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Варна, 20 Декемврий 1910 год.

ЦЪната на вестника е,
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и саио за три месеца.
Единъ-брой 5 ст.

Излиза
ч е т и р и п х т и в ъ меооца.

Цари, писиа и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.
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ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19248.
гр. Варна, 20 декември 1910 год.

Понеже произведения на 25
ноември т. г. търгъ за отдаване на
закупувачъ общинския налогъ вър
ху натоварени копа; коне, магарета;
(бачъ) за време отъ 1 януари 1911'
година до 31 декември с. г. не се
утвърждава отъ .Министерството на
Вътрешните работи по низко по
лучена цена, Варненското градско
общинско управление обявява на
интересующите се за знание, че на
30 того въ помещението на съ
щото управление ще се произведе
новъ търгъ съ тайна конкуренция
за същата цель.
Офертите ще се приематъ отъ
9 до 11 часа преди обедъ.
Приблизителната стойносгь на
предприятието възлиза на 48000
лева.
Валога за правоучастие въ тър
га се изисква 2400 лева.
Тържните книжа се памиратъ
въ канцеларията на същото управ
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Тържните книжа, съ на разпо
ление и съ на разположение на
интересующите се* всеки присъ ложение на интересующите се все
ки присътственъ день и часъ въ
тственъ день и часъ.
Г. г. крнкурептите требва да канцеларията на общ. управление.
се съобразяватъ напълно съ чл.
п. Кметъ: Ф. Хрисговъ.
11 отъ закона за{ обществените
предприятия.
•';".'.•
Секретарь: М. Петковъ.
п. Кметъ: Ф1 ХРИОТОВЪ.

Обявление

Варненско Град.

•_

гр. Варна, 20 Декемврий 1910 година.

Варненското градско общинско
управление обявява Па интересую
щйте се, че на 30 того въ 3 часа
следъ обе^ъ ще се произведе на
самото место нахождение търгъ съ
явна конкуренция за продажба ма
териала отъ следните сгради:
1] Общинската магазня въ ул.
„Цариградска" [дето се помещава
кантората на Велико Хрисговъ].
2] Общинската .магазия въ ул.
„Цариградска" [дето се помещава
кантората на Велчо х. Пейчевъ].
3] Общинската ограда [кафене]
задъ същата магазия.
4] Общинската магазия въ ул
„Цариградска" [дето се помещава
кантората на Вр. Пано.
5] Общинските дюгени на ъгъ
ла между улиците „Царь Борисъ"
и ул. „Св, Климентъ",
6] Часть отъ сградата въ ул.
„Цариградска" до дрогерияга на
Рафаелъ Камхи.
7] Общинска магазия въ ул.
„Цариградска" [дето се помещава
кантората на Василъ Кожухаровъ].
Първоначалните цени ще се
определятъ въ време на търга.

Обявление
,

№ 19262

гр. Варна, 20 Докемврии 1910 тодт—

~

Варненското градско общинско
управление, съгласно решение №
753 отъ 23 ноемврий т. г., обявя
ва на йнтересуящите се за знание,
че на 5-й януарий 1911 година въ
помещение го на същото управле
ние ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция отдаването на
предпрнемачъ доставка на меди
каменти и превързочни магерияли
за общинската амбулаторна антека
за презъ 1911 година,
Офертите ще се приематъ отъ
3 до 4 часа следь обедъ.
Приблизителната стойносгь' на
предприятието възлиза на 3000 л.
Залогъ за правоучастие въ тър
га се изисква 150 лева.
Тържните книжа се намиратъ
въ канцеларията на същото управ
ление, дето йнтересуящите се могатъ да ги прътлеждатъ всеки
присътственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да
се съобразяватъ напълно съ чл. 11
отъ закона за обществените пре
дприятия.
п. Кметъ. Ф. Хрисговъ.
Секретарь: М, Петковъ.

Варненски Общински Вестникъ
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Варненско Градско Общинско управление
Обявление
№ 19263.
гр. Варна, 20 Декемврий 1910 г
Варненското градско общинско управление
обявява на интересуящите се за знание, че на
8 януарий 1911 г. въ 3 часа следъ об!дъ въ
помещението на същото управление ще се про
изведе търгъ съ явна конкуренция"за отдаване
на предприемачъ доставка на шапка, куртка,
панталони, ботуши погони, мундиръ и поправка
на шинелъ за служащите въ пожарната коман
да при общината.
Приблизителната стойносгь на предприя
тието възлвза на около 150 л.
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
сква 100 л.
ТържнигЬ книжа се намиратъ въ канцела
рията на същото управление и еж на разполо
жение на интересуящите се всеки нриежтетвенъ
день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
п. Кметъ: Ф. Христовъ
Оекретарь: М. Петковъ.

Варненско градско общинско управление

\

Обявление
М 19186
гр. Варна, 20 Декемврий 19' 0 год.

магаре на 8 години, косъмъ сивъ,
безъ особни белези.
Ако отъ днесъ до 41 день не
се яви ступанина му съ нуждния
за правособственость документъ и
си го прибере; то ще се продаде
въ полза на общинската каса.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
Оекретарь: М. Петковъ.

Варненско Градсцо Общинско Удравшие_
Обявление
М-18152.
гр. Варна, 3 Декемврий 1910 год.

Вследствие заповедьта на ми
нистерството на Финансите [от
деление за преките данъци [подъ
№ 1346] 910 г. и на основание
чл. 30 отъ закона за данъка върху
занятията, Варненското градско об
щинско управление обявява на гда варненските граждани за зна
ние, че назначените контролни ко
мисии за преглеждане действията
на първоначалните по определя
не данъка върху Занятията за пе
риода 1910—1912 години съ поч
нали работата си отъ 1 того и ще
привършатъ на 20 того.

Варненското градско общинско
п., Кметъ: Ф. Хршжьъ
управление обявява за знание, че
фатма Алиева отъ гр. Варна си е
Сектерарь: М. Петковъ.
изгубила интезапския билетъ №
9825 серия 71—1908 год. за единъ
конь 8 год. косъмъ черъ на ухото
и гърбнака има бели косми, на
Преписъ.
чело бело и десното ухо отъ дире
уйма, за който конь се издаде ду Жеравненско Общин. Управление
бликата».
Въ случай се укаже негде ор
игинала да се счита за невалиденъ.
п. Кметъ: Д. Веделевъ.
п. Оекретарь: В. В. Живописцевъ.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
М 13141

Обявление
)М 1859
.'
.1 •
Жеравненското общ. управление Котленска
околия, обявява за знание, че е изгубено и за
менено съ дубликатъ свидетелство за ступанствуване Ди7 36653, серия № 40 отъ 1901 г.
издадено отъ сжщото управление на 11 Октомврий 1908 год на името на г-жа Стефана Иор.
Петрова отъ с. Жеравна, за една крава на 3
год. косъмъ белъ, 'особени белези нема
За това ако се намеря оригинала му да се
счита за невалиденъ.
Кметъ под. В. Кировъ, Секретаръ-бирникъ
под. Р. Даскаловъ:

гр. Варна, 3 Декемврий 1910 год.

На основание чл. 2 отъ закона
за изгубения добитъкъ „ЮВА",
общинското управление обявява за
знание, че подъ надзора му [въ
пожарната команда] се намира едно
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Изпраща; се въ преписъ на господина
Варненски кметъ съ молба за разгласяване.
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гр. Варна, 16 Декемврий 1910 г.
Градоначалникъ: Г* Поповъ.
Сокретарь: П. Николовъ.

Брой 42

Статистическа ведомость
на общинското ветеринарно
отделение.

Въ Варненската градска скотобойна презъ
м-цъ Ноемврий т. год. е заклано: 172 вола, 3
говежди бика, 537 крави, 32 телета, 72 бивола,
1 биволски бикъ, 59 биволици, 12 малачета,
1534 овци, 375 кози, 6 агнета, 406 свини, а всич
ко изклано 3209 глави добитъкъ, койтоГе далъ
149406 кгр. месо.
Отъ техъ презъ сжщия м-цъ еж уничтожени: отъ ТиЪегеи1озгз (охтика) 4 вола, 10 кра
ви, 1 биволъ, 20 свини и 3 овци; отъ Саскехга
(Силна мършавость) 3 вола, 1 теле и 1 малаче;
отъ РксгШз 1 волъ; отъ напреднала бремен
ности 3 свини; отъ 1еШиз (тежка желтеница)
3 овци, 1 коза и една свиня; отъ ЗерЬгсетиз 1
свиня; отъ (предсмъртното състояние) Адота 1
свиня; отъ Рпеито ЕШегШз 3 свини; отъ СузИсегеиз сеШозае 4 свини; отъ РШгШз ехсойа1ю
1 коза и отъ Еггзаре1аз зигз Зерйка (червенка)
1 свиня, а всичко уничтожено 63 глави доби
тъкъ, който е далъ 3958 кгр месо а остава
чисто за консомация 14544^ кгр. месо.
Презъ сжщия месецъ еж констатирани 1
случай огъ бвсъ, вследстстие на което еж из
бити 35 праздно скитающи безстопански кучета.
гр. Варна, 16 Декемврий 1910 год.
Лекарь: Д-ръ Ив. Жековъ

Чргъзп Господина
Варненски Градско Общински Кметъ.
До почитаемия Варненски градско
общински съветъ.
ПРЪДЛОЖЕНИЕ
отъ общинския съветникъ Никола Кжневъ.
Съ решението си подъ Л? 63/<Т7 отъ 5
ноемврий т. г. общинскиятъ съветъ е решилъ:
„Одобрява искането съ нотариално завере
ното заявление вх М 13364 отъ 2 того прех
върля предприятието направа на канализацията
на гр. Варна отъ Благой Пейчевъ и Никола
Дафиновъ съ всичките му нрава и задължения".
Моля общинския съветъ да отмени горнето
си решение, защото:
,
1) Въпросътъ за прехвърлянето предпри
ятието отъ Благой Пейчевъ, Никола Дафиновъ
не е билъ виисанъ въ дневния редъ за извън
редното заседание отъ 5 ноемврий. Бидейки
така, взетото по тоя въпросъ решение е про
тивозаконно (чл. 44 ал 2 отъ закона за град
ските общини въ свръзка съ чл. чл. 2, 55, п.
1 ал. последня, 66, ал. 2, 68, 70 отъ сжщия
законъ и чл. 43 отъ конституцията).
2) Въ решението М 63/717 е казано, че
прехвърля предприятието върху Д. Ачковъ съ
всичките задължения, т. е., че г-да Благой
Пейчевъ и Никола Дафиновъ се освобождаватъ
отъ задълженията спрямо общината, произтикающи отъ договора за направата на кацали
зацията. Това противоречи на изричния текстъ
на чл. 9 огъ публично-админиегративния правилникъ за сключване на договори за задълже
нията, които се налагатъ на предприемачите,
споредъ който членъ: въ всеки случай пакъ първиятъ предприемачъ остава лично отговоренъ,
както спремо управлението, така и спремо ра
ботниците и др. лица. Противоречи и на чл. 21
отъ поемните условия;
3) Главната гаранция за изпълнението за
дълженията, произтекающи отъ договора за ед
но прехвърляне, требва да се дири въ личните
качества на предприемача, а не въ реалната
гаранция-залога. Това става очевидно отъ чл.
чл. 11, 12, 13, 14, 15, 17 и 18 отъ закона за
обществените предприятия.

Брой 42

Варненски Общински Вестнпкъ

Изхождайки отъ това гледище интересите
6 Изработване
на общината повелявамъ да не става прехвър седла;
лянето отъ Благой Пейчевъ и Никола Дафиновъ
7. Изработване
върху Димитъръ Ачковъ, защото последното е
седлата;
непраривно неизвестно за общинския съветъ лн
це, и поради това, немаме никаква гаранция
8. Наименование
за неговите морални достойнства
мери;
Мадрацировка на
гр. Варна, 19 ноемврий 1910 год.
Съ почитъ: Н. Кжневъ.

Добришко
Окол Управление
М2АА0
9 ХП/1'910 год.
гр. Добричъ.

До Г. Г. сждебнит-е
Окол. Началници и селско
общ. кметове въ окол. ми
б»зъ Геленджии.

Първите съ молба, а последните съ пред
ложение, да разгласятъ между населението за
предпазване добитъка си отъ болестьта „Сапъ"
константирана по вонете въ с. Велифакж, око
лията ми.
Окол. Началникъ: ,под ) Ив. Марковъ
Секретарь: (под.) В. Николовъ
Изпраща се въ преписъ на Господина
Вар. Градски Кметъ, съ молба з а изпълнение.
гр Варна, 14 декемврий]19Ю^година.
Градоначалникъ: Г. Поповъ
Секретарь: П. Николовъ.

Министерство
на
Търговията и З ш щ Ь ш и
бюро за занаяти

Окръжно.

Стр. 3

кавалерийски

войнишки общинската или други власти, било отъ частни
лица, безъ да се изключватъ публичните про
принадлежностите къмъ дажби, извършвани отъ Българската Народна
и Земледелческа банки, отъ техните клонове и
на всички части п раз агентури въ Варна (чл. 317 огъ правил, за
град. общини).
седлата;
Забележка: Закупувачътъ не ще взема
налогъ върху публичнигЬ търгове отъ храни,
Б. ХАМУТАРСТВО.
продадени чрезъ посредници, ако и по търгъ
1. Изработване двуконни и едноконни ха- между търговците.
мути съ шлейки;
Чл. 2. Налогътъ върху публичните търго
2. Наименование на всички частн и раз ве въ Варна се определя 2 % (два на сто) вър
мери.
ху стойностьта на всеки окончателно продаденъ
на публиченъ търгъ движимъ и недвижимъ
В КУФАРДЖИЙСТВО.
имотъ. Учрежденията взиматъ депозитъ за тая
1. Изработване различни форми на модер цбль.
ни ржчаи куфари;
Чл. 3. Не се събира тоя налогъ отъ стой
2 Саквояжи
ностьта:
3. Ремици багажни.
а) На продадени чрезъ публиченъ търгъ
имоти, принадлежащи на малолетни, когато про
Г. ЧАНТИ.
дажбата се извършва по реда, указанъ въ чл.
1, Училищни чанти различни форми;
чл 139 - 150 на закона за настойничеството или
2. Чанти ржчни
„
„
по оня указанъ въ чл чл 11 6 и 1144 на
3 Презрамни чанти
„
я
гражданското еждопроизводство
4. Дамски
„
„
„
б) На продадени чрезъ публиченъ търгъ
5. Туристически чанти „
„
отъ митниците*, конфискувани, откупени и изо
6. Ловджийски
» „
,
ставени стоки.
7. Адвокатски чанти, комисионерски и др.
в) На продадени огъ бирници имоти за ис8. Поргфели за банки и учреждения, раз
плащане данъци, берии, такси и глоби, било въ
лични форми;
полза на Държавното съкровище, било въ пол
9. Портфели за джебъ, резлични форма;
за на Варненската Окрежна или Общинска ка
10 Портмонета, различни форми;
11 Портцигари, различни форми;
, са (чл 318 отъ пралилника).

До Господа Председа
телите на Търговско-Ииндустрпялнпте Камари, на ОкЧл. 4.. Налогътъ върху публичните търго
Курсистите ще се ползуватъ съ 50% на
№ 7833
рхжвите Постоянни Комисии
ве въ Варна се събира винаги огъ купувача
9 Декемврий 1910 год.
и Градско Общинските маление за пжтуване по Б. Д. Железници.
Киетове.
Со.ия
на имотите, освенъ когато продавачътъ иска
Курсътъ ще бжде откригъ на 3 февруарий
самъ да плаФи налога.
Както Ви е известно, въ стремлението си 1911 год., въ който ще се приематъ 12 кур
Чл 5. Налогътъ вьрху стойностьта отъ
да повдигне западналите занаяти въ страната систи, които да еж упражнявали занаята найни, повереното ми министерство откри до сега малко 5 г. Желающите да постжпягъ.въ курса, имоти продадени въ Варна отъ еждебни приста
редица училища и курсове. Нра все това, оба требва да подадатъ до повереното ми Минис
че, по .некои отрасли на занаятчийството, по терство, бюро за занаятите, най кжено до 15 ви, банките, клоновете и агентурите имъ, се
едни или други причини, до сега то нбма въз- Януарий, заявление придружено съ калфинска събира внася на прЬддриемача отъ учрежде
можность да открие такива. Такава една важ
нията и длъжностните лица, които извършватъ
на отрасълъ на занаятчийството е и сарачес- книжка или удостоверение отъ общинската
продажбата (чл. 319 отъ правилника), щ про
власть за упражняване занаята.
твото.
Като Ви съобщавамъ това,- паканвамъ Ви дажби, извършени въ негово време окончателно
Въ желанието си да дадемъ потикъ за по
вдигането и на тоя занаятъ, поверенното Ми да разгласите за откриването на курса по са
Чл. 6. Закупувачътъ събира налога върху
министерство е решило, подъ ржководството на рачеството на интересующите се и предстваве- публичните търгове самъ или чрезъ свои аген
добре известния дългогодншенъ и опитенъ са- те своевременно по 1-2 кандидати, ако имате
рачъ, Р. Мофархи, да уреди въ работилницата такива, за да се има предъ вндъ при записва ти, за които предварително съобщава писмено
на кметството което ако ги удобри снабдява съ
на последния вь София втори тримесеченъ
нето
на
такива.
курсъ по сарачеството за калфи и майстори.
открнтъ листь, заевндетелствуванъ отъ поедедпето.
Въ тоя курсъ ще се работи само по рж
Министръ: Ал. Кръстсвъ.
ченъ начинъ, гдето курснстътъ ще има възЧл. 7. Закупувачътъ държи книга, прони
можность да премине целия курсъ по седларНачалпикъ на бюр то: Хр. С. Хинковъ. зана, подпечатана и подписана отъ кмета за за
ството, за различие отъ фабричната работа въ
чужбина, гдето единъ работнивъ изучава само
писване въ нея: а) всеки имотъ, дадонъ му отъ
една часгь отъ седларството.
частно лице, преда да го даде на свой глаша
Въ тоя курсъ ще се преподава:
тай за изваждане на публиченъ търгъ и б)
собственика на имота. Въ края на закупння
СПЕЦИАЛНИ
ПОЕМНИ
УСЛОВИЯ
срокъ тая книга се предава на общинското
А. седлдрство.
управление.
1. Ржчно шиене бързо, по номеръ и по за отдаване на търгъ съ тайна конкуренция
Чл. 8 Закупувачътъ е дльженъ да раз
модеренъ начинъ;
налога върху публичните търгове, за време
отъ I яоуарий 1910 год. до 31 декемврий 1911 гласява безплатно, чрезъ свой глашатай, всич
2. Машинно шиене на разни артикули;
3 Глазиране, лакиране н чистене на ко г. съгласно чл 88 п. 8 отъ закона за град. ки правителствени и общински обявления, даде
общини и чл. чл. 317, 318 и 319 отъ правил. ни му за тая це.ть.
жите;
4. Химическо чистене на кожите;
Чл. 9. За ВСИЧКИ условия по отдаване яа
Чл. Закупувачътъ ще събира налога вър
5 Израбогваче -модерни английски и гер ху публичните търгове, отъ всички търгове, закупувачъ налога върху публичните търгове,
мански седла;
произвеждани било огъ еждебиите пристави ИДИ задължителна еж напълно общигЬ поемнн усисвня,

Брой 42

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 4

Варненско Градско Общинско Управление.

за отдаването на откупчикъ събиране на
таксите за право копане реченъ (пороенъ)
чакълъ,. песъкъ и чимове за време отъ
I януарий 19)1 година до 31 декемврий с. г.

ОБЯВЛЕНИЕ
М 19467

Чл. 1) Откупчикътъ ще събира такса за
изкопаните, или извадени въ чертите на гра
да и землището на общината песъкъ, чакълъ
и чимъ.

гр. Варна, 22-ий ДекемвриЙ 1910 година.
Вследствие писмото на Началника на 8 мо полково военно окржжие отъ 17 того
подъ №
. 3261 и възъ основа на чл. 41 и 42 отъ „закона за носене военните тегоби", Вар
ненското Градско Общинско Управление обявява на населението въ гр. Варна следующето:
1) Младежи отъ чужди полкови военни окржжия и общини които не влизатъ въ
.айона на околиите: Балчишка, Провадийска, Варнзнска селска и гр. Варна и които иматъ на
«ерение да се предегавятъ за преглеждание отъ наборната комисия при 8-о полково военно
окржжие. въ гр. Балчикъ, Правадия или въ гр. Варна, презъ идущата 1911 год., за сметка
на други наборни комисии, требва да притежаватъ непременно долу изброените документи пре
двидени въ чл. 41 и 42 отъ „закона за носене военните тегоби" а именно:
/

•-

а) Разрешения телеграфически или писменно, отъ'Началника на окржжието въ което
:ж записани, че имъ се разрешава да бждатъ прегледани отъ наборната комисия при това
окржжие; б) свидетелство споредъ чл. 7 отъ ,закона за носене военните тегоби", че еж за
писани въ наборната книга на общината си; в) Удостоверение за самоличность у.отъ своята
община, въ ггоето да бждатъ описани отличителните черти и недостатъци, ако иматъ такива,
а не неговото семейно и материялно положение, как го некои общини нравят ь; и г) Удостове
рение отъ общината, въ която проживява въ време на преглежданиею си, че той е сжщия
младежъ описанъ въ горнето удостоверение, (п. в.)
2) Поканватъ се всички младежи които подиадатъ подъ горната категория, да се
погрижатъ още отъ сега и си изискатъ отъ полковите окржжия въ които се числятъ, и об
щините въ които еж записани по наборните списъци, гореозначените документи; понеже такива,
които не притежаватъ поменатите документи, нема да бждатъ преглеждани отъ наборната
комисия, ще изгубятъ всички права на обдегчение, оъ каквито би се ползували при редовно
явявание и преглеждание и ще бждатъ преследвани .по закона, като отклонивши отъ набора.
3) Поканватъ се еж що и родителите на тия младежи изь гр Варна които иматъ си
нове подлежащи за преглеждания отъ тазъ год. наборна комисия, а се намиратъ по работа
въ чужди полкови военни окржжия и изкать да бждатъ прегледани отъ тамошната набзрча
комисия, да се погрижатъ още отъ сега, да се снабдягъ съ предметниге документи и ги изпратятъ на синовете си, понеже безъ техъ никоя наборна комисия нема да ги преглежда и
те по незаивтересованостьта на своите родители, ще бждатъ принудени, да понесатъ не заслуг
жено строгостьта на закона, като отклонивши отъ набора. Вънь отъ това ако заинтересовани
те, отъ сега се снабдягъ съ горепоменатите документи, парично ще имъ струва твърде мал
ко, а не както по време ва набора, дето требва скжпо |и ирескжпо да плащатъ за дълги
телеграми и техните отговори.
Прилагатъ се два образеца за сведения.
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Образецъ № 2-нй съ телеграма.
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гр. Шуиенъ.

Молба
отъ' Петърт Станковъ изъ гр. Шуменъ (или село Дивдедово
.'
община) живущъ въ с. Аджомлеръ Варненска селска околия, или въ гр. Варна VI
уч. ул
;
Домъ М
Подлежа за преглеждане съ набора 1911 год., мояя Господинъ Подпол.
ковникъ, да ми разрешат} да се прегледамъ при наборната комисия въ 8-о
полково военно окржжие.
,
Съ почитание: Петръ Стояновъ
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Образецъ М 1-ий съ писмо.

До Господина
Началника на 7-о полково Военно окржжие

Щ

Н
оо

СПЕЦИАЛНИ ПОЕННИ УСЛОВИЯ

о. п.
;

Началнику 18 о полково окржжие, Моля разрешете да се прегледамъ отъ
наборната комисия при 8 о полково окржжие.
•
Димитръ Михалевъ отъ село Леденнкъ Търновска околия живущъ въ гр
Балчикъ.

п. Кмвтъ: Ф. Христовъ.
Секретарь: В. В. Живописцевъ.

Чл. 2) Таксата се събира срещу квитан
ции, подписани и подпечатани отъ откупчика,
издадени отъ кочанъ провървенъ и подпечатанъ
отъ общинското управление. Таксата се пла
ща предварително, отъ лицата които искатъ
да копаятъ, чакълъ, песъкъ и чимъ.
Чл. 3) Откупчика събира такса въ следния размеръ:1) Отъ всека кола, натоварена съ реченъ
(пороенъ) чакълъ, или песъкъ:
а) Съ два впрегателни добитъка по 20 ст.
на кола;
<
б) Съ единъ впрегателенъ добитъкъ по 10
ст. на кола;
в) За натоварени кола съ чимъ се пла
ща 2 лева, ако е съ два впрегателни добитъ
ка и 1 лв., ако колата е съ единь. впрегате
ленъ добитъкъ.
З а б е л е ж к а : Всички предприемачи на
общински предприятия, които еж, сключили
договори съ общината до 1 януарий 1911 г.
се освобождаватъ отъ тази такса, на материа
ла песъкъ и чакълъ, който е нуженъ за те
зи предприятия. Въ такъвъ случай. предприе
мача требва да удостовери} че пренасяния
материалъ е за общинското предприятие. Тро
шения чакълъ пе плаща тази такса.
Чл. 4) Откупчика нема право да събира
такси, когато песъка или чекъла съ извадени
или изкопани отъ частни имоти.
Чл. 5) Откупната стойность ще се внесе
отъ откупчика на два пъти: едната половива,
при подписване на договора, а за втората от
купчика издава полица падежъ 1 юлий 1911
година.
Чл. 6) Ако откупчика не изпълни кое и
да е отъ задължението си по настоящите поемни условия, постъпва се съгласно чл. б отъ
общите поемни условия.
Чл. 7) Общите поемни условия съставляватъ неразделна часть отъ настоящите.
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