XXIV.

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

ПРОВАДИЙСКО

окол

Брой 6.

Варна 26 Ноемврий 1911 год.

УПРАВЛЕНИЕ

$14023
9 Ноемврий 1911 г."
гр. Провадия.

• '
Излиза
четири п ж т и в ъ месеца.
Редакторъ експ.диторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.
Препнсъ.

До Господа Общ. Кме
тове въ околията ни и
съседните Околийски
Началници.

Моля издирването на следния краденъ добатъкъ а именпо:
1) Две крави на Върбанъ Жековъ отъ село
Хамбардъкъ, сь бвлези . сиво-пъстра аладжа, левото ухо отъ върха отрезано; другата:гсивочериоока, безъ б*лези.
2) Е|;инь иалакъ на Демиръ Тоневъ отъ с.
Ново-Оело, сь белези 2 1 / 2 години, косъмъ ку
леетъ, караманъ, на опашката бЬдо и „бугаи.
3) Едно тедичв на Кръстю Георгиевъ отъ с.
Ново село, сь белези: 5 год; коеъмъ-черъ дЬспото ухо отъ края отрезано и на десната кълка
отгоре, има дамга, на края на опашката има бело.
4) ДвЬ крави на Върбанъ Жековъ отъ с.
Хамбардъкъ съ белези: първата 10 год. косъмъ
пъстъръ, левото ухо *отъ върха равно огрезано
а на дБсното отъ предъ ойаа Втората .4 год.,
косъмъ сивъ съ с&щите белези.
5) Два коня на Иванъ > Атанаеовъ отъ село
Къдъкьой, съ белези: първия червенъ 4 год. на
бърната ей има неколко бели косъма; втория, черенъ 4 год. на челото и носа има бело.
,6) Едно дапаче на Дони Иваповъ отъ село
Ченге съ белези: 2 год. косъмъ сиво-червенъ,' опашката къса и рога чивга.
(подп.) за Окол. Начадникъ: не се чете.
. (подп.) за секретарь: А. ИВАНОВЪ.'
Шраща се преписъ па Господина .Варненски
Кметъ,; за обявявание •
. . Л1 14533 Варна 22 Ноемврий 1911 год
Градоначалникъ: ИВ. X. МИХАШГОВЪ
Секретарь: Д. Н. ДОКОВЪ.

ВАРНЕНСКА

Търгов.-Индустр. Канара
Ла 6125
гр. В а р н а

До Господа действи
телните членове на ка
марата:;

П Г.
Бюрото на Варненската Търговско-Иядустри^ална Камауа има честь да Ва съобщи, че съглас
но заповедьта на господина Манистра на Търго
вията и Земледелието, подъ Ла 4221 отъ 15 т. м,
тази годишната XX редовна сесия на камарата ще
се открие на 1 Декемврий въ 3 часа следъ пладне,
ори дневенъ р е д ъ :
1) Отчетъ за дейностьта на камарата презъ
1911 година.
2) Отчетъ на Търговското училище презъ
19Ю/19П учебна година.
3) Избиране бюро на камарата п комисия за
проверка на главния отчетъ за финансовите опе
рации и камарата презъ 1910 година
4) Чуждите капитали и гЬхното значение за
икономическото развитие на страната.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница. . . . . 3 ст
., втора
„
2 "
» третя и четвърта страница . 2 „

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

Единъ брой 5 ст.

Варненско Град. Общин. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 21164.
гр. Варна, 19 ноемврий 1911 год.
На 4|17 януарий 1912 г. часа до 4 следъ пладне, въ помеще
нието на Варненското Градско Общинско Управление шд се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ:

Направата на канализацията
понеже договорътъ съ първите предприемачиН, Дафиновъ и Бл.
Пейчевъ е унищоженъ. Приблизителната стойность на предприятие
то възлазя на 2,000,000 [два милиона] лева. Желаещите да взематъ участие въ търга требва, съгласно чл. 49 отъ закона за об
ществените предприятия, да внесатъ залогъ 5°|0 върху тая сгойпость, а именно 100.000 [сто хиляди лева], въ удостоверение отъ
Българската Народна или Земледелската Банка.

Предложенията за намаление или увеличение требва да станатъ
върху единичния цени, въ проценти, безъ дроби.
Конкурентите требва да се съобразяватъ и съ членовете 11, 12,
13, и 14 отъ закона за обществените предприятия. Те съ длъжни
да укажатъ въ офертите си за какъвъ видъ канали съ кръгло на
пречно сечение, съединителни парчета [отклонения] и крайулични утоци офериратъ, за цементобетонови или за каменинови и отъ где ще
бждатъ доставени тия материали.;— отъ чужбина или ще бъдатъ
местни. Тържната комисия ще приема предложенията до гореозначе
ния денъ и часъ. Следъ това никакви предложения или заявления
не ще со взематъ нодъ внимание.
Книжата могатъ да се видятъ всеки присътственъ день въ
канцеларията на водоснабдението и канализацията при Варн. Град.
Общ. Управление.
Кметъ: ИВ. ЦЕРОВЪ.
)

Н-къ. на водоснабд. и канал.,
Инженеръ: П. БОНЧЕВЪ.

Специални поемни условия.
За отдаване на закупувачъ налога върху натоварени кола, коне, и магарета (бачъ)
за време отъ 1 януарий 1912 година до 31 декемврий с. г. (чл. 88 п 13 отъ закона за град-,
ските общини — чл. 279—282 отъ правилника за прилагане закола за градските общини./
(Приети съ решения № 317/30 и 405/41 отъ З / И П и 4/Х 911 г. отъ Общ съветъ, утвър-/
денисъ писмо ЛИ 12486/24/1Х 911 г. на г. Варнен. овр управигель

Стр. 2

Варненски Общински Вестникъ

Чл 1. Откупчика ще събира налога „Бачъ" (чл, 88 п. 13 отъ закона за градските
общини) върху натоварените кола, коне и магарета, които влизатъ въ града и минаватъ презъ
певоя отъ улиците, въ следния'размеръ; ;
•
; '
1) Отъ всека натоварена кола впрегната съ одинъ или два добитъка по 20 сг ^
2) Отъ всека натоварена кола, впрегната съ повече отъ два добитъка, за всеки добитъкъ по 10 ст
V
V
"
•
. 3) Отъ всека натоварена кола, която се движи съ газъ, пара, електричество и др
подобии (автомобили, омнибуси и пр.):
V
а) Когато колата има 10 или по-малко конски сила по 1 лв
б) Когато колата има повече отъ 10 конски сили по 2 лв.
.-.,•••.
4) Отъ всеки натоваренъ конь, магаре и муле по 5 ст.
З а б е л е ж к а Чертите на града еж отбелезани на приложената прн тия условия
скица, те еж: отъ къмъ истокъ; по построения каналъ край лозята (болницата и казармите
но ож отъвънъ града); отъ,.5КъмЪ;Северъ: предпазителния зидъ на;дола ..Франга", краищата
на татарските и циганските квартали (новите). Отъ къмъ западъ: бившат!а крепость „Кадирн
баба"- (турските и еврейските гробища спадатъ въ чертите на града), градината на КараПеня (стария зидъ на Русенските порти), къмъ старото корито на река Девня, въ града с,у.
огнищата на бившите воденици сега хана Кр Петковъ и парната мелница на А'. Агалиди и
къмъ югъ; новопостроения пор овъЛзакритъ каналъ и'оградата на пристанището |
Чл. 2 Кола и добитъци натоварени съ стоки, докарани по железницата и по вод се
облагатъ ,съ бачъ, пренасяне/стокцте отъ станцията или пристанището въ града.;.
;
/ ^ , П ? Ч л . 3. Освобождаватъ се отъ налога бачъ: , <
•
• ;
,:
1) Стоките които се товарятъ. отъ митнишките складове, магазини и площади и се
отяасятъ направо за гарата.
З а б е л е ж к а . СгокитЬ, които се внасягъ въ града отъ параходи и др. такива и отъ
складове плащатъ бачъ, ако се внасятъ съ кола, или добитъкъ.
2) Натоварените коля й добитъци съ< произведения, произходящи отъ имоти лтж.ици
въ землището на общината, комуто и да принадлежатъ.
З а б е л е ж к а За коля и добипцп натоварени съ дини, пъпеши, тикви, сено и фий
бачъ винаги се плаща.
3) Всички коля, коне и магарета натоварени съ вещи правителствени (държавни и
окржжви), а сжщо и съ вещи предназначени за Евсиноградек.ш дворецъ и за Варненската
градска община, когато превозите се извършватъ отъ самите учреждения чрезъ наети огь
техъ коля, а не отъ доставчици или предлраемачи, когато тези вещи еж за собственно онотребление, а не за търговия. /;.•,'•,'"! •;•
«;; ,' ;
:'
, 4) Колята и добитъците, които само преминаватъ прЬзъ града (тъанзитъ) и отиватъ
за другъ градъ или За друго населено место.
*
'.'•'•
Такива кола и добитъци, при влизанпето имъ въ града, депозиратъ налога на найблизкия бариеренъ пунктъ, отъ тукъ имъ се издава бележка съ обозначение датата и часа,
по силата на която, ако въ сжщото денонощие излизатъ навънъ отъ града, получаватъ обратно
платените суми при излизане отъ бариерния пунктъ презъ ! който заминаватъ на вънъ отъ града.
З а б е л е ж к а . Ако натоварените кола или добитъци преминаватъ прЬзъ Варна, за
да отиватъ на Варненската железопжтна станция или на Варненското пристанище, те не с з
считатъ транзитъ и ще се облагатъ съ бачъ. Сжщо се облагатъ съ ( бачъ колата и добитъците,
идящи отъ други общини или огъ самата Варненска община, но само отъ места, които .тбжатъ
вънъ отъ чертите на града, означени въ забележката на чл. I1 и отиватъ на железопътната
станция или пристанището, макаръ и д а не преминагъ пре^ъ некоя отъ улиците на гр. Варна.
5) Не се взема налога бачъ огъ коля и добитъци, натоварени съ ломени прости ка- :
мъне, вода, песъкъ, пръсть, тезеци, чимъ и донесени отъ лозе, градини или ниви пръчки, чу
кани, фиданки и дръвчета, а сжщо отъ коля натоварени съ багажъ отъ домашни вещи, праздни
лозарски бжчва за пръскане лозята и др. лозарски принадлежности.
З а б е л е ж к а . Не се освобождаватъ отъ бачъ линейните камъне „Аршинъ таши",
ледъ и дърва сечени отъ гората
.;
:
6) Сжщо не се взема налога» бачъ отъ файтони,1 автомобили, омнибуси, брички и кола,
които носятъ багажъ но не, и. когато на колата е туренъ само багажъ, безъ да е пжгника на
колата при багажа си.
'
'
Чл. 4. Ако некой влезе съ натоварени кола или добитъци въ градската черта, безъ
да е платилъ бача, счига се, че се" е огклонилъ да плати тоя налогъ и ще се състави противъ
такъвт актъ, като ща му се спира временно колата и добитъка.
.
Ако натоварените кола или добитъци еж много и пренасятъ стоки или вещи наедно,
лице, закуповача спира, само толкова
кола, колкото еж необходими за изплащане бача за
всичките'кола. \
- •.'•'••.•'•'•'• , , ; \' .• ;':•; :.•/;•.•.•.;.'.•;•
-,
.,'-.
; Чл. 5. По всеки'редовно .съсгавенъ'пров4р.нъак1ъ, общинското управление давана
откупчика сждеВствне зт събиране налога по екзекутивенъ редъ и глобяване нарушителите съ
глоба въ размеръ до 5 лв. въ полза на общинската каса.
Ако общинското управлепие .намери, че акта е невъренъ и бача неправили се иска
отъ налогоплатеца, то отказва да даде еждейетвие и откупчика е длъженъ веднага да освободи
задържаната кола или добитъкъ, а за събиране бача отъ налогоплатеца да се отнесе до ком
петентния еждъ, безъ да има право да търси вреди й загуби отъ общината.
Чл. 6. Принудителното изискване отъ нарушителя налогъ „Бачъ" и глобата ще става
по реда на събиране даждията, като се продаде съ публично наддаване часть, отъ задържа
ната стока, останалата стока следъ това се освобождава и предава на притежателя срешу
разписка на самия актъ.
Чл. 7. ЗакуповачътЪ ще държи за своя сметка за събиране бача нуждното число
служащи, които требва предваритезно да бждатъ одобрени отъ кмета. .
1ой представя на своя сметка край градските черти колкото иска бариерни бараки,
като сжщо съобщава за това писменно на кмета. Последния може да запрети поставяне ба
риерни бараки само тамъ, дето това би пречило на техническите изисквания.
Огъ днешнитЬ бариерни бараки, закуповача ще може да се ползува безплатно като
ги поддържа
Чл. 8. Бариерите ще бждатъ отворени всеки делниченъ и праздниченъ день и часъ.
Чл 9 Закуповачътъ имд за свое постоянно местожителство гр. Варна, той ще държи
главно централното писалище в ъ града, за местонахождениета за което съобщава на кмета
/писменно. .•:•." ' ' • ' . '
'\'"'•'.-"•.
Чл. 10, Закуповачътъ ще държи следните прошноровани и заверени отъ кметствого книги:
!
а) Квитанционна кпига подъ № № по редъ.'
б) Книга за постжпающите всеки день доходи отъ бача и
.. '
в) Книга ва издаваните на, бариерчеците квитанции п за повърнатите кочани на тия

Брой 6
5) Отговорность на търговските агенти.
. 6'.Търговските еждилища въ свръзка съ тър
говския кредитъ.
7) Иоскхияването на живота.
8) Подпомагане търговията и промишденно«тьта ни отъ страйа на Б. Н. Банка съ часть отъ
нейните печалби.
9) Нашето кашкавалджийетво и спрепйретво
въ източните пазари.
'
10) 8 конътъ за насърдчение на местната
индустрия.
11) Б р а ш н я н а т а па индустрия въ източните
пазари • ••••
, , 1 2 ) Р а з г л е ж д а н е и приемане: а ) правилника
.и, ирограмата з а вечерното търговско училище, б)
правилника за р а з п и т * временни курсове и в) пра
вилника з а изращането стипендианти отъ камара

та по разните занаяти.
13) Бюджетопроекта па,камарата за идущата
1912 година.
14) Одобрякапе некои протоколи на бюрото
на камарата..: ,'.'-..
.;
,15) Приемане главния отчетъ за финансовите
операции на камарата за 1910 година.
16) Разглеждане законопроекти отъ търговскопромвшленъ характеръ, внесени или които ще се
внесатъ въ Народното Събрание.
17) Разни предложения и въпроси.
Съ отлично почитание:
Председатель: П. Г. Пвтровичъ
Подпредседатель: А. Р. Патамански
Секретарь: Ж. Димовъ.
Чл. 24 отъ „Закона за Търг.-Ннд. Камари гласи :
„Членъ (иа камарата), който отехтетвува отъ общите и
обпкповенви събрания и заседания на камарата, безъ
уважителни причини, повече отъ петь заседания подъ
редъ, счита се, че е подалъ оставка".

Варненско Градско Общинско Управление
Обявление
№ 21016
гр. Варна, 17 Ноемврий 1911 год.
На 20 Декемврий т. г. въ по
мещението на общинското управ
ление ще се произведатъ търгове
съ тайна конкуренция:
До 10 часа сутриньта
Доставка монташъ за инстала
ция на централното водно отопле
ние на два общински цветарника.
Приблизителна стойность 4400
лева.
До 4 часа следъ обедъ.
Доставка, направа и поставка
бордюрни камани въ разни улици
на града ведно съ ископа за ос
новите, направа основната имъ
зидария и риголи.
Приблизителна стойность
9731-40 лева,
Залогъ по 5% върху всеко пред
приятие.
Кметството.
Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
М 21688
гр. Варна, 30 Ноемврий 1911 год.
Понеже произведения на 29 того търгъ съ

Отр. 3.

, Варненски Общински Веетникъ"

тайна конкуренция за отдаване въ закупъ общин
ския приходъ „кринина и каатаринива • нрезъ
1912 година не се състоя ио неявяване конку
ренти, обявява се, че на 14 Декемврпй т. г. въ
помещението на общинското управление.
ще се произведе новъ търгъ за схщата цель съ
тайна конкуренция.
Офертите се приематъ до 11 часа сутрипьта.
Приблизителна стойность 36000 лева.
Залогъ 1800 лева.
КМЕТСТВОТО.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявленяе

Бр. 6.

квитанции. Тия книги закуповачътъ е длъженъ да пази и да ги представя въ кметството
при поискване
Чл, 11. Ако би се установило, че е събиралъ закуповачътъ или некой неговъ слу-'
жащъ бачъ въ поголемъ размеръ отъ предвидения въ тия поемни условия, или ако би събралъ бачъ отъ вещи или предмети, освободени отъ тия условия, съ постановление отъ кмета
ще се постжлва по чл 18 на общите поемни условия, приложени къмъ правилника за град
ските общини, коию, какго и правилника съставляватъ неразделна часть отъ настоящите спе
циални поемни условия.
,
Изплащане за закупната сума става споредъ общите поемни условия.
За отнемане закуаа, кмета ще издаде заповедъ по решение на общинския съветъ,
утвърдено отъ надлежната погорня власть.
Чл 12. В ь случай, че въ течение на закупния срокъ, се отмени, намали или уве*
личи налога бачъ, контрак.ътъ се унищожава по право и безъ еждъ за останалото до срока
време, безъ да има: право закуповачътъ да дири вреди и загуби отъ общината.
Чл. 13 Ако, договора по настоящите поемни условия не бжде сключенъ до 1 януарий
1912 годнна, дохода ще се експлоатира отъ общинското управление за сметка на бждещия
закуповачъ.
>

М 21275

гр. Варна, 22 Ноемврий 1911 г.
Въ помещението на общинско
то управление ще се произведатъ
търгове съ тайна конкуренция за
презъ 1912 год. на 8 Декемврий
т. година.
До 10 часа сутриньта
Доставка канцеларски принад
лежности за общината и основни
те училища въ гр, Варна.
Приблизителна стойность 8000
лева.
До 4 часа следъ обедъ.
Печатане Общински Вестникъ
и разни общински и библиотечни
книжа
Приблизителна стойность 8000
лева.
На 1 същий въ 10 часа сут
риньта съ явна конкуренция за
време отъ 1 Януарий 1912 годи
на до 31 Декемврий 1913 година.
Отдаване подъ наемъ публич
ните домове [хотели] „Плевенъ"
приблизителна сгойность [наемъ
годишно] 8000 лв'., и „Балчикъ"
— 7000 лева.
Залогъ но 5% върху всеко
предприятие и публиченъ домъ,
Кметството.

Обявление
М 21449
гр. Варна, 22 Ноемврий 1911 год.
Варненското Градско Общинско
Управление на основание чл. 136
отъ закона за полицията въ селски
те общини обявява, че Ахмедъ Исмаиловъ отъ гр. Варна, изгубилъ
е интезапския.гь си билетъ № 140,
Серия 88/1910 год. издаденъ на 8
Юлий н. г., за единъ конь на 9 г.
косъмъ сивъ, десното око бело,
срещу който билетъ му е издадено
дублцкатъ.
„ Въ случай че се укаже негде ори
гинала да се счита невалиденъ.
п. Кметъ: К. Евстатиевъ
п. Оекретарь: В. В. Живописцевъ

Специални поемни условия.
За отдаване на предприемачъ чрезъ търгъ съ тайна конкуренция бериите кантарина и кринина за време отъ 1 януарий 1912 год. до 31 декемврий с. г. съгласно чл. 88
п 5 и 6 отъ закона за градските общини и чл. чл 304 до 316 отъ правилника за прилага
нето му. (Приети съ реш № 359/33 отъ 7/IX 1911 год. отъ общин съветъ, утвърдено съ
писмо № 15319/24/Х1 1511 год отъ г. Варненски Окр. Управитель)
Чл. 1. Бериите кантаринина и кринина (чл. 88 и. 5 и 6 зак.) еж право за теглене
и мерене стоките, които се продаватъ. Тия берии се взиматъ задължително по реда показанъ
въ чл. чл. 305 до Г»16 на правилника за приложение закона заградените общини (Д В., брой
106 — 905 г.), както се излага и въ тия специални поемни условия безъ да се обръща вни
мание, дали купувача1 ики продавача теглятъ и мерятъ стоката съ официалните мерки и теглилки.
Чл. 2. •Закунувйчътъ ще вземи кантаринина по две стотинки на 10 кгр. щомъ сто
ката тежи повече отъ 50 кгр. на горе, кринина по две стотинки на всека кринина, т. е. на
всеки хектолитръ по (10) десетъ. сг., щомъ продажбата е станала въ Г'арна и нремерването
и било уговорено да стане въ Варна
Чл, 3. Кантариннната и кринаната се плащатъ при продажбата отъ продавача или
купувача на стоката, споредъ както еж се споразумели помежду си. а когато не ех се съ
гласили за това, закупувача я събира отъ кого и да било отъ двамата.
Вносимите по железницата храни въ'Варна, макаръ и нЬколко пжти препродадени
въ Варна се считатъ, като храни предназначени за износъ и I ато такива, не нлащатъ кри
нина, ако такава за техъ е платено другаде. II^и износъ на храни отъ Варна за странство
не се изискватъ доказателства, че е изшгатена отъ техъ кринината
Чл 4 Кантаринина се взема отъ всички сюки, които се теглятъ съ кантаръ, но
само когато продаватъ по панаирите, пазарите и сергиите, а не по дюгените, магазивте, скла
дове.е, фабриките и жолЬзопжтните станции.
Каменните вжглнща, които се вадятъ отъ държавните мини и сольта се освобождаватъ отъ кантарина, гдЬто й отъ когото и да се продава.ъ
О.ъ фуража куиуванъ о.ъ войската на тегло, за овеса и ячмика се плаща крлнина
по чл. 5 на тия специални поемни условия, а за сламата и сеното се плаща кантаринина, но
;
егмо, ако купуването става на определеното отъ общилата место за пазари
Забележка. , Купувача не ще взЬма кантарина отъ каменните въглища, внасяна
отъ .сгранеш
>
.
„
•
'
.
•
Чл. 5. Кринина ще се взема отъ храни и др. стоки, които при продажбата се ме
ря.ъ съ крина, биле те двоенъ декалитръ, или отъ по големъ или по-малъкъ размеръ.
Когато договорящитЬ се страни би извършили въ Варна и землището продажба на
зърнени произведения съ кантаръ, закуповача пакъ ще взема кринина, а не кантаринина.
Кринина се взема въ такива случаи по тукъ изложено пресметане. Една крина двоенъ дека
литръ ще се счита за: 15 килограма жито, четирнаде.сеть (14) килограма ; р<кжь,( 11) едина-м
десеть килограма ячмикъ, шестнадесеть (16» килограма царевица (кукурузъ), .осемь (8) кгр. .
овесъ, пегнадес ть (15) кгр просо, и пешадесеть (15) кгр. раница.
Тъй: на сто оки жито, просо и рапица равни на сто двадесеть и осемь кгр илиосемь и половин \ двойни декалитри ще се взематъ кринина по две стотинки на крина 17
стотинки, на 100 оки ржжь (9 крини) 18 ст.; на сто оки царевица (8 криви) 16 сг.; на 100
оки ячмикъ (ПУз крина) 23 ст.; и на 100 оки овесъ (16 крини) 32 сютинки.
Чл. 6 Кринината ще се плаща тамъ гдето става въ Варна, и землището и продаж
бата на храните (зърнените произведения). Обаче, храните, които се носятъ етъ некое-соло : .
до Варненската железопътна станция за да бждатъ натоварени веднага ила пъкъ следъ време
въ вагони и кораби, облагат ь се съ кринина, въ Варненската община, а не въ селата отъ
де.о се носятъ тия храни и дето може би е станала продажбата.
••>.•>'• • ' ' • " • • • ' < • • . ' .
Чл. 7 Храните, които се внасятъ натоварени: съ товари, съ кола или по железницата и
се стоварятъ направо въ водениците и фабриките за произвеждане спиртъ, пиво, брашно и
пр , се облагатъ съ кринина; но ако фабрикантътъ или воденчарътъ удостовери съ формени
квитанции, че при покупката на храната, той е платилъ тия берии въ друга община и че
нема втора продажба, освобождава се отъ плащане.
Чл. 8. Храна, която се потребява въ държавата, се облага съ кринииа толкова
пжти и въ толкова места, колкото пжти и въ колкото места се препродава, а храна пред
назначена за изнасяне въ странство, облага се съ кринина само веднажъ и то въ станцията
и скелята отъ дето първоначално е била натоварена.
Въ противенъ случай взема се кринина въ Варна.,
Чл 9. Храна, която веднажъ е обложена еъ кринина, ако се продаде втори пжтъ на ??'
некоя брашнарна фабрика, гдето се обръща на брашно и трици за износъ въ странство при
втора продажба, не се облага съ кринина.
Чл 10. Хранп, които се' товарйтъ по железопжгната станция въ ваго! и й разтоварватъ въ Варна и землището и, за да се натоварятъ на подоходна направа за изнасяне въ
странство, не се облагатъ въ Варна съ кринина, като обложени съ това право отъ станциитЬ/
отъ дето еж били натоварени
За да се счита, че такова облагане е станало, вносителя въ Варна на храни по же
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лезопжтни станции е длъженъ едновременно съ внесената съ вагони храна, ако тя произхожда
отъ България, да представи на закуповача въ Варна квитанции или квитанция, каквито се
изискватъ отъ чл. 13 на настоящите специални поемни условия; ако произхожда отъ чужбина
такава квитанция не се изисква.
••••''..!••;.• Докараните въ Варна.съ. коля-храни етъ кое и да е блло населено месго, включи
телно-отъ землището на гр. Варна и продадени на Варненската житна борса, опреде тена напроданъ. на храни место—-плащатъ вринина тутакси слъдъ извършването на продажО та и
премерване на храната.
3 а б е л е ж к а. \ Предприемача не ще взема кринвна и кантаринина отъ ония инностранни храни, които мйнаватъ транзитъ
Чл 11 Пра продажба^ на стоки въ количество по-малко отъ 50 кгр., какго се казва
въ чл. 2, не се плаща за техъ кантаринина, но ако продавачътъ или куповачътъ за сигурнооть, пожелае да се претегли стоката съ официаленъ кантарь, той •— пожелавшия.ъ плаща
за това 5 стотинки.
:
Чл 12, Тегленето и меренето на стоките, подлежащи на кринина и кантаринина,
стана съофициялните теглилки и мерки, съгласно закона за мерките и теглилките. Тия тег
лилки общинското управление дава, добре проверени, срещу разписка на закуповача. Закупувачътъ е длъженъ да държи на разположение на продавачите и куповачите всекога доста
тъчно число крини (двойни декалитри) и кантари, маркирани и често проверявани отъ общин-"
ското управление. За това ако общинските такива се окажатъ недосгатачно количество, закуповачътъ, поканенъ писменно отъ кмете.вото, длъженъ е въ пай-късия възможенъ срокъ да
си достави допълнително число мЬрки и теглилки за негова слетка
Закуповачътъ е длъженъ да плати на държавата установените такси за проверка
на мерките и теглилките.
..;.'-,,.-.• Кметството по решение па общинския съветъ, има право да отнема предприятието,
ако закуповачътъ би се хваналъ или би се установило, че мери или тегли съ неофициални,
немаркирани и непроверени теглилки или мерки, вли пъкъ би се уловилъ, че показва неточно
теглото н размера на стоката, която тегли или мери.
Чл. 13. Кринината и кантаринината се събиратъ отъ закуповачътъ срещу редовни
квитанции, откъснати отъ кочаиъ, койго е проверенъ, преброенъ и подпечатанъ отъ общин
ското управление. Въ квитанциите требва да еж посочени: да^атя, местото, гдето е станала
продажбата на стоката, количеството и размерътъ на взатата берия.и името на лицето, което
я е платило.
,.
. . , Чл. 14. Всеко нарушение на коя да е точка отъ з дължеяияга на закупувача, из
вършени отъ негови хора, лега върху самия закуповачъ Той нсможе да се извинява съ това,
че неговите служащи не били постжпили по.негово наставление.
Чл. 15. За всекиго, когото закуповача взема на св и служба по предприятието и
за изменение на търговското си местожителство, каквото е всЬкога Варна, закуповачътъ съ
общава писмено на кмета.
.,;...'..' Чл. 16. Освобождавате се отъ'плащане кантаринина още:
1) Сеното, сламата и дървата, които се докарватъ и продаватъ въ града на кола и
товаръ, безъ да се теглятъ. Ако договора е да се платятъ тия артикули, на тегло, взема се
кантарина отъ техъ.
, , , 2 ) Всички храни, брашна и др. стоки, които мйнаватъ презъ Варна или землището й
транзнтъ,'безъ да се стоварватъ, ИЛИ продаватъ въ трада. Тъй, храните, които отъ вагони се
товарятъ направо въ параходъ, ако и съ кола или чували, не плащатъ кантарина, ако и да
биле продадени въ Варна на тегло.
3) Месата отъ скотобойните. които се теглятъ отъ закуповача на налога кръвнина и
4) Гроздето докарвано отъ лозята, лежащи въ Варненското землище, освенъ когато
куповачътъ ИЛИ продавачътъ би искали претеглюването му
(Следва).

Стр.

Офертите се ириематъ до 4 ча
са следъ обедъ.
Грцбвцзителна стчшносп»
30000 лева.
Залогъ 1500 лева.
Закупната сгойность се изпла
ща на общината на два пъти, пър
вата половина при подписване до
говора, втората 4 месеца следъ
подписвапие договора.
Кметството.
Варненско Градско Общнско Управление

Обявление'
№ 21032.
гр.

Варна, П Ноемврий 191Г година.'''

Въ помещението на Общинското Управление
;
ще'се произведатъ следните търгове:
На 21 Декемврий т. г.
^';
До 10 часа сутриньта—съ тайна копкуренция.
Доставска разни материали, инстромеяти и
пр. презъ 1912 год.
Приблизителна стойность 10000 лева
Съ явна конкуренция.
(
Въ 4 часа следъ обедъ.
Доставка 5000 пръстени тръби, 200 кгр.
дървено масло II качество и пр. за стария об
щински водопроводъ.
'•-.
Приблизителна етойность 1700 лева. :
Ма'22'съший Н 10 часа сутриньта.
Продажба безименп акции и облигации отъ
5°/ 0 Софийски 4. милиоренъ заемъ и параходното ;.
д-во въ Варна, останали въ оащинската каса.
.
Залогъ по 5 % върху предприятие, акции и
облигации.
Кметството.
Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
''_'.'• . у

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
-\^,^^:М.
21274:
'
, : Въ помещението на общинска
та пожарна команда ще се произ
веде на 5 Декемврий т. год. въ 8
часа сутриньта търгъ съ явна кон
куренция за продажба и изхвърляне
около 250 кола конски торъ.
Залогъ се изисква 5% върху
първоначалната цена, определена
въ деня на търга отъ тръжната
комисия.
Кметството.

въ 4 часа следъ, обедъ.
' Доставка газъ за осветление общинските по
мещения.
•
Приблизителна стойность 2000 лв.
На 2 сжщий въ 10 часа сутриньъа
Отдаване подъ наемъ (6) шесть отделения
за черварници при общинската скотобойна за вре
ме отъ 1 Ялуарий 1912 година до 31 Декемврий
с година.
Първоначална наемна цена за година на от
деление ще се определи въ деня на отъ тръж
ната комисия.
Залогъ по 5°/ 0 .
КМЕТСТВОТО.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
Л? 20011

Варненско Градско Общинско Управление

;

Обявление
№ 10759
гр.

Варна, 12 Ноемврий 1911 година

1
. ВъпомЬщбпието на общинското управление
\ ще се произведатъ търгове ех явна конкуренция:
V На1 1 Декемврий т. г. въ 10 часа сутриньта.
^ Д Доставка разпи инструменти за работилница\№к при дезинфекционното Общ. отделение.
/ ;• \ Приблизитедпа сгойпость 285 лв... ,

гр. Варна, 1 Ноемврий 1911 год,
Понеже произведения на 31
Октомврий т. г. търгъ за отдава
не въ закупъ Общински приходъ
такси отъ н а д п и с и [вивески]
не се състоя, обявява се, че'на 5
Декемврий т, г, въ помещението
на общинското управление ще се
произведе повъ търгъ за същата
ц/вль съ тайна конкуренция.

4

'-.•

;

.

• '•

!

л« 2 1 6 8 9 . " ;'

гр. Варна, 30 Ноемврий 191-1 год;

г

На 10' Януйрий 1912 година въ" помещение?»
то на общинското управление ще се1 произведе-^
търгъ съ тайна конкуренция „доставка медика-,„.
мен1'и и превързочни материали за общинската
аптека" презъ същата година.
Приблизителна стойность 3600 лева. < >' • ,
Залогъ 180 лева.
КМЕТСТВОТО.

Обявление
№19269
гр, Варна, 21 Октомврий 1911 год..,
Варненското Градско Общинско
Управление възъ основа чл. 136
отъ закона за полицията въ сел
ските общини обявява; че Даутъ '
Ахмедовъ; отъ гр. Варна е изгубилъ интизапскиятъ си билетъ;
№ 19193 Серия ,<76—1909 година издаденъ на 21-й Септемврий
1910 година за единъ катъръ жен
ски на 8 год. косъмъ черенъ, сре-г
щу който му е издаденъ дубликатъ.у
Въ случай че се укаже оригинала
негде да се счита невалиденъ.
ц. Кметъ: Д. Беделевъ
п. Секрвтарь: В. В. Й^ивописцевъ
Печатница „Войниковъ" —Варна.

