и теглилките да извър
*
° & И'
ши проверяването и подпечатването имъ тутакси.
Н
«
« о й
в § И
За справедливи протавъ него и хората
Наименование на мерките и
о о>
«а §
о &•»
му оплаквания, както и за нарушение яекой
и*"
И в<
се
теглилките.
членъ
отъ настоящите и общи поемай усло
и
вия, освеаъ чл. 10 по който има особени раз
лева ст. лева СТ.
пореждания за всеко друго нарушения до (3)
три пъти на редъ що бъде глобяванъ съ за10
1. За всеки килограмъ отъ медь отъ 1 късъ
15
поведь отъ кмета, съ глоба до 50 лв.; а при
2. „ „ „ късъ тегло, по-големо' отъ единъ килограмъ,
четвъртий случай по решението на общинския
съветъ ще му се отнеме предприятието, унич05
10
отъ медь, за всеки килограмъ се взима
тожи контракта направо а безъ съдъ и постъ
3. За единъ килограмъ отъ железо, а също и за по-вече ки
пи съгласно чл. 4 отъ общинските поемни
05
10
лограми всеки единъ
условия.
05
10
4. За всеко тегло отъ медь или железо отъ 100 до 500 грама.
Чл. 7. Изплащането на прекупа ще стане
20
05
на два пъти, първата половина при сключване
5. За всеко тегло отъ медь или железо отъ 50 гр. по-малко.
на договора, а втората на 1 Мартъ 1910 год.
70
40
6. Кобилицата на големи къпони (везни)
за която откупчика издава на името на общи
50
,7. Блюда на големи къпони (за двете)
ната единъ записъ на заповедь.
8. Настолните къпони
Изплащанието ще стане въ брой.
9. За кобилицата на десетичните кантари големи отъ 300
Не се допуща прехващане на насрещ
ни вземания.
50
кгр. нагоре.
.
-.
.
Чл. 8 Въ случай на яевнисане вноса аа
10. За кобилицата на десетичните кантари, средни отъ 100
срокътъ, общинското управление има право да
25
50
—300 включително.
уничтожи контракта, безъ съдебна намеса и
11. За кобилиците на десетичните кантари, малки до 100
постъли съгласно чл- 4 отъ общите поемни
условия.
15
30
кгр. включително.
Х
Чл. 9. За събиране таксите, откупчика
01
12 За всеки кгр. при десетични и обикновени кантари.
ще издава печатни номеровани квитанции, под
01
02
13. Също, ако кантара тегли до 100 килограма
писани отъ него съ обозначение на получена
14. Отъ мерките за дължина на всеки метръ като се взета сума, тяжестьта която тегли мерната или
теглилката и числото на теглата; тия квитан
20
40
матъ подразделенията за цели.
ции ще се режатъ отъ кочани специално са
20
10
15. Отъ всека крина до 10 литри и по-малко
мо за това предприятие въ които Ж Л0-рата
16 Отъ всеки метал, съдъ за мерне течности на всеки
на квитанциите ще следватъ непрекъснато
отъ 1-й нататъкъ. Следъ свършването имъ,
литръ, като се взематъ подразделенията за цели до 50 гр.
10
05
кочаните се предаватъ въ общинското упра
17. На съдове по малки отъ 50 грама
05
02
вление.
18. На мерки за дърва за всеки куб. метръ
50
Чл. Ю. Всички нови мерки и теглилки
предназначени
за продажба, щомъ се продаватъ,
19. ,, „
„ песъкъ и др. за всеки хектолтр.
50
преди да се цустнатъ въ употребление, треб
Чл. 2. Подпечатването и проверяването мерките, теглилките и начина на прегледване- ва да бъдатъ подпечатани съ мерката на пър
мерките и теглилките, ще става по начина, то имъ и настоящите поемни условия.
воначалното преглеждане.
.
иалоясенъ въ законътъ за мерките и теглилки
Чл. 3. Откупчика е длъженъ да се съоб
Първоначалното подпечатване се извърш
те, правилника за формата и устройството на разява точно съ предписаиията на закона за ва веднага върху дадената мерка и теглилка.

19-ий пехот. Шумен, полкъ
Обявление

Отъ Щаба на полка.

СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
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Стр. 4

Брой 15.

Варненски Общински В§стникъ

.

Додлежатъ па периодическо подпечатвай е
вдинъ пъть лрезъ годината всички мерки и
теглилки, които съ пустяати въ употреблениеГ
крайния срокъ за това е до 31 Мартъ 1910 г.
Притежателите на мерките и теглилките
плащатъ таксата, когато закупувачътъ действителво провери мерките и теглилките оъ онези предназначени за тази пель. Ако се ука
же, чо откупчика е бележилъ непроверени
мерки и теглилки или неподлежащи на бележене и събира таксата безъ да прави про
верка, то той се глобява отъ общин. съветъ
до (4) четири такива констатирани случаи съ
по 50 лева, а за по-вече му се отнема пред
приятието и се постъпва съгласно чл. 4 отъ
общите поемни условия.
Чл. 11. За събиране на таксите и за
проверяване на мерките и теглилктв, предпри
емача е длъжепъ да има своя кантора близо
ло центра на града.
Гражданите съ обязани да представятъ въ
нея кантора мерките и теглилките си за прове
ряване. Който гражданинъ откаже да предста
ви мерките и теглилките въ тази кантора ще
се счита, че отказва да плати таксата, за кое
то ще му се съставя надлежния актъ и се пре
дава на съдъ, за наказание, а длъжимата так
са се събира по екзекутивенъ редъ.
Забележка. Децималите и центамалите
откупчика е длъженъ да подпечатва и таксува
въ заведенията на стопаните имъ.
Чл. 12. Откупчика има право да иска
нуждното съдействие за екзекутирането на
неизправвите длъжници, следъ като представи
съ заявление най-много 50 екземпляра отъ из
вестия за доброволно плащане. Ако общинс
кото управление намери, че неправилно се ис
ка отъ некоЙ данъкоплатецъ таксата може да
откаже да даде съдействие и откупчика е длъ
женъ да се отнесе до компетентния съдъ, безъ
да има право да търси каквито [и да било
вреди и загуби отъ общината.
Чл. 13. Ако по законодателенъ редъ се
намали или увеличи таксата въ сравнение съ
горевидената тарифа, то общинското управле
ние ще има право да уничтожи договора, безъ
съдебна намеса, да произведе новъ търгъ,
безъ да има предприемача право да иска вре
ди в загуби.
Чл. 14. Законътъ за обществените пред
приятия, общите поемни условия, законътъ за
мерките и теглилките и правилника за фор
мите, устройството на мерките и тегликите,
съставляватъ неразделна часть отъ поемвите условия.
Чл. 15. Всички разноски по търгътъ и
сключване договора съ въ тяжесть на откупчика.
Чл. 16. Ако тю векои причини договора
по настоящите поемни условия, не бъде сключенъ до 1-й Януалий 1910 година, дохода ще
се експлоатира отъ Варенското Общинско Уп
равление, за сметка на бъдъщия закупувачъ.

изводъ
отъ
РЪШЕВИЯТА ПА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЦИН. СЪВЕТЪ
(Продължение отъ брой 14.)

Протоколъ <М 59 отъ 5 августъ 1909 г.
457. Дава се безплатно скица за ограда
около паметника на благодетеля Парашкева Николовъ при църквата „Св. Никола"
458. Въ решението на съвЬта М 260 отъ
16 IV т. г. да се пише кв. М 23 огь 3.1 т-

г.^срещу която Д ръ Юрдановъ е внесалъ 130
лева въ общинската каса.

472. Разрешава да се уравни ул. -Фран
та' до нивото дадено на срадитб въ тая улица.

459. Да се освободи гаранцията на бив
шия при общ. управленае архиварь Д Георгиевъ.

47.'» Взема се бележ«1 отъ съобщението
на Д. II. Кенковъ, за. че съ декларация над
лежно заверена прехвърля своето искание. отъ
общината вь размеръ на 30000 лева, произходяще о.ъ направата на общинската скотобойча
и цветарница при общинската приморска гра
дина, върху акционерно.о д.ужесшо „Зора474. Одобрява се търга по отдавано на
предприемачъ направата на едно жилище за
общ. градинарь и се възлага върху конкурента
Миланъ Петровъ за 787120 л.

460. Иоканватъ се стопаните на бараки,
построени на общ. места да ги съборятъ въ 10
дневенъ срокъ. Назначава се комисия отъ единъ
п. Кме.ъ, общ съветникъ Кр Трош-гвь ц, об
щински архнтекгъ Гайганджиевъ да прегледатъ
всички бараки и се произнесатъ кои отъ техъ
могатъ да се откупятъ и на каква цена.

401. За текущата година разрешава се да
се вземе наемъ отъ Юр. К. Грънчаровъ изъ
475. Одобрява се търга по отдаване на пред
гр. Варна, за общинското место върху което приемачъ направата на ул „Царибродска" въ
има барака, въ размеръ предвиденъ въ поре- часгьта ц между улиците: „Преславска и „0дринска" и се възлага върху Вл. От. Яващденъ М 9 на общата таблица
чиевъ за 738М2 л.
463 Да се повърне на Магърдичъ Хова476. Не се одобрява търга по насгиланесапянъ сумата 60 лева внесена срешу кв.
№ 1924 отъ 11 X 1908 г. общинска връхнина то на ул. „Червенска". Натоварва се тех. от
върху патентъ за право търгуване съ тюгюнъ деление да изработи тържни книжа за настилана едро и дребно, понеже не е упражнявалъ не сжщата улица съ чакълъ.
това занятие.
477 Одобрява се търга по ваправката на
пожарните
помпи и се възлага върху Д. II.
163. Да се разследватъ действията на отКенковъ
за
63Г24 лева.
куачпка по таксите за сергиите отъ всички г.
г, съветници, като за цельта на всеки съвет
478. Одобрява се търга по ремонта въ по
никъ се даде пронумерованъ, прошнорованъ и жараата команда и се възлага върху Д. II.
подпечатанъ тефтеръ, въ който да вписва свои Кенковъ за 2087'85 лева.
те бележки.
479. Да се ходатайствуваха предъ Г^на
Министра на Вжтрешните работи по силата на
Протоколъ № 60 отъ 24 августъ 1909
чл. 18 отъ закона за' обществените прдеприятия да издаде заповедь, съ която да се отнеме
464 Удобрява се протокола на комисията пращото на участие въ търгове на предприема
за доставката на илатъ за флагове и разрешава ча Милю Пегровъ отъ гр. Варна, за единъ срокъ
по уговоревите цени и условия да възложи отъ 3 години.
доставката на плата върху варненските търгов
ци Сава Шишмановъ и Петко Лодозовъ.
465. Удобрява протокола на комисията
натоварена да приема пристигналите вь гр Вар
на чугунени тръби предназначени за новостроя
щия се общински водопроводъ,- съ дата 10 ав
густъ т. г. и разрешава да се заплати отъ об
щинската каса стойностьта имъ по ситуация на
правоимеющпя предприемачъ.
466..Назначава комисия въ съставъ п. кме
та Ф. Христовъ и съветниците Ан. Илиевъ и
Р. Георгиевъ, която да провери главния отчетъ на Варнен. общинско управление за опе
рациите му но прихода и разхода презъ бю
жетното упражнение за 1908 год.
467. Одобрява се решението на Варнен
училищно настоятелство отъ 21 августь т; г
подъ № 8, като се препоржчва на общинско
то управление да запази общинското место, съ
седно съ строящето се здание за гимнастичес
кия салонъ на д —во „Черноморски юнакъ" за
построяване върху него превъ юдущата година
училищно здание за прогимназия.

Вар. Гр. Общ. Управление
ЗАПОВЪДЬ.
М 251
.'гр. Варна, 30 Мартъ 1910 година.
Подписаниягъ кметъ на гр. Варна, като
взехъ предъ видъ рапорта на началника на лозарното отделение подъ № 28 отъ 26 того, съ
койго донася, че мнозина отъ г-да гражданите
— притежатели на лозя немали поставени табели
въ тези последните, а това става причииа да
се срещатъ. големи затруднения по разнн теку
щи преписки при проверка границите и правособсгвеностьта на не кои лозя, въ цнтереса на
работата и на основание чл. 64 отъ закона за
градските общини,-

Заповедвамъ:

1) Притежателите на лозя вь землището
468. Разрешава да се отпусне отъ об на гр. Варна, най-късно до края идещия мещинската каса на X. Н. Ковачева съпруга на сецъ априлъ т. г. да поставягъ табели на ло
заболелия общински санитаренъ агентъ Н. Ко- зята си, а ония отъ техъ, които иматъ поставе
вач.въ една помощь отъ 300 лена за да я у- ни. да ги подновятъ.
потреби за излекуване мжжътъ си.
2) Табелите да се написватъ съ боя, за
да не се заличаватъ или измиватъ скоро и се
469. Разрешава да се усилятъ отъ суми поставят ь приблизително въ средата на лозето
те на запазения фондъ (гл. I § 33) на тазго на видно место, като върху техъ се напише
дишния бюджетъ следните § §: 24 п. 2 на гл. I името, презимето, М-\>& на дома, улицата и
съ 100 л , § 22 п. 9 гл. I съ 100 л , § 22 п. Л2-ра иа участъка, въ койго живее стопанина,
2 гл. I съ 100 л., § 21 п 1 гл. I съ 2000 л.; тъй както е записано лозето и по данъчните
§ 16 гл. I съ 500 л.; § 11 п. 2 на гл. I съ книжки презъ последния периодъ.
2000 л; § 4 гл. I съ 500 л.; § 6 гл. I съ 200 ле
3) Нарушителите на тая ми заповедь ще
ва, § 7 п. 1 гл. съ I 300 л.; § 7 п. 2 гл. I съ се наказватъ съгласно чл. 72 огь закона за
2000 л. § 8 п. 2 гл. I съ 500 л.
градските общини.
Следенето за точното изпълнение заповед470. Раарешава се ремонтирането на общин
ското здание служаще за общинското управ ьта възлагамъ на началника на 'лозарното от
деление и подведомствените му стражари
ление.
Преписъ отъ заповедьта да се изпрати на
411 Да се заплатятъ на окр. Инженеръ Д. г на Варнен окр. управитель за знание.
Марчевъ отъ общинската каса дневни за 4 и
5. май 19 8 г. за отиването му до Гюндюзъ
.(п.) Кметъ: Ив. Цвровъ.
Чегаме н обратно, като членъ въ общ. КОМИСИЯ
верно,
по освидетелствуване грозящето общинско зда
ние служаще за буфетъ.
и. д. Секретарь: М. Петковъ.

