Варна, 16 Ноемврий 1910 гед.
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Излиза
ЦЪната на вестника е,
, винаги предплатено, за година само 3 лв. четири п ъ т и вть месеща,
Можеда се предплаща и само за три
месеца. ..
,
. : - Редакторъ-ексиедиторъ:.
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь
Едии-ь брой 5 с т .

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

6) Градската санитарио-ветеринарна власть,
когато намери за нуждно, предприема ловене и
убиване на кучета, ако се съмни, че еж зара
I. Заповедь на Кметството.
зени отъ бесъ;
II. Общинска хроника:
7) Труповете на убитите и умрели живот
а) Холерата въ гр. Варна.
ни, заразени отъ бесъ, ще се автопсиратъ само
III. Общински търгове.
.••.,••.
>; IV. Обявление на Общинското Управление. подъ ржководството и бтговорностьта на град
V. Специални поемни условия за отдаване ския ветеринаренъ лекарь, като ще се съби
на предприемачъ бериите кантарина и кривина. ратъ отделно и ще овищожаватъ заедно съ ко
жата, съгласно чл. 103 отъ закона за санитарноветеринарната служба и полиция и
8) Градската санитарио-ветеринарна власть
нарежда
ловенето и избиването ва всички безВарненско Градско Общинско Управление
стопански и празноскитаещп се кучета въ гра
да и района му.
(отделение санитарно ветеринарно)
, Изпълнението на настоящата заповедь възн
лагамъ на градската санитарно - вететинарна
власть и на санитарните агенти.
Преаисъ отъ заповедьта да се изпрати на
Господина Варненски Окржженъ Управитель за
гр. Варна, 13 ноемврий 1910 год.
сведение.
Кметъ: (под.) Ив. Церовъ,
Предъ видъ на "това, че бесътъ на куче
Верно,
тата въ града съществува и се развива все
по вече поради дето гражданите не съобщаватъ
Секретарь: М. Петковъ
своевременно на градската санитарно-ветеринарна власть за появилия се бесъ по кучетата
имъ и укриватъ ухапаните, такива, вследствие
на което бесъгь взема все по-големи размери,
.като причинява на гражданите и, на общината
големи вреди и щети, то за ограничение и пре
кратяване на тая болесть, на основание чл, чл.
198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206
и 20? отъ закона за санитарно-ветеринаряата
служба и полиция и съгласно чл. 61 отъ за
Днесъ е осмиятъ день, отъкакъ
кона зи.. градските общини, ,
.,,
•

Съдържание.

Заповедь

Ш1©рата в ъ

Бюлетинъ № 8.

. и ... 3 А Н О В Ъ Д В А М Ъ :
• Т) Вееко бесно животно, както и онова,
което-е било съ съприкосновение съ бесното,
да се убива;
': • 2) Всеки, който забележа бесно животно
или подозира за такова, било своето, било на
другиго, длъженъ. е да извести това своевре
менно на градската санитарно - ветеринарна
1)
власть;
3) Вейки който не желае да се убива не
говото животно което поражда съмнение, че ще
прояви бЬсъ, е длъженъ да го дърдси въ осамотено место, подъ назора на градската сани
тарно ветеринарна власть, на своя сметка и
подъ своя лична отговорность; -•. .
•
4) Всеки който забележи, че бесното жи
вотно ухапи тревопасно животно или свиня, е
длъженъ своевременно да съобщи на градската
санитарно ветеринарна власть, която наблюдава
въ разстояние на три /месеца и не позволява на
стопанина да продава или да подарява тия жи
вотни преди този срокъ, като ги отбелезва съ
отличптеленъ знакъ;
б) Градската санитарио-ветеринарна власть,
когато забележи или получи сведения, че въ
града и, землището му се намира нЬкое скитаеще се бесно животно, взема мерки за убива
нето му и задължава стопаните на кучетата да
държатъ вързани кучетата си, дето е константирала случай отъ бесъ или дето еж се наме
рили , бесни или подозрени такива, Също и уби
ва всички ония отъ техъ, които се намерятъ
свободни али безъ наморднпци;

Вр. 39.

За обявления се плаща на дума:
8а първа страница
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» втора
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„ третя и четвърта страница. 2 „
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Бюлетинъ № 9.

Деветъ дена отъ какъ нема
новъ случай отъ холера. Състоя
нието на болния * Мустафа Ибрахимовъ, който е на лечение въ
Държавната болница, отъ вчера
насамъ се е влошило: той изгубилъ
съзнание, температурата му 35*4,
пулсъ 112, езикъ сухъ, обложенъ,
дишане 20 въ минута. Изолирани
те въ „Параскева Николовъ" продължаватъ да се радватъ на от
лично здраве; също и двамата но
сители на вибриони, интернирани
въ държавната болница; съ съ
вършено здрави.
' "' '•: '
' Днесъ со започва повторно бак
териологическо излеДване на из
пражненията на всичките 27 ду
ши и при отрицателенъ резултатъ,
следъ два три дни, всичките изо
лирани въ „Параскева Николовъ*
ще бъдатъ освободени. Освобожда
ването на носителите на вибрио
ни ще стане САМО когато, следъ
двукратно [презъ день] бактерио
логическо изследване! на изпраж
нения га имъ не се намерятъ • ни
;
какви вибриони. : • ;
' ; •
гр, Варна, 13 Ноемврий 1910 г.

нема новъ холеренъ случай. Съ
стоянието на болния мустафа Ибрахимовъ се влошило отъ вчера, той
впада въ сънливо състояние, нощьта прекарва безпокойно, темпе
ратура 35*5, съзнанието напълно
ясно, хълцука.
Двадесеть и петьте души, кои
то съ подъ наблюдение въ болни
, ; ;1Кметъ;,Из. Церовъ
цата „Параскева Николовъ" и кои
то не съ носители на холерни виб
риони, съ съвършено здрави. Така Началникъ на Бактериологическия
Институтъ: Д-ръ М. Ивановъ.
също съ здрави и двамата носи
тели на холерни вибриони, които
съ подъ надзоръ въ Държавната Ст. общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ.
болница.
Холерата въ Варна може да се
счита за прекратена.
Бюлетинъ №'10. '\\ ^'.'
гр. Варна, 12 Ноемврий 1910 г.
Десети день е вече отъ ., какъ
Кметъ: Ив. Церовъ цема новъ холеренъ случай. Съ
стоянието на болния Мустафа
Началникъ на Бактериологическия И б р а х и м о в ъ става по лошо и
Институтъ Д-ръ М. Ивановъ. вдъхва опасение Двадесеть и петь
те души въ „Парашкева Николовъ"
Ст. общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ. и двамата носители на холерни ви-

бриони въ държаната болница съ
съвършенно здрави.
• гр. Варна, 14Ноемврий 1910 г.
Кметъ: Ив. Церовъ
Началникъ на Бактериологическия
Институтъ: Д-ръ М. Ивановъ
Ст. общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ.

Бюлетинъ № 11.
Мустафа Ибрахимовъ, третиятъ
и последенъ холеренъ боленъ се
домина тая нощь въ държавната
болница; днесъ той ще бъде погребенъ. Изолираните 25 души въ
У Параскева Николовъ* съ здрави.
Вторичното бактериологическо, из
следване на изпражненията имъ
даде отрицателенъ резултатъ— не
се намираха никакви вибриони. Въ
среда ще бъдатъ освободени. Из
пражненията на двамата, интерни
рани въ държавната болница, съ
що не съдържатъ ви бриони; те
ще бъдатъ освободени! ако още
едно изследване даде отрицателенъ
резултатъ.5
,,,.', .,,' '^; :
»гр* Варна, 15 Ноемврий 1910 г.
Кметъ: Ив. Церовъ
Началникъ на Бактериологическия
Институтъ: Д-ръ М. Ивановъ.
От., общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ.
:.,:,*...
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Варненски Общински ВЬстникъ

Стр. 2.

Бюлетинъ № 12.

Днесъ преди обедъ се освобо
диха 25-те души, които беха изо
лирани въ болницата „Параскева
Николовъ*. Те съ съвърщенно
здрави, Отъ днесъ те се подлагатъ
на петь дневно медицинско наблю
дение въ местата, дето ще отидатъ
и дето ще се спратъ.
Изолираните двама носители на
вибриони въ. държавната болница
се радватъ на пълно здраве п оставатъ тамъ още на неколко днев
но наблюдение. Вчера се пристъ
пи къмъ трето бактериологическо
изследване на'изпражненията имъ.
гр. Варна, 17 Ноемврий 1910 г.
Кметъ; Ив. Церовъ
Ст. общ. лекарь: Д-ръ Златаровъ,

Варненско градско общинско управление

Варненско градско общинско управление

Обявление.
М 16993
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 година
Понеже обявения за I I того търгъ не се
състоя, Варненското градско общинско управ
ление обявява на интересу»щите се за знание,
че на 30 того въ помещението на същото уп
равление ще се произведе новъ търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на закуповачъ прихо
да отъ житната борса на Варненската градска
община за време отъ 1 януарий 1911 година
до 31 декемврий с. г.
;
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 ч.
после обедъ,
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 3000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 150 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на същото управление и еж на разпо
ложение на интересующитЬ се всеки приежтегвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразя.
ватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия
п Кметъ: Ф. Христовъ.
Секретарь: М. Петковъ.

№ 16995
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 година
Варненското градско общинско управление,
възъ основа решението на общински съветъ
подъ Д$ 714 отъ о того, обявява на интере
сующите се за знание, че на 16 декемврий т, г.
въ 4 часа следъ обедъ въ помещението на сжщото управление ще се произведе търгъ съ
явна конкуренция за отдаване на предприемачъ
чистителнитЬ машини на общината за време отъ
1 мартъ 1911 година до 31 декемврий 1912
годиаа.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на около 1000 лева
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 50 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на сжщото управление, дето интересую
щите се могатъ да преглеждатъ всеки приежтствеиъ день м часъ.
;
Г. г. конкурентите ще требва напълно да
се съобразяватъ съ чл 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
п. Кметъ: Ф Христовъ.
Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление
Обявление
.N5 16994

Обявление
№. 16986
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 година.

гр. Варна, 12 ноемврий 1910 година.
Варненското градско общинско управление,
възъ основа решението на общинския съветъ
отъ 13 октомврий 1910 год. подъ Л5 672, обя
вява на интересующите се за звание, че на 16
декемврий т. г. отъ 9 до 11 часа предъ обедъ,
въ помещението на общинското управление ще
се произведе търгъ, съ явна конкуренция, за
разпродаване отчуждените огь него имо. и (водени
ци и тепавици) на Варненския водопроводъ въ
местностьта ..Харшами дере" съ техните при
надлежности, (инсталации), местата подъ сгради
те и остатъка ртъ водната енергия, следъ отне
мане водата па главния харамийски изворъ за
варненски' водопровода изброени въ протоколите
подъ М М 1, 2, 2 и 4 съставени отъ коми
сията по приемането имъ а именно:
1). Три воденици въ местностьта „Харамйдере" ири с Белово, Варненска околия, бивши
имоти на: Митю Янакиевъ, Маринъ Добревъ и
др. отъ с Белово;
2) Три тепавици въ сжщата, местностъ,
бивше притежание на: Ахмелъ' й Сюлейманъ
Мехмедови х. Алиеви, наГследници на Мехмедъ
х; Алиевъ отъ гр. Варна;
^
3) Остатъка отъ водната сйЛа отъ водени
цата на Д. Стояновъ безъ гл. изворъ въ сж
щата ме стность и
. ; ., « 4) Сжщо огь водната сила отъ воденицата
на Георги Атанасовъ: и М.' Отйятовъ отъ гр.
Варна и Янаки Савовъ, за себе си й като настойникъ на децата си отъ с. Целево,?безъ глав
ния изворъ, тоже въ сжщата местность.
Приблизителната стойность на имотите о1,е
се определи. отъ тържната комисия въденьтъ
на'търга.' ", . ." .'• ,",' . ." .. , ,;Л
Залогъ за правоучастие се изисква" 5 %
отъ; стойностьта на имота.
^ ,
Тържните книж:а се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление и еж на раз
положение на интересующите се всеки приежтственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да „се съобразяватъ сь чл. 11 отъ закона за обществените
предприятия.
п, Кметъ: Ф. Христовъ,
Секретарь: М. Петковъ

Понеже произведениятъ на 25 октомврий
т. г. търгъ за отдавана на предприемачъ нап
равата на шосейната настилка на улица „Ботева"
не се утвърди отъ общинския съветъ поради
неизносна за общината цена, то Варненското
Градско общинско управление обявява на инте
ресующите се за знание, че на 26 того въ 10
часа преди обедъ ще се произведе новъ търгъ
за сжщата цбль съ явва конкуренция.
Първоначалната стойность на предприя
тието възлиза на 993417 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5°/0 огъ първоначалната стойность или
496-70 лева.
Търяшите книжа еж на разположение на
интересующите се въ канцеларията на общин
ското управление всеки, приежтетвенъ день и
часъ.
Г.г. конкурентите напълно требва да се
съобразяватъ съ предписанията на чл. 11 отъ
закона за общеетвените предприятия.
п. Кметъ: Ф Христовъ.
Н-къ на техническото отделение
Инж( неръ: И х. Стояновъ

Варненско градско общинско управление

Обявление
.. № 1 6 9 8 7 . ".''
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 год.
Понеже произведениятъ на 25 октомврий т.
г търгъ за отдаване на предприемачъ напра
вата иа шосейната настилка на улица „III Ли
ния, не се утвърди отъ общинския съветъ по
ради неизносна за общината цена, то Варнен
ското Градско Общинско Управление обявява на
интересующите се за знание, че на 26 того въ
4 часа следъ обедъ ще се произведе новъ
търгъ за сжщата цйль съ явна конкуренция.
Първоначалната стойность на предприятие
то възлиза на 4547-8Я лева.

Врой 89.

Варненски Общински Веетанкъ

Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5 % отъ първоналната стойность или 227'
40 лева.
Тържните книжа еж на разположение на
интересующите се въ канцеларията на общин
ското управление всеки приежтетвенъ день и
часъ.
Г. г, конкурентите напълно требва да се
съобразяватъ съ предписанията на чл. 11 отъ
закона за обществените предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Н-къ на техническото отделение
Инженеръ: И. х. Стряновъ.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
М 16988
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 год.
Варвенското Градско Общинско Управление
обявява на интересующите се за знание, че въ
помещението ва същото управление на 27 того
т. г. въ 10 часа преди обедъ ще се проивведе
търгъ съ явна конкуренция за отдаване на предприемачъ направата яа шосейната настилка,
полагане бордюрни камъни и извършване на зе
млените работи на ул. „Асенова" въ частьта и
между улиците „Нишска1' й ..Раковска».
Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на 4541.02 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5 % огь първоначалната стойность или 227*
08 лева.
Тържните кнпжа съ на разположение на
интересующите се въ канцеларията на общин
ското управление всеки приежтетвенъ день и
часъ.
Г. г. коакурентигЬ напълно требва да се
съобразяватъ съ предписанието на чл. 11 отъ
закона за обществените предприятия.

отр. а

Залогъ 8а правоучастие въ търга се изис
ква 750 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на сжщото управление, дето интересую
щите се могатъ да ги преглеждатъ всеки при
№ 1С990
ежтетвенъ день и часъ
Г. г. конкурентите требва да се съобра
гр, Варна, 12 ноемврий 1910 год*
зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за обще
Понеже обявения на 10 того търгъ не се ствените предприятия.
състоя, варненското градско общинско управ
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
ление обявява на интересующите се за знание,
че на 29 того въ помещението на сжщото уп
Секретарь: М. Петковъ.
равление ще се произведе новъ търгъ съ тай
на конкуренция за отдаване на предприемачъ
доставката и поставката на единъ публиченъ
кантарь съ едно здание за помещение на па
зача при пазарния площадъ.
Варненско градско общинско управление
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ч.
преди пладне.
Приблизителната стойность на предприяти
ето възлиза на около 5000 лева.
М 17203
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5 % или 250 лева
гр. Варна, 16 ноемврий 1910 година.
ТържнигЬ книжа могатъ да се преглеждатъ всеки приежтетвенъ день и часъ въ кан
Варненското градско общинско управление
целарията на общинското управление.
обявява на интересуящите се за знание, че на
Г. г. конкурентите требва напълно да се
съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за общес 23 того въ 10 ч сутреиьта въ' помещението на
общинската пожарна команда ще се произведе
твените предприятия.
търгъ съ явна конкуренция за продажбата на
п. Кметъ: Ф. Христовъ. около 500 кола конски боклукъ.
Секретаръ: М. Петковъ.
ЖелающитЬ да взематъ участие въ търга
могатъ. да се явятъ въ определения часъ на
казаното место и наддавать.

Варненско градско общинско рравлеине

Обявление

Обявление

п. Кметъ: М Юрдановъ.
Секретарь: М. Петковъ.

Обявление

М 16991
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 год.
Варневското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че на
29 того въ помещението на същото управлевне
ще се произведе търгъ съ явна конкуренция
п. Кметъ; Ф. Христовъ. за отдаване на предприемачъ доставката на
разни пръстени саксии, нуждни за градско об
Н къ на технич. отделение
щинските градини.
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 ч.
Инженеръ: И. х. Стояновъ.
после обедъ.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 20 лева.
Тържните книжа се намирагь въ канце
Варненско Градско Общинско управление
ларията на сжщото управление и ех на разпо
ложение на интересующите се всеки приежт
етвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобра
зяватъ
напълно съ чл 11 отъ закона за обще
№ 1698а
ствените предприятия.
гр. Влрна, 12 ноемврий 1910 год.
п Кметъ: Ф. Христовъ.
Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че въ
Секретарь: М. Петковъ.
помещението на същото управление на 27 того
въ 4 часа следъ обедъ що се произведе търгъ
съ явна конкуренция за отдаване на предприемачъ направата па шосейната настилка, пола
гане бордюрни камъни и извършване землените
Варненско Градско Общинско Управление.
работи на ул' «(Франга) Маринъ Дриновъ" въ
частьта й между улиците „Нишска* и „Ра
ковска".
Приблизителната стойность на предприяти
)6 16992
ето възлиза на 4238 21 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 год.
ква 5 % отъ първоначалната стойность или
Понеже осявения за 11 того търгъ но се
211 90 лева.
Тържните кнпжа съ на разположение на състоя, варненското градско общинско управ
интересующите се въ канцеларията на общин ление обявява на интересующите се за знание,
ското управление всеки приежтетвенъ день и че на 30 того въ помещението на схщого уп
равление ще се произведе новъ търгъ съ тайна
часъ.
Г. г. конкурентите напълно требва да се конкуренция за отдаване на закуповачъ сбора
съобразяватъ съ предписанието на чл. 11 отъ отъ таксите за сметь въ гр. Варна за време
отъ 1 януарий 1911 година до 31 декемврий с.
закона за обществените предприятия
година.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ч.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
преди обедъ.
Н-къ на технич. отделение
Приблизителната стойность на предприя
Инженеръ: И. х Стояновъ. тието възлиза на около 15,000 лв.

Обявление

Обявление

Варненско Градско Общинско управление

Обявление
№ 16,915.
гр. Варна, 12 ноемврий 1910 год.
На основание чл. 2 отъ закона
за изгубения добитъкъ „ЮВАД об
щинското управление обявява за
знание, че подъ надзора му въ по
жарната команда се намиратъ след
ните безстопанни „ЮВА* добитъ
ци, а именно:
1. Единъ конь червенъ на 14
год. на чело, продължения до но
здрите и самите ноздри бели;
2. Единъ конь на 10 години,
косъмъ тъмно-червенъ безъ особни
знаци и
3. Една кобила на 12 год., ко
съмъ червенъ и на гърба има мал
ко бело отъ седло.
Ако стопаните на горните до
битъци отъ днесъ до 20 дни не се
явяватъ съ нуждните за правоспособность книжа и си ги прибератъ,
то ще се продадатъ за въ полза на
общинската каса.
п. Кметъ: М. Юрдановъ
Секретарь: М. Петковъ.

Стр 1 4 .

Варненски Общински Вестникъ

Брой 3 9 .

За проверка, когато и да било и,на кои
да било (общински и на закупувача) крини и
кантари, закупувачътъ •- не плаща никому ни
каква такса.
,
•..••..-••. •
За отдаване на предприемачъ чрвзъ търгъ съ тайна конкуренция бериите КАНТАРИНА и
Кметството, по решение на общинския съИРИНИНА за време отъ I януарий до 1911 • год. до 31 декемврий с. г., съгласно чл. 88 п.
ветъ,
има право да отнеме предприятието, ако
5 и 6 отъ закона за град общини и чл чл. 304 и 317 отъ правилника за прилагането му.
закупувачътъ би се хваналъ или би се устано
' Чл, 1. Верните Кантаринина й Кринина за произвеждане спиратъ, пиво, брашно и пр., вило, че мери или телли съ необициални, нема(чл. 88 п. 5 и б зак.) с ъ право з а теглене и се облагатъ съ кринина; но ако фабрикантътъ ркирани и не пръверени отъ общинското упра
мерене стоките, които се продаватъ. Т и я бе или водеяичарътъ, удостовери съ формени вление теглилки или мерки, или пъкъ б и с е у рий се взиматъ задължително по реда пока- квитанции, че при покупката на храната, той ловилъ, че показва неточно теглото в размера
запъ в ъ чл. чл. 3 0 5 , 3 1 5 на правилника з а е платилъ тия берии въ друга община и че на стоката,- която тегки или мери
градските общини (Д. В . , брой 1 0 6 — 1 9 0 5 г.), нема втора продажба, освобождава се отъ
Чл. 13. Кринината. и кантаринината. се съкакто се излага и в ъ т и я специални поемни плащане. •
биратъ отъ закупувача срещу редовни квитан
условия безъ да се обръща внимание, дали за• Чл. 8. Храна, която' е потребна въ дър ции, откъснати отъ кочанъ, който е провървенъ,
купувача или продавача теглятъ и м е р я т ъ сто-, жавата, се облага съ кринина толкова пъти и • преброенъ и подпечатънъ отъ общинското управ
ката съ официалните мерки и теглилки.
въ толкова места, колкото пъти и въ колкото ление. Въ квитанциите требва да еж посочени:
' ;Чл. 2. - З а к у п у в а ч ъ т ъ на кантаривйната места се припродава, а храна, предназначена датата, местото, дето е станала продажбата на
ще взема д в е стотинки на 10 кгр., щомъ сто-: за изнасяне въ странство, облага се съ кри стоката, количеството и размерътъ ^на взетата
ката тежи повече отъ 5 0 кгр, на горе крипи- нина само веднъжъ и то на станцията и ске берия и името на лицето, което я е платило.
на по 2 ст. на в с е к а крина; т. е. на всеко но лята, отъ дето първоначално е била натоварена.
Чл. 14. Всеко нарушение на коя да е точка
во кило по дасеть (10) ст., щомъ продажбата
Въ противеяъ случай взема се кринина* отъ задълженията на^ закупувача, извършени
естанала в ъ Варна и премерването и било въ Варна.
"'
:
отъ негови хора, него върху самия закупувачъ;
уговорено да, стане в ъ Варна.
Чл 9. Храна, която веднъжъ е обложена Той не може да се извинява съ това, че него
Чл. 3. Кантаринивата и кринината се пла съ кринина, ако се продаде втори пъть на не- ви служащи не биле постжпили по негово нас
щатъ п р и продажбата отъ продавача или ку коя брашнарна фабрика; гдето се обръщатъ на тавление.
пувана на стоката, споредъ както с ъ ' се: спо брашно и трици за износъ въ странство
Чл. 15 За всекиго, когото закупувача взе
разумели помежду си, а когато не с ъ се съг при втората продажба, не се облагатъ съ ме на своя служба по предприятието и за из
ласили за това, закупувача я събира отъ кого кринина.
менение на търговското си местожителство, как
и да било отъ двамата.
Чл. 10. Храни, които се товарятъ по же- вото е всекога Варна, закупувачътъ съобщава
:
••'•'••• ВносимитЬ по железницата храни в ъ Варна лезнопътната станция въ вагони и разтовар- писмено на кмета,
не плащатъ криннна, ако такава з а т 4 х ъ е ватъ въ Варна и землището и, за да се натоЧл. 16 Освобождаватъ се отъ плащане
платено другаде.. При износъ н а , , х р а н и отъ варятъ : на водоходна направа за изнасяне
',.'.'.'.'.
Варна за странство те се изискватъ доказа въ транство, не се облагатъ въ Варна съ кри кантарина още:
1)"Сеното...
сламата
и
дървата,
които
се дотелства, че е изплатена отъ т ъ х ъ кринината. нина, като обложени съ това право въ стан
карватъ
и
продаватъ
в
ъ
града
на
коли
и тоЧл. 4. Кантарина се взема отъ всички сто циите, отъ дето съ биле натоварени.
варъ,
безъ
да
се
теглятъ.
Ако
договора
е
да се
ки, които се теглятъ, с ъ кантаръ, но само к о 
За да се счита, че тйкова облагане е ста
платятъ
тия
артикули
на
тегло
взема
се
канта
гато продаватъ п о п а н а и р и т е , пазарите и сер нало, вноситель въ Варна на храни, по'железо
'
,
гиите, а не по, дюгените, магазиигЬ, складо пътни станции е длъженъ едновременно съ рина и отъ т е х ъ ,
2)
Всички
храни,
брашна
и
др.
стоки
които
вете, фабриките и ж е л е з н о п ъ т н и т е станции. внесената съ вагона храна,,ако тя произхожда
; Каменните въглища, които се вадятъ отъ отъ България да представи на закупувача въ минаватъ п р е з ъ Варна или землището и-транотъ държавните мини н сольта, се освобож- Варна квитанции, или квитанция, каквито се зитъ, безъ да се стоварятъ или продаватъ в ъ
даватъ отъ кантарина, гдето и отъ когото и изискватъ отъ чл. 13 на настоящите специал града. Тъй, храните, които отъ. вагони се про
ни поемни условия, ако произхожда отъ чуж даватъ направо въ параходъ, ако и с ъ това или
да се продаватъ. ' 0
' . . . ' С . '•' "'• • ':-;' '
чували не плащатъ кантарина, ако и д а би биле
бина,
такава квитанция не се изисква.
Отъ фуража, к у п у в а н ъ отъ войската на
ородадени в ъ Варна на тегло,
.......
Докараните
въ
Варна
съ.кола
храни
отъ
тегло за овеса и ячиника се плаща кантарина
кое
и
да
било
населено
место,
включително
3) Месата отъ скотобойнитв, които с е тег
по чл. 5 на т и я специални поемни условия, а
за сламата и сеното се плаща кантарина, но отъ: землището, на гр. Варна и продадени на лятъ отъ закупувача на налога кръвнина, и
само ако купуването става на определеното Варненската житна борса, определена за про4) Гроздето, докарвано отъ лозята лежащъ
данъ на храни место—плащатъ кринина тутак въ варненекого землище, освенъ когато з - т у
отъ общината место з а пазари.
.; I . З а б е л е ж к а . З а к у п у в а ч а не щ е вземе кан си следъ извършване на продажбата и пре- пувачътъ или продавачътъ би искали претег••.,.:. '•••
тарина отъ камените въглища, внасяни отъ мерване на храната.
лванието му.
•>
Забележка.
Предприемачътъ
не
:ще
взема
странство., . , '-.. .,, ,._ 1( -.;._, ,.у п
:
:
Чл. 17. З а к у п у в а ч ъ т ъ е длъженъ да държи
. Ч л / 5 Кринина ще се взема отъ храни и кринина и кантаринина отъ ония храни които достатъчно число хора и кантарджии в ъ негЬхъ
и др. стоки, които при продажбата се мерятъ минаватъ транзнтъ, и които се освобождаватъ градски участъци, з а да не става бавяне с ъ пре
съ крина, биле ,т& ; двоенъ декалитъръ, или отъ плащане па тези берии въ силата на тър тегляне стоката. Н а , кантарджиигЬ не се плаща
говски договори сключени между Царството и , нищо друго, освенъ таксата, определена в ъ чл.
отъ по големъ или по малъкъ размеръ.
"•• -•' Когато договорящите се страни би извър чуждите държави Той обаче, ще може да взе 2 на тия специални поемни условия.
шили въ,Варна и; землището и продажба на ма тия берии, като стане продажба на същите
Чл 18 Ако закуаувачътъ или агентите му
зърнени произведения съ кантаръ, закупувача храни въ чертите на Варненската община, маследъ
като бждатъ повикани отъ заинтересува
каръ
те
да
съ
транзитъ
и
д
а
съ
предназна•
пакЪ кринина ще взема, а не кантарина: Кри
но
лице,
откажатъ да дадатъ услугите си за из
чени
за
изнасяне
въ
чужбина.'
•
нина се взема въ такива случаи по тукъ, из
мерване,
иди претегляне н а ! стоките, за всеки
Способите за констатиране*на продажбите ;
ложено прееметане. Една крина двойенъ де
и начина по които общината и дава съдейст-; отдеденъ случай на закупувачътъ може да се
калитъръ щвсчита. за: ;<. , -.,;• ; ;','
15 килограма жито, четиридесета килог вие на откупчика се определя отъ специал наложи да плати за това нарушение на д о г о 
рама р ъ ж - ц 1 1 кшгограмаячмикъ,'шесаадесеть ния правилникъ, приетъ отъ общинския съ- < вора, по постановление иа кмета, една с у м а в ъ
полза на общинската каса отъ 1 0 — 5 0 лева
килограма царевица (кукурузъ), осемъ килог ветъ, който е задълженъ за откупчика.
Чл. 11. При продажба на стоки въ коли
Чл. 19 Ако кантарнната и кринината, или
рама овъсъ, петнадесеть килограма просо и
чество по малко отъ 60 кгр., както се казва една отъ тия : права бждатъ унищожени с ъ запетнадесеть килограма раница. • •
Т ъ й на сто оки жито, просо и раница въ чл., 2 не ее плаща за техъ кантаринина, конъ предъ срока, з а които еж отдадени на за
равни на сто двадесеть и осемь кгр. или осемь но ако продавачътъ или закупувачътъ за си- купувача, или бжде иамаденъ, или уведичеаъ
и половина двойни декалитри, щ е се ; взема гурность, пожелае да се претегли стоката съ размеръъъ му. Общинскиятъ с ъ в е т ъ . / м о ж е по
К р и н и н а по д в е стотинки на крина, 17 сто официаленъ кантарь, той, пожелавшиятъ плаща .право и безъ еждъ да унищожи договора, безъ
да има право закупувачътъ да дири времени
тинки н а 1 0 0 о к й р ъ ж ъ ' (9 крини) 18 ст. на за това 5 стотинки.
г
.'. "', "• '•'" ";''•".'
на сто оки царевица; ;(8 . крини),. 16 стотинки
Чл. 12 Тегленето'и меренето на стоките, загуби.' •• •'• • • ' ' " '
1
на 100 оки ячмикъ (11 /г крини), 23 ст. н на подлежащи на кантарина и кринина, става съ
Чл 2 0 . Всеко непредвидено в ъ настоящи
100 килограма овесъ (16 крини) 32 ст. "•>• официалните теглилки и мерки, съгласно за т е специалзн поемни условия, което се отнася
. , Чл. 6. Кринината, ще се плаща тамъ гдето кона за мерките и теглилките. Тия тетлилки до начина на отдаване на закупувачъ общинс
става въ Варна и землището и продажбата на общинското управление дава, добре проверени, ките берии, кантарина и кринина до заплаща
храните (зърнените произведения) обаче, хра срещу разписка на закупувача. Закупувачътъ нето закупната цеча, по преотстжпване и пр.
ните, които .се носятъ отъ некое село до Вар е длъженъ да държи на разположение на про и до други условия за сключване контрактъ за
ненската железопътна станция за да бъдатъ давачите и закупуваните всекога достатъчно т е х ъ с ъ оня конкурентъ, който даде пай-годема
натоварени веднага или пъкъ следъ време въ число крини (двойни) декалитръ и кантари, мар закупна цена и би се утвърдидъ в ъ р х у него
вагони и кораби, облагатъ се съ кринина, въ кирани и често проверявани отъ общинското у- търгътъ се преглежда отъ общите поемни у с 
Варненската община, а не въ селата, отъ дето правление. За това ако общинските такива се ловия, които ще съставаяватъ неразделна часть
се носятъ тия храни и дето йоже би е ста окажатъ недостатъчно количествъ, закупува отъ настоящите специални поемни условия, и
нало продажбата.
чътъ, поканенъ пиоменно отъ кметството, е ще еж напълно задължителни з а закупувача и
• ' Чд.,7'I Храните, които, се; внасятъ нато длъженъ въ най-късия възможенъ хрокъ да си Варненското градско общинско управление, как
варени съ кола или по железницата и се сто- достави допълнително число мерки и теглилки то и законите и международните договори до
варягъ" направо въ водениците и фабриките за негова сметка.
колкото се отасятъ до това предприятие.
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