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Варн. Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ

ОВЯ-ВЯЕ.ИИЕ

М 17990.

№ 17,730

гр. Варна, 29 септ. 1911 гед.

гр. Варна, 26 Оептемврий 1911 година.
Въ помещението на общинското управление ще се произведатъ търгове:
Оъ тайна конкуренция.
На 31 Октомврий т. г. 1].до 10 часа сутриньта™ закупува
не прихода „Такса отъ надписите*" [вивески].
Приблизителна стойносгь 30000 .тева.
2] до 4 ч. следъ обедъ откупуване прихода „таксите отъ
театрални представления, певци, свирачи и пр.а Приблизител
ната стойносгь 11000 лева.
На /7 Ноемврий т. г.
1] До 10 ч. сугриньта прихода „Кръвнина".
Приблизителна стойносгь 84000 лв.
Г. г. конкурентите въ офертите си требва да укажатъ
само стойностьта отъ кръвнина. безъ епизоотическата връхни
на, която Щ9 се събира 5%, пресметната върху чистата
кръвнина.
2] До 4 ч. следъ обедъ, прихода „Бачъ".
Приблизителната стойносгь 40000 лв.
•
Оъ явна конкуренция.
На 9 Ноемврий т. г. въ 10 часа сутриньта „Отдаване пе
чатането на общинския вестникъ, разни книжа и бланки за
общината*.
Приблизителна стойносгь 8000 лева.
Въ 4 ч. следъ обедъ „доставка канцеларски принадлеж
ности за общината и основните училища.
Приблизителна стойносгь 8000 лв.
Всички предприятия съ за 1912 год.
На 10 Ноемврий т. г.
Въ 10 ч. сутриньта „направата свински котури при нова
та общинска скотобойна. •
Приблизителна сгойность 5661-70 лв.
На 11 Ноемврий т. г.
Въ Ю часа сутриньта „доставка гумени тръбя [фортове]
за поливане общин. градини, улиците, и пожарната команда.
Приблизителна стойноть 1500 лева.
Въ 4 ч. следъ обедъ доставка 4000 разни саксии.
Приблизителна сгойность 340 лева.
Залогъ по 5% върху всеко предприятио,

Кметството.

Въ помещението на Общин
ското управление ще се произввдатъ следните търгове:
На 2 ноември т. г. въ 4 ч.
следъ обедъ съ явна конкуренция
•доставка 30000 кгр. слама. При
близителна стойносгь 1500 лева.
На 10 същи до 4 ч. следъ
обедъ съ тайна конкуренция общ.
нриходъ „Сергия" за 1912 год,
Приблизителна сгойность 18000
лева.
Залогъ 5°|0 върху всвко пред
приятие.
Кметството.

Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18326.
гр. Варна, 5 октомври 1911 год.
На 20 того въ помещението
на общинското управление ще се
произведатъ търгове за отдаване
подъ наемъ:
Съ явна конкуренция.
Въ 10 часа сутриньта, общин
ските зеленчукови градини въ м,
„Орта-Чаиръ" и до новото депо
до сега обработвани отъ Д. Христовъ, Коста Николовъ и Тодоръ
0. Райновъ за време отъ 1 януарий 1912 год. до 31 декемврий
1914 година.
Наддаването става на декаръ
годишо.

Отр. 2

Брой 4.

Варненски Общински Вестникъ

Специални поемни условия
За отдаване па закуповачъ* таксите за театрални представления, свирачи, певци, и др. (чл.
39 п. 11 отъ закона за градските общипи) за време отъ 1 януари 1912 година до 31 декември
с. година.
(Приети съ решение № 314/30 отъ З/УП 911 г. отъ общински съветъ, утвърдено отъ
г-на Варн. Окр. Управитель съ писмо № 12187 отъ 17/1Х 911 година.)
... , . Чл.'.1. Закуповача ще събира:
. . . . . . .
1) Отъ концерти или опери (на български или другъ езикъ) театрални представления, ба
лове и литературни вечерипки съ входъ за всеко представление, опера, концертъ, вечеринка, балъ
и др. по 15 лева;
2) Отъ театрални представления на чуждъ езикъ по 50 лева:
3) Отъ балъ-маске на вечерь по 50 лева;
.:
4) Отъ акробати и гимнастици за едно представление на всеко лице по 50. ст.;
5) Огъ свирачи и свирачки, певци и певачкст, било отделяй,'било въ трупи, или оркестри
по градини, бирарии и др. увеселителни места за всеко лице на месецъ по 3 лева;
, 6) Отъ циркове на вечерь по 30 лева;
7) Отъ певци и певачки въ кафе шантани за всеко лице по 1 лв. на вечерь.
8) Отъ разигравани на публични заведения (кафепе, кръчма и др.) грамфони и латерни и
отъ същите или други свирачи по улиците за всеки на месецъ по 5 лева;
9) Отъ пияна и пиянина, които свирятъ въ публични заведения месечно по 10 лева;
10) о г ь панорами, музеи и менажерии на постоянно место дневно но 2 лв.;
*
11) Отъ кинематографи за всеко представление по 5 лева;
Забележка. Месецътъ се счита винаги отъ 1 число и се плаща таксата за целг месецъ
безъ да се гледа отъ-кой'депь1 на месеца е почнато упражнението на занятието.
Чл. 2. Когато едно представление, театрало или кинематографъ, вечеринка, балъ, или кон
цертъ?се отложи за друга вечерь; ако таксата е вече- събрана, тя важи за вечерьта, когато ще се
даде отложеното представление, концертъ и др.
Чл. 3. Освобождаватъ се отъ такса представленията, концертите и вечеринките давани отъ
учениците на разните^ учебни заведения или за въ полза на учениците отъ тия заведения и отъ
следующите благотворителни д-ства въ гр. Варна: а) сиропиталище „Надежда", б) дружество иМай'Ка*, в) дружество „Милосърдие", г) безплатните ученически трапезарии, д) дружество „Черномор-'
ски* Юнакъ", е) Колоездачното дружество и ж) отъ Варненския народенъ театръ „Смехъ и Сълзи".
... . • Чл. 4. Никой не може да упражнява или, да даде кое и да е отъ гореизброените занятия,
или забавления до като предварително не заплати таксата за това. При всеко поисквание отъ об
щинската или полицейска власть разписка за таксата, лицето е длъжно, да я представи.
Чл. 5. Въ кафе-шантаните, бирариите и всекакви други локали, съдържателите ех длъжни
да внасятъ таксите за всички пеяши, свирящи или играящи въ техъ лица.
, Чл. 6. Ако некой си позволи да упражнява занятие, или дава развлечения отъ изброените
въ чл. 1 на тия поемни условия, безъ да е заплатилъ предварително таксата за това, закуповача
въ приехтетвието на общински агептъ, или полицейски стражаръ му съставя актъ за парушението
по който виновния се глобява, съ 5 лв-, като му се събира и следуемата такса. Глобата ще баде
за въ полза на общинската каеса.
Чл. 7. Закуповача ще внася откупната стойность на два пхти: половината при сключването
на договора и'другата половина на 1 юли 1912 година.
Чл 8. Ако до 1 януари 1912 година не се отдаде предприятието па закуповачъ общината
ще го експлоатира за сметка на бхдащия закопувачъ.
Чл. 9 Ако налога ее обмени или измени по законодателенъ ;р.едъ, договора се упичтожава
по Право и-бозъ схдъ, безъ да ддъжи на закуповача веекакво. обезщетение.
Чл. 10. Настоящите поемни условия сьставляватъ неразделна часть отъ общите поемни условия.

Специални поемни условия
За отдаване на търгъ чрезъ тайна конкуренция на закупувачъ сбора отъ таксата-за
надписите въ гр. Варпа, за време отъ 1 януарий 1912 г. до 31 ;декемврий с. г. (чл. 88 п.
10 отъ закона за градските общини и чл. 286—291 отъ правилника за приложението му).
(Приети сърешение М 316/30 отъ З/УШ/911 г. отъ общ. съветъ, утвърдено отъ
г на Варнен. Окр Управитель съ писмо Л5 12279 отъ 26/ГХ/911 г.)
. Чл. 1. Заг«упувачатъ ще събира такса на надписите на заведенията и помещенията
за търговия, индустрия или други занятия, отъ каквато категория и да с ъ тй: бакалници
и всекакви продавници, кръчми, кафенета, хотели, ресторанти, менялници, банкерски къщи,
застрахователни и др. търговски заведения, включително клоновете имъ въ градътъ и зем
лището му, също отъ фирмите на агенти, на търговски къщя, отъ упражяяющи професията
си адйокатъ, лекари, инженери, архитекти и др. лица съ специална професия, дето и да работятъ те (въ къщи, или писалище, кантора и др. такива (все едно дали надписа е окаченъ всекога или не всекога, закованъ или е написанъ, вдълбавъ :или другояче поставенъ
въ заведението за което то се отнася)
Забгългъжна', Архитектите, инжинери.е, адвокатите, лекарите и др. лица съ специална
професия, които съ на държавна окръжна или общинска слуяеба и нематъ право на свобод
на практика, се освобождаватъ отъ плащане на таксата Освобождаватъ се също и лицата,
които упражняватъ амбулантна търговия или занятие, които.получаватъ наеми отъ недвижи
ми имоти и въобще всички лица, които нематъ открити заведения или бюра.
Чл. 2. Таксата за падиисъ се събира отъ всеко лице, което има надписъ въ гр. Вар
на и землището му за търговия или занятие, което то упражнява, дето и да е поставенъ
тоя надписъ, стига да е той видепъ за публиката и .въобще отъ лица, които по силата на
единъзаконъ, с ъ задължени да иматъ надписъ на заведението, дюгеня или кантората си за
занятието, което те упражняватъ безъ да се гледа фактически иматъ ли те такъвъ н.*ц.
писъ или не.
'
Забгългътна: Не се сметатъ за надписи (впвееки) мушамите, върху коию има фирма
на търговци, съ които се покриватъ храните и др. стоки. Също не се сметатъ за надписи
табелките за вътрешното разпределение на едно заведение -

Залогъ по 200 лева на градина.
Съ тайна конкуренция.
До 4 часа следъ обедъ, раз
работване за зеленчукови градини,
ниви и пр. общински празни ме
ста 1] въ „Орта-Чаиръ" край ста
рия каналъ и линията отъ 101
декаръ; 2] Праздно место тухлар
ница на Ан. Левовъ отъ 107 де
кара и 3] Праздно место въ об
щинската градина въ местностьта
„Пейнерджикъ" за време отъ 1
януари 1912 г. до 31 декемврий
1916 год. [5 години].
Залогъ но 50 лева за всеко
место.
г. г. конкурентите въ оферти
те си требва да окажатъ съ какво
ще обработватъ местото, срещу
какъвъ наемъ на декаръ и на го
дина.
Точно пространство е указано
въ скиците къмъ поемните усло
вия на търговит.е преписки.
Кметството,

Варн.Град. Общ. Управление
Обявление
" 3« 18461;
гр. Варна, 7 октомв, 1911 год.

На 12 ноември т, г, въ
помещението на общинско
то: управление щесесепроизведатъ търгове съ тайна
конкуренция за закупване
общински приходи , презъ
1912 година.
До 10 ч. сутриньта.
. Таксите отъ сметь.
Приблизителна стойность
16000 лева.
До 4 ч следъ обедъ.
Таксите за правокошда
реченъ (нороенъ) чакълъ
песъкъ и чимове.
Приблизителна стойность
1500 лева.
Валогъ 5°|о по всеко пред
приятие.
Кмекгствотс

Стр. 3.

.Варненски Общински Веетникъ"

Чл. 3. Всеко лице, ноето споредъ преходния членъ подлежи на предметната такса
плаща една такава на два-пъти за ц ела година, по единъ по опраелеленит* тукъ по-долу
разреди; безъ да се гледа на числото, видътъ или местонахождението на надписите, които
за едно или по-вече занятия, било че с ъ означени всички или само неколко въ единъ над
писъ, било че за всеко има отделенъ падписъ. .
^ Съдце тъй две и по-вече лица, които упражняватъ едно и по-вече занятие подъ об
ща фирма, като една колективна единица и като такова с ъ обложени общо съ единъ дачъкъ
занятие или патентъ, плащатъ една обща за всички такса за надписъ, каквито надписи ида
иматъ на едно и по-вече места и заведения, стига само всеки такъвъ надписъ да се от
нася до общата фирма. Но ако.нЬкоа отъ съдружниците упражнява отделпо отъ свое име
едно занятие за което плаща отделно данъкъ занятие или патентъ отъ свое име и при наличностьта на условията, предвидени въ чл. 2 той ще плаща особна такса за надписъ.
Чл. 4. Размерътъ на таксата за надписъ се определя, като се вземе за основа су
мата, която подлежащия на такса плаща годишно за данъкъ върху занятие, а за питейни
заведения и тютюнопродаваиците сумата, която плаща годишно за патентъ и то въ следни
те размери:
А. Отъ лица и заведения, които плащатъ чистъ данъкъ върху занятие или патентъ
безъ връхнини взема се такса годишно:
1 разредъ 100 лева, ако плащания годишно чистъ данъкъ върху занятието или па
тентъ е повече отъ 500 лева
'
2 разредъ 50 лева, ако плащания годишно чисть данъкъ върху занятието или па
тентъ е отъ 401 до 500 лв. включително.
3 разредъ 40 л в , ако плащания годишно чисть данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 301 до 400 лв. включително.
4 разредъ 30 лв. ако плащания годишно чисть данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 201—300 лв. включително.
5 разредъ 20 л в , ако плащания годишенъ чисть данъкъ върху занятието или па
тентъ е отъ 151—200 лв. включително,
6 разредъ 15 лв., ако плащания годишно чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 101 - 150 лв. включително.
7 разредъ 10 лв., ако плащания годишно чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 51 —100 лв включително.
8 разредъ 6 лв., ако плащания годишно чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 26 50 лв. включително.
9 разредъ 3 л., ако плащания годишно чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 1—25 лв. включително
Б Отъ лица и заведения, които плащатъ едновременно данъкъ върху занятие и па
тентъ за тютючопродавство или патентъ за продаване спиртни питиета или пъкъ трите ви
да даждия таксата се определя споредъ общия сборъ на двата, ресгективно трите вида даждия, съ които е обложено лицето или заведението.
Забгългъжна. Въ случай, когато лицето упражнява неколко различни занятия, за кои
то е обложенъ съ данъкъ върху занятие по отделно, то плаща по една такса и размера на
таксата, за надписъ се определя спородъ общия сборъ на сумите на чистия данъкъ, ппащанъ за всЬко занятие и въ пределите на горните разреди, макарь занятията да се упраж
няватъ нъ разни здания.
Чл- 5. Смесените надписи плащатъ такса въ двоенъ размеръ. Смесени надписи се
считатъ ония, коию съ, написана на една и съща табла или на едно и също место на бъл
гарски и.некой чузди езици, непосредственно единъ подиръ другъ.
Чл 6. Надписите само на чуждъ езикъ, все едно само съ чужди (не кирилски бук
ви) се облагатъ съ десеторна такса. Но обложените сь такава такса лица, не се облагатъ
отделно а за надписа на български, ако такъвъ съ турили некъде на заведението, където
и да било.
Чл. 7. Презъ койго месецъ на годината и да се постави надписътъ облага се съ
такса за целата година.
Чл. 8. Не се събира такса за надписите на държавните, окръжните, общинските,
образувателните, богуогодните, консулските и на всички други общественни учреждения и
заведения, които еж освободени огь данъкъ занятие.
Чл. 9. Всеки налогоплатецъ е длъженъ ла заплати таксата отъ надписа до 1 мартъ
половината, и вюрата до 1 окчомрий с г. въ канцеларията на откупчика, който лично обявява
чрезъ общинскиятъ ВБСГНИКЪ и глашатай где се намира тя.
Следъ ис:ичането на горния срокъ, таксата се счита за закъснела и се събира по си
лата на чл 102 отъ закона за градските общини, съгласно закона за преките данъци и всич
ки приложени постановления отъ него еж задължителни за откупчика.
Чл. 10. Известията за събиране по екзекутивенъ начинъ на закъснелите такси (или
налога\ откупчика представлява на свои разноски по образецъ даденъ отъ общинското управ
ление: Т е се връчватъ отъ откупчика на закъснелия данакоялатецъ при двама свидетели, отъ
които единия общински агентъ или чиновнпкъ.
Чл. 11 Огкупчака има право да иска нужното съдействие за екзекутиране на неиз
правения данакоплатецъ, слЬдъ като представи съ заявления най-малко 50 екземпляра отъ вто
ри листове на известията, редовно вржчени.
Ако общинското управление се усъмни въ правилностьта на некое облагане има право
да го провери съ своите агенти.
Въ случай на неправилно облагане ще се даде съдействието за събирането на таксата
(пли налога) само до размери намеренъ за дължимъ отъ общинското управление. Ако общин
ското управление намира, че некоя такса (или налогъ) неправилно се търси на некой данако
платецъ общинското управление ще откаже да даде съдействие и откупчика е длъженъ да се
отнесе до компетентния еждъ за събирането й отъ лицето, което дължи таксата безъ да търси
каквито и да било вреди и загуби отъ общината.
Чл 12 Общите поемни условия за отдаване на закупувачъ събирането общински до
ходи приложени къмъ правилника за гр общини както и чл. чл. 286 до 291 отъ този правилникъ до колкото не противоречать на тези поемни условия съставляватъ неразделна часть
отъ настоящите специални поемни условия и еж задължителни за конкурентите, респективно
за ЧЧЧ*™*-*™****™*^
задължава да изплати на Варненската градска община закупната цена на два пати. половината при подписването на (договора) контракта, вкойто ще се сключи следъ утвърждението на търгьтъ, а другата половина четири месеца следъ подписването
контракта

^

До

утвърЖ,дението

на търга и сключването на договора, тоя приходъ ще се ек

сплоатира'отъ общината, за сметка на предприемача.

Бр. 3.

Варн.Град Общ. Управление
Обявление
№ 18511
Гр. Варна, 8 октомври 1911 год.

На 21 того 10 часа сутриньта въ помещението на
общинското управление ще
се произведе търгъ съ явна
конкуренция за отдаване на
предприемачъ „белосване съ
водна и мазна боя общин
ската дезинфекциона сграда*.
Приблизителна стойность
1012*51 лева.
Залогъ 51 лева.
Кметството,
Варн Град. Общ. Управление
Обявление
№ 17658
гр Варна 2 4 септемв. 1911 год.

Въ помещението на Об
щинското Управление ще се
произведат/ь следните тър
гове съ явна конкуренция
за отдаване подъ наемъ отъ
1 януарий 1912 год до 31
декемврий 1913 год.
На 1 ноемврий въ 10 ч.
сутриньта, публичните домо
ве (хотели): „Шевенъ" —
приблизителна стойность
8000 лева; „Адрианополъ"
— 4000 лв.; ,Балчикъ"—
7000 лева, на година. За
логъ 5°|0.
На 2 Ноемврий т г. въ
10 часа сутриньта.
1. Общински касапски
шесть дюгеня въ II участ.
улица „6-й Септемврий".
2. Въ 4 ч. следъ обедъ
„шесть отделения за чер вар
ници при новата общинска
екотобойна",

Брой Ж

Стр. 4

Варненски Общински Вестникъ

Специални поемни условия.
!

1 За отдаване на предприемачъ чрезъ търгъ съ тайна конкуренция общ. право „кръвнина"
т. е. прихода отъ клане добитъкъ за време отъ 1 януари 1912 г до 31 декември с година.
•'.;"•>'': (Приети съ • решеппе ..№ 305/29 отъ 29/УП 911 г. отъ общинския съветъ, утвърдено съ
писмо М 10667 отъ П/У1Н 911 г. на г на Варн. Окр. Управитель).
'""Чл.'1. Закуповача ще събира правото кръвнина |чл. 88 п. 4 отъ закона за градските об
щини) по 5 (иеть) стотинки на всеки килограмъ месо, предназначено за употребление за кого и да
било, следователно и за войска, болница и затворъ, именно отъ месото на заклани волове, крави,
телета, биволи, биволици, малачета, кочове, овни, овци, агнета, пръчове, кози, ярета, свини и пра
сета, включително лойть и масьта
/
,
Закуповачътъ ще събира едновременно и връхнина върху кръвнината именно 5 % (иеть на
сто),'съгласно съ чл 1 отъ правилника за фонда на епизотите.' (Държ. вестникъ 17/1899 г.).
:. / : . За меса предназначени за износъ, вънъ отъ пределите на Варненското землище, т. е. за
-други общини или вънъ отъ България, плаща се кръвнана само по две сг. на килограмъ.
Внасяните въ Варна отъ други общини или отъ друга държава меса предварително се преглеждатъ отъ надлежния, ветеринаренъ лекарь и за техъ сжщо се плаща следуемата сума за кръв
нина и епизоотическа връхнина. Тия меса требва да се занасятъ направо въ градската скотобойна,
въ който часъ и да биле пристигнали въ Варна безъ да се отбиватъ и стоварвате дето и да било
другаде въ Варна и землището й. Въ протпвенъ случай тия меса по редовно съставенъ актъ се конфискуватъ като контрабанда, а стуианите имъ се глобяватъ въ полза на общината до 50 лева за
всеки случай Конфискуваните меса оставатъ въ полза на общината Оъбиранието на наложените
отъ кметството съ постановление суми, става по реда, по който се събиратъ даждията.
'

' 'Свинското ' месо винаги се внася отвънъ въ Варненската скотобойна цело неразсечено на
късове, съ неотрезана бутове и неразрезани подъ мищниците и слабините, въ нротивенъ случай
такова месо се счита заразено и се уяищтожава безъ да се плаща нищо на стунапина.
Чл. 2, Освобождавате се отъ право кръвнина;
1. Уяищтоженото месо, като негодно никакъ за консумация (употребление).
2. Кожата, главата, дробовете и краката на добитъка, когато те (кожата) главата и пр.би
биле одрани или отрезани отъ месото
3. Кормината (търбуха , червата, дробовете и лойта останала па самите тези части.
4. Месото отъ пра^е не по-тежки отъ 5 (петь) килограма.
5. Агнета и овните, колени по религиозни обичай за жертвоприношение (корбанъ) Соле
ната сланина и разните консерви отъ месо: луканки, наденици салами, варена, печена и пушена
сланина, шумки (жамбона) пастърма и др. такива.
•

Чл. 3. Всеки добитъкъ ще се притегля веднага следъ заклаванието и очистването ну Отъ
,тегло ще,се спада 2 % за фира. ;;
Агнетата и яретата, клани до края наемай ще се теглятъ съ дробовете и главата т е.
само безъ кожата, търбуха и червата; а отъ първи юний нататъкъ, както едрия добитъкъ, т. е
сащо и безъ главата и при, 2 % спадане за фира.
Чл. 4. Само прасетата до" 5 кгр (вкл) на коледа и агнета на Георгевъ-день за свое собГ.ственно употребление може да. остави закуповачътъ да се колятъ другаде, освенъ въ определе
ното отъ общ. съветъ место, т е. въ градско общинските скотобойни. Въ извънредни случаи може
/да допустне кметството 'заклаването • добитъкъ другаде, но винаги по писюнно позволително и по
писменно одобрение па надлежние, лекарь, дадено съгласно съ п. А на чл. 303 отъ правилника
за градските общини- За месото на казаните по-горе ааклаяи въ кхщи малки прасета и агнета не
се плаща кръвнина. .
?;
; ,
;> " Чл. 5. Когато закуповачатъ узнае, че е билъ закланъ добитъкъ не въ предвидения въ п:
А на чл. 303 отъ правилника за град. общ. меса, съставя се актъ въ присжтствието на общински
или полицейски органъ, и по тоя.акгъ, ако е редовно поднисань закуповачътъ сьбира въ троепъ
размеръ кръвнината и епизоотическата връхнина. .
Чл. 6. Закуповачътъ е длъженъ да се съобразява и съ всички санитарни и полицейски за
конни наредби (чл. 303 п В. отъ .цитирания правилникъ и нр.

Въ зала „Съединение15 за
времето отъ 1-й януарий до
31 й декемврий 1913 година.
На 3-й Ноемврий т, г.
I) Въ 9 ч. сутриньта 27
нови общински дюгеня на
пазаря (безъ № 22); догенъ
№ I отъ старите зеленчу
кови и № I отъ седемтехъ
нови двойни на пазаря.
На 4 Ноемврий т. год.
1) Въ 9 ч. сутриньта месарските дюгени при общин
ските хали въ II, III, IV
и V участъци.
На 6-й Ноемврий т. г. въ
общ. управление.
Въ 10 ч, сутриньта про
дажба на акции и облига
ции останали въ залогъ въ
общинската каса.
Залогъ се изисква . 5°|0 за
всеки наетъ дюгенъ, отде
ление, акции и облигации
— опредвленъ въ деня на
търга отъ тържната комисия.
КМЕТСТВОТО
Варненско Града Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18243. •
гр. Варна, 4 октомври 1911 год.

, ;•
Чл. 10 Ако правото "кръвпина се унищтожп съ законъ, увеличи или намали презакупния
срокъ,, договорътъ се унищожава,"по право и безъ сждъ безъ да има право (нредприемача)'закупо
вача да дири вреди и загубд ••''•'
> ;„ г Закуповача нема правр да иска намалепие на закупната цена, по каквато причина и да би
било намалено или снреяо коленето добитъкъ, било поради стачка на касапите или др. причини,
както и общината не ще може да иска увеличение закуппата цена, колкото и да би се увеличило
числото на коления добитъкъ въ Варна.

Кметството обявява, че на 17
того въ 9 часа предъ обедъ ще се
произведе на самото место търгъ
съ явно наддавание, за продавание
материала и събаряние сградите,
които се отчуждаватъ за разшире
ние улиците „Ов. Климентъ, Парушева, Княжеска, Одесусъ, Кавалска,
Деоърска и въ Кара-Боклукъ*.
Залогъ за право участие въ тър
га се изисква 5°|0. Отъ първоначал
ната стойность на материала, която
комисията ще определи на самото
место и въ деня на търга.

Чл. 11. Предложената на търгъ и утвърдена закупна цена е само за кръвнипа, свърхъ
тая сума закуповачътъ е длъжепъ да внася и 5 % епизоотическа връхнина.

Отъ Кметството.

- . ; Чл- 7. Правото кръвнина и връхнината се събиратъ отъ ония, чийто е добитъка и то ту
такси следъ като се заколи или внесе въ Варна заклапъ добитъкъ при това винаги срещу кви
танции, които издава закуповачътъ отъ кочанъ пронизанъ, преброепъ и подпечатанъ отъ общин
ското управление (чл 303 п Е) отъ цитирания правилникъ Тия кочани закуиовачътъ е длъженъ
:
' да пази •"'• >
. • ; , . , ' . . . . •.Чл. 8. Закуповачътъ ще плаща на общината закунната цена на кръвнината и едновременпо и епизоотическато връхнина, предплатена за всеки месецъ.
Никакви конпенсации (ирихващания) заку.овачътъ не ще може да прави, пито отъ следуемото за кръвпина, пито отъ онова за връхнината.
^ Чл. 9. Общите поемни условия, както и правилника за градските общини, ^.цравятъ нераз
делна часть отъ тези специални поемни условия.

Пеечатница "Войниковъ"—Варна.

