Брой

4.

Варн. Общин. В-hстни~ъ

Стр

3.
Е

П. Мtрение храни или шиникъ пара еж (п. 7 ч~. 109).
Отъ мърение ва Цариград. ки~о отъ 20 оки 1'/2 ст.

РаЗЯСifение: 1) Право за ~Iърение се взеllIа отъ
ВСЪКaIШИ храни (жита, кукурузъ и ир.), като ще се
смътатъ 20 Цариградски ки~а за една Ko~a, споредъ
което отъ една КОЛ~ за право

премървавие

що е натоварена на не!!, се взема

ни тъ, що ИДЖТЪ въ града
за мърение не се продава
експлоатпра

по
на

ЗО ст.

храната,

3а хра

2)

же~ъзницата правото
<Jакупувачъ, а ще се

и за напредъ чрезъ особенъ Общинский

чиновникъ всъкога направо отъ Общинското

Управ

.ll.ение.

ПI. Бариерно право или бачь (п. 11 ч~. 109).
За всъки: кола натоварени, които в~изатъ въ града 20 ст.

За всъкийнатоваренъдобитъкъ

"

"

IV.

б"

"

Разяснение:
I~О~Я и

1) Стоката, КОЯТО

B.UJ3a въ града съ

добитъкъ отъ же~ъзнопжтuата стаuция за

Митницата, и~и донесена по еухо и~п ПО море па
Мптницата и отъ ТЩIЪ в~пза въ града и отива па
же~i>знопжтната станция сжщо п.1.аща бариерно пра
ВО. 2) HpamнaTa, които в~изатъ съ кола и добитъкъ
въ града отъ воденицит'h по край града С.<YiЩО

щатъ бариерJ1'О траво, а тъй сжщо брашната,

се стоварятъ отъ вагонитоБ и, паТОванени на ко~я и

добитъкъ, В.ilизатъ въ града ва
И.il1I

за изнасяние

навънъ

оставЯние въ

тоже

И.ilащатъ

право. 3) На KO.JIa, когато има натоварено СТОка пе
повече отъ 50 оки ще се взема само 5 ст.

-

(п.

1. Отъ

вино отвънъ Варна на оката:
б

а) въ

урета и дамаджани

{

13 Чл. 110.)
О тъп и тия.

загранично вино и оцетъ

мъстно вино и оцет ь

града

бариерно

о I\ т роа.
1.

П.1.З

:които

~,.](;T.

•

заграничпо

б) въ CTЪK~a: на CTЪE~O \БУТИ.ilка) { ыIстноo

•

2.0тъ единъ градусъ спиртъ, ракия, ромъ и КОНЯКЪ по З.i!КОО.lометъра на Вагнера
температ.

отъ:.4

{)

2
50
5

градуса

БК.ilючите~но

3. Отъ една ока бира и въ града работена въ бурета
4. " бира въ СТЪК.ilа отъ ПО.1.0вина ока, внесена въ града
5. "всъко заиечатано стъкдо, разни ~ИКИорИ, като се взема аа
вермутъ, битеръ, кирасо, вани~ия, pyct:кa водка и др.

~

5
5

по~овина ока: ромъ, конакъ, апсентъ

•

.

•

•

30
2

6.0тъ едннъ СИфОНЪ отъ всъкаква ГО.ilЪмина (вк~ючително .ilимонадитоБ) работени въ града И.1.и вънъ

П. Отъ Гlредмtти за ядение.

7. Отъ една
8. "
9. 17
10."

ОЕа захарни И3ДЪ.ilия, като ~YKYMЪ, :компоти, бонбони, c~aДKa, X8.ilBa n всички вахарни пре~IоБти
тахжпъ внесенъ въ града, но не и ра60тений въ Варна ла Отсата
.
•
.
.
•
•
една ока сиренъе ПТвайцарско, холандско и др. т.
.

"черъ хайверъ

"

10

10
40
1

ПI. Отъ предмtти за строение.
11.0тъ една Eo~a кересте (кириши, дъски за строение, ДЪСIШ за каци, oроБХОШl пънове и пр.)
" една Ro.ila доБ.ilанъ камъкъ и водеВИЧШl I~а}IыII

40
20

12.

13. "
14."

15. "
16."
17.

"

единъ товаръ кересте

"

15

"варъ

f>
125
[)
20

една Eo~a варъ
"
"тух~и И Rереми,l\И работени въ Варненската мера 11 въобще въ Бъ~гаРJJЯ
заграничви тух~и п керемиди на една кола, като се С}IоБта КО.ilзта отъ 200 ТУХ.1.и и~ш Rереми,l\И

IY.

Разни предмtти.

18.0тъ касса ганъ

(23 окп, ДВоБ тенекии) . . '
19. " една ока ТЮТЮНЪ: Хаскювскпii, ДЖУМЗ.i!ийский, RanaK.iI., Неврокоп. п др.
20. " една ока ТЮТЮНЪ на ~истове ПРОllзведенне отъ Rllя~еството
.
21."
""
"
Бохча, Су~убаджа и др. на JLистове
22."
"
"
"
дребенъ, цигари и пури 1 и П качество
23."
""
"
III п IY качество'на оката
24."
".,
"У
",,"

01"1>

2()
40
5

еднакво качество

1

6(}
30
1О

Обща бtлtЖll3. Освобождаватъ се отъ градскитоБ права за теГ.ilеЮIе, мърение, барш'рно право (бачъ)
и октроа : 1) държавнит}; имоти и прилад~ъжащитъ па Варненската Гра,llска Община, а именно: те.1СГРЗФ

СТЪ.ilбове, .военнитЪ кола съ каквото и да сж натоварени и въобще всички стоки, които ги BHIJ.~H въ града

ОБЩИНСIЩТО Управ~енпе ва градско-общпнски

нужди и Еоето и да би.ilО ираВlIте.ilстве[шо,

военно учреждевие :като неговъ И~lOтъ, но :не и внасянит'},

граЖАаНСI~О

11.Ш

стоки за ПРОА8вание въ града на с )(jЩlIната И.llI

Правите.ilСТВОТО отъ иредприемачи и въобще частни ~ица, които до прелаваНИf\ТО имъ е.... имотъ на по
C.il.оБДНllт-Б. Сжщо се освобождаватъ отъ И.i18щание J:азаНIIТоБ градски права: ВЯИ<'l\нит-Б въ града пi;r.:ъкъ,
пръсть; .i\С'и('н'Ь, Т. е. нед-Б.lШВЪ :камъкъ, вода за пиянио, по не и ~eдa, който Се виаr.:JJ въ БИРНllт-k фа(:РlllЩ
н другад-В въ ~еАНИЦП за ПРОМIJШ.ilение и~и търговска цi;.1Ъ, иропзведеНИJJта

на Варненсl'ИТоБ

.10SЯ (1'1'03;'\116,

uвощия П др. Т.), по~овпната отъ внесенитоБ въ града проИ!шедения отъ .ilивадnт:В lf нпвптоБ (по не п ст'ь

бостапитоБ) на веМ.;Iед-Б.щьтоБ, ЖИТe.ilИ на Общината, В8 Еоето ще се дава своевременно на всъкиii Вltрне
иецъ-зеМ.ilед-В~ецъ удостовъревпе отъ Оfшинското Управ~енпе. 3) Най сетн 1>, не се ввема бариерно пра' о и

()Т'Ь ко~лта п добптъка, които прпвовватъ храни отъ ВI\ГОllит-Б. (Р-Вш. на Оtщ. Съв1;тъ

No. No. 208 и 210-1 :::Ь8 1'.)

Стр.

Брой

Варн. Общин. В-Ветпш:ъ

4.

Арендна плата (сергп

16

парасж) за отстжпванпт1>

ио у.лицитi3, п.лощадит1>, пазарит1>

n пр., 1,

За театра.лни представ.ленил и концерти,

осв-Rпъ съ б.лаго·rворите.лна цшь за вечерь

1

м1>ста въ пред1>.лит1> на Варн. Община на продавачи

.

Пърuиit к.лассъ

други такси.

Вторип"

• .
.••

3абtАtжка. Классоветt, за които се говори до

.
Tyh""

опредtли кмета съ ПОМОЩНIIЦПТ']; си чрезъ поста
ноlI.Itение, като се ,!ма за рх.ководство при туй го

Т.'кел

Наименованйе

4.

.lt~шната
на

и

просите.1Н

значеш!ет@
11

на

иtстото,

положението

пр.

За право свирение пъ Общината на му-

17

зи ка.'tпа баПД1 отъ БИВШJI войници на чо

I

в1>къ за десеть денл •
За единъ м1>сецъ •

• . . . • • ., 1
. . . . . • . 2
(Р1>шеНllе на Общинсв:ий Съв1>тъ No. 133 отъ 25
Юлий - 1888).

Отъ маупаджипт1>, ъraрангози, в:оито пра'

1

влтъ и.ли поправ~~ъ

IIIаунп и АР.

.ладии

(канци и ир.) на частни .лица и.ли за иро

дань, на градско III1>сто

при ТабакхаНЕт1>

край р1>ка Д1>внн годишно:
а) Отъ първий к.лассъ
•

а)

150
100

•

"вторпй"

•

ПРИRА3Ъ

нредп.лащано за ц1>.ла година въ ЯнуариЙ.

2

М1>ста за стоварлние за

ПРОАань

М. 681.

кере-

миди и пр., око.ло Табакханит1> и въобще
неда.лечъ отъ пристанището

Първий lс.лассъ} сжщо годишно пред-

Вторий"

п.латно

M1>c'ra за стоварвание мертеци, дървета

3

Варна, 23 Ное~IВРИЙ 1888.
I

пъ,шение р1>шението на Варненев:ип Градсв:о-Общин-

120
80

ский Съвi;тъ отъ 13 Октоявриii~. г., No. 246, утвър-

и ъштраци (дрiшови пржчки) око.ло наеъшнит1> м1>ста на керестеджиит1>, сжщо го-

дено отъ ГОСПОДIIна Варненсftий Ов:ржженъ Управите,,1Ь на 19-п текущи!I, иодъ No. 18,654, съг.ласно по

АllШНО, предп.латно:

ПЪРВIIЙ Б.лассъ
Вторий . . •
ТреТJlЙ

4

9

..

АреНАlIа п.лата за държание

III1>сто

••

предп.латно

11

общини, постановихъ:
Ст. 1. Най късно до 1-й ~Iартъ идущата 1889
г. всичв:и керемидчипници и тух.'lарници, .лi>жащи

IIIежду пжтищата за Сандрово и п~тл за с. Франга,

дв1>ст1> метра къмъ Добричското шоссе отъ пос.л1>АНИЙ

2

пжть, да се ВДПГНЖТЪ,

за

Mi;cTa за стоварвапие КОСТИ (II:ОIl:а.ли)

позво.lлва копанието

..

13ТОрIlЙ
"
•••....•.
М1;ста за стоварлние дъски и др. градиво
ГОДIIШНО, преДПJlащано за вс1>в:ий кв. метръ
М1>сто за стоварвание вжг.лища гоАищно

предп.латно на квадратенъ ыIтръъ

• • .

Отъ вс1>в:ий кърпачъ (ескиджп.л) и др.
т. въ бараки и.ли праздни градски 1rI1>CTa

тамъ да не се

Общ. Управ.ление за напредъ правени е керемиди,
тух.ли п други пръстени изд1>.лпл само въ ъrБстностьта на западъ отъ Пi!iТЛ за с. Франга, отвждъ "Ис.ллмоог.лу·Тепе" къмъ Максудъ-а дереси 1i. къмъ с. Га.лата~
и то вс1>кога по Форма.шо залв.ление отъ же.лающиЙ

300
200

Аа отпори керемидчийница и.lИ друго иодоб !о заведение, Kal>BOTO ПОЗВQ.ление ще се дава само с.л1>АЪ за
п.лащание установений годишенъ Ha.loroь, вземание
отъ просите.лл зад.лъжите.лно и давание, одобрено от:ь

- 60

Uбщин. Управ.ление поржчите.лство, че пос.л-В исте-

- 40

чението на вс1>ка отъ пос.л1>дующит1> дв1> години ще С6
внася предп.латно наJlо,..га за с.лоВдующата годица, като

2

въ кран на 1891 г. Оощин. Съв1>тъ си запазва пра-

ПрlI р. Д1>вня преДПJlатно • • . . . •
ОТ'Ъ nс1>ко .lИце за продапь пзъ у.лпцит1>

80

телно да се опредuлва м1>стото за Bci;в:a керемедчJlЙница съ от.личите.лни знакове от.ъ прокопъ, 50 сантц-

и др. гадъ на градски м1>ста край

вото да вдигне кереМIIдчийницатаотъ даденото м1>сто.

града

Ст. ПI. От> Общинското Управ.tение предвари-

n пр. на града х.л1>бъ, яйца, кокошки, ово-

1В п

I

Ве.,шкденъ, Байрама ПАР. т. праздници

Такса отъ .луксозникучета за шесть м-h.

сеца иредп.латно

метра широчина и 30 с. Аж.lбочина, което м1>сто не
може Аа бжде за никол керемедчийюща пове'!е оТ'Ъ
2500 кв. M~Tpa и на което керемеД'!I1ЛТа. е д~ъжеП'Ъ

2

въ ырал на вс1>&а година добрi;

панитi3 въ него трапища.

да изравнява ИСll:О-

Ст. IV. Испъ.lненпето на тоя ирив:азъ се В'!>З-

2

.шга на Финансовото Отдuение при пов1>ренно'J:О ми

. • ."_' .~"'~ 50
Общинско Управ.ление, като незабавно c~ съоБЩIL по
',}.
един'!> препис'!> от'!> приказа на всички ов1>зц кере,10 --,
IIIИДЧИИ, като тол прIIКa3Ъ се обшродва и В'Ь ОБЩIIНЗа панорами, менажерии (иа.ложениЯ 'на' - ,
ский 8tстник'L аа всеобщо знание.
ЖIIВОТНИ), акробати {щргаНДЖИИ)~АР, на гр. . "
':'
Ст. у. За нарушите.литh на тоя прuкзз':Ь Аа се
и1>ста преАп.латно за вci;кпй М'ltceцъ - ',: '
" съставя ОТЪ етаршитh горски стражари Jt.tи ОТ'Ь цаАПЪрВllii к.лассъ • • • . • \~ . :::; •. 40
:L!.1>~нптh общинсЬо"И агенти и.щ коШ!иссари акт'!>, 110
НТОРIJЙ
"
.
••
::;:::•. ';;;:; .30·~ '. . ROито виновнитi; ще бжджтъ вакаавапи отъ .кмет&Тj!UТШ'i"
••••
; •. JЮlj·
съ г~оба Ао 25 .teBa, И.lИ ще се предавать ва c.a'j.А'Ь,
споредъ както предuпсва закона •.
.

.

• .

.

Такса върху .луксозни коне преАп.латно
~ за гuдина • • . . . • . • . • . -\

1.

напредъ

. . ..
За държание преаъ ц1>.лото лtто КОКОШIШ

щил, .лимонада, дондурма и пр. за вс1>кпU:
IIIi>сецъ иредп.латно
. . • . . . • .
"2
Отъ вci;КШI продавачъ на разни н1>ща
(шер6етъ, захарь и др.) за време до три деня

14

и за

пръсть.

Ст. П. Да се позво.ллва отъ повi>ренното ми

-120

при III1>стото на Старата Анг.лиЙска ске.ля,
()тI3ЪДЪ сегашната ::шг.НIiiСII:а св:е.ля, тоже

за вс1>кпй ыI>сецъъ предп.латно

101

с.л1>днлта а.линел отъ ч.'l. 87 на Закона за граДСВ:ИТ-Б

I

воденични

8u"jншU: rl:падр. ыIтръ'Ь на ГОДlша . •

['ОДIlШНО нреДПJlащано:
ПЪрВШl KJlaCCOЬ

8

100
80
60

АР. т. за вс1>кий ыI>сецъъ предп.латно
II:аМЪНII на граДШl:О

7

••

За ПрОДRваНllе на градсь."И .1rI1>CTa с1>но и

i)

6

•
.

Кмета на Варненската Градсв:а Община, за ис

4

Печатница па Х. Н. ВоИвиковъ.

_

Варна.

