Варна. Петъкъ 31 Януари 1903 г

Год. XVI.
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ИЗЛИЗА ТРИ ПДТИ ВЪ МьСЕЦА
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рновенно на 10, 20 и 30 числя.
Цена на вестника за година
е 2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

О Б Я В Л Е Н И Е.
На 1 Януари т. 1903 год. Петръ Ив. Мирски е
намгьри.ть предъ портата на бащиния си домъ (111 уч.
Л» 290) — една сума, която»е предадена на Градското
Общинско Управление за да се издири стопанинътъ й
и му се предаде.
Така щото. ако НБКОЙ е изгубилъ въ тоя день
подобна сума да се яви въ Град. Общ. Управление и
т1ГБ-гь като установи нравдоиодобностьта на сумата ще
••' "•• получи.
ОТЪ КМЕТСТВОТО.

Варненско Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИ Е
Л« 1038.
Гр. Варна, 30'Януари 1903 година.

el

—

Писма, статии, нари и сичко що е на вест
ника се праща до Градско Общинското
"• Управление въ Варна.
За обявления се-плаща за дума:
3 ст.
На първа ч;да\.ица4д?>У>^.:
„ ВТОра СГрЪпЙЦвЧгг**. '" .
2„
1 „
трета и четвърта страници.

Варнен. Градска Общ. Библиотека.
Пр'.;зъ .м1,сеп,ъ Декември 1902 год., Варненската
Градска Общинска Библиотека е била посетена въ чи
талните сичко отъ 2854 души, а книги за домашно
четене съ зелн 394 души и за четене въ Библиотеката
— 101 души.
Посетена е била Библиотеката отъ: 809 ученици.
790 свободни. 549 чиновници, 243 работници. 170
учители, 74 търговци, 32 лекари, 32 книжари, 22 жур
налисти, 21 живописци, 21 войници, 18 учителки, 14
земледе.щи. 11 проповедници, 10 фотографи, 10 офи
цери, 9 прозбописци, 7 златари, 2 адвокати, 2 аптекари,
2 актьори и 1 студентка. По народность: 2722 бъл
гари. 55 гърци. 43 арменци, 20 евреи, 4 руси, 2 фран
цузи. I турчинъ и 1 немецъ.
Четените книги възлизатъ на 545, отъ твхъ на
български 3(30, на руски 101, на френски 30, на нем
ски 3 и на английски 1.
По предметъ най-много книги СА четени по беллетрп етика.
Библиотекарь: Н. Георгиевъ.

Варненското Градско Общинско Управление има честь
да.обяви,, че па 14 Февруари т. г. въ 3 часа следъ обедъ
въ помещението му ще се произведе търгъ, съ тайна кон
куренция, безъ иереторжка, за отдаване на предприемачъ
подвързията на около 2000 парчета книги на Общинската
До Почитаемий Варненски Общ. СъвЪтъ.
Библиотека, съгласно приготвените за тая цель поемни услолия и образците.
Изложение на финансовото положение
За участие въ търга се изисква 50 лева залогъ.
па Варн. Градска Община.
Оферти ще се приематъ отъ 3 до 4 часа. .
Книжата за това предприятие се намиратъ въ канце
При разглеждането па бюджета за 1!М)3 год.. неоО.холарията на Общинското Управление, дьто заинтересуваните
""•нтъ да ги разглеждатъ секи приежтетвенъ день и часъ. | димо става да се представи на почитаемий Съ«етъ изложеI ние за финансовото положение на общината, та да могатъ
! г-да съветниците да извл1жатъ отъ него определени и ясни
Кметъ: П. А. КжрдЖИвВЪ.
: понятия при гласуването му. НрЬдъ видъ на това обстоя: телетво, азъ събрахъ отъ материалните книги на касата сичСекретарь: П. Атанасовъ.
i ките данни и сметки за това изложение, което ще обема,
тъй да се каже. както пасива, така и актива на общината.
Подобно едно годишно изложение, което до сега не е било
представлявано, отъ само себе си става наложително за въ
бждеще. та да има'-чьз'мджность но този начинъ да се уста
Дирятъ се следующите добитъци, а именно: 1) крава нови една постоянна връзка за годишните активи и пасиви
^а 6 години; косъмъ червено-белъ, ръсть средепъ, рога прави, на общината.
Принадлежаща на Тодоръ Нейчевъ отъ с. Долньо-Софуларъ,
За да бжде изложението последователно и пълно, то се
Казанлъшка околия. 2) Две крави, едната на 6 год. косъмъ раздели на две части: едната ще съгържа активната, а дру
»е.-п-, рога плести, на края опашката малко отрезана, а гата пасивната часть.
тората на 7 год; косъмъ възсикъ, рога прави на горе, приадлежащи на Tеню X. Камбуровъ отъ с. Енина, сжщата
ЧАСТЬ ПЪРВА.
.олия. 3) Едно даначе на 5 години, бе.гь косъмъ, рога
•вени и малко обърнати напредъ, припад.гБжащъ на Христо
Въ тъзи часть съ излагатъ сичките недвижими, по
1йрактарский отъ с. Казалачдере, саща околия. 4) Една крити и непокрити, имоти, както и сичките мобили, инстру
била на 9 год. червено-черникавъ, ръстъ високъ на пред- менти, покъщнина, книги отъ библиотеката, извлечени отъ
1я кракъ копитото разцепено съ ножъ, опашка черна и дълга. инвентара, който държи градский икономъ и отъ инвентарите
на сичките отделения.

Обявление.
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1. Покрити Градсви недвижими имоти:
е
св
н
о
о

Видътъ на имотите

si
id

Стойность
на

Название на местностите

имотите

или улиците

ч

о
Квадратни
метра

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
39
30

100
100
972

450
184
65
400
250
63
30
27
22
31
6500
2780
4128

Газното влагалище
Старата болница
Две къщи

СО

Мусаллата
«
Центр. градина
До река Девня
Улица "Цариградска'

18000
6000

385
115
100

Три бараки
Една барака

ст

90000
700 00
60000
26000
5000
15000

400
250
415
387
46

Общинското управление
Телеграфо-Пощенската станция
Зала "Съединение"
Житнатл борса
Магазин при кавака
Две магазин № № 277 и 385
Две магазин № № 386 и 387
Здание срещу църквата
Осемъ касапски дюгени
Петъ
Четирнадесеть насапски дюгени
Шестъ
"
Петь
"
Три публични дома
Бюфета въ приморската градина
Две морски бани
Къща сь дворъ
Три бараки на ташъ-кьопрю
Една барака

лева

Сичко.

5000
5000
12000
• 6000
6000
20000
4000
14000
2000
2500
1000
2000
1200
1000
600
600
400
800
15000
15000
60000
3000

-I

На площада при църквата
При пазарния площадъ
При река Девня
Балъкъ паваръ
Ибриямъ капия
Татаръ капия
Акъ баиръ
Приморската градина
съ кабини
V уч. № 222
Ташъ-кьопрю
До вратата на табите
Въ рова на табите
При моста на скелята
Въ стара митница
Ени-кьойский пъть
Франгенски пъть
Кьомюрлюкски пъть
Добричсни пъть
Влагалище за газъ
"
„ барутъ
Пожарна команда

467000

II. Непокрити Градски имоти:
1*

«
о
О

Видътъ на имотите

а.

Ъ

в

сЗ
И

Стойность
на

Название на местноетьта,

имотите

дъто се

П

^

намиратъ имотите
-

лева
1
2
3
4
5
6
7

Гора
Градини
Овощни градини
Зеленчарска градина
Ниви
Лозе
Местото на марангозхането
Сичко.

35000 1750000
310 1240000
200
10000
50
5000
800
12000
7
1000
12000
36367 3030000

•

0*

<'

?ч

.хе
<о

с8
СО

ст
Общинска гора
Двете градини
Пейнирдже
Русчукъ капусу
По разни места^
Сотирата
Срещу касап. дюгени III уч.

Градска и приморс.
Посад. съ дръвчета
Бахчав градина
Между общ. гора
Татпла-тепе
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Варненски Общински Вестннкъ

III. Инвентарно имущество:
а)
б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)
к)

Техническо отделение
Библиотеката (книги 8000)
Пожарната команда
Секретарнята
Майсторската [обвоза]
Касата
Градините
Борсата
Санитарното отделение
Аптеката
Сичко.

7.036 80
40,319 50
10,942 90
2,067 30
0,о07 ч —
2,165 25
1,687 40
2,442 60
1.513 30
1,313-15
7Н.995 20

И така Варненското Градско Общинско Управление има
въ притежание:
#
I. Отъ недвижими имущества, покрити
II „
„
„
непокрити
III в инвентарно имущество
А сичко-~

467,100' 3,030,000-—
78 995 20
3,576 095-20

Въ изчислението на недвижимите и движими общински
имоти влизатъ само тия, които общината притежава но
актови и ги има въ пълно владение (инвентарно имущество);
— тукъ не съ вписани праздните места, надъ които тя,
общината, има неоспоримо право на владение. Като се при
ложи къмъ горнята сума и цифрата на недоборите около
450,000 лева, ще се намери, че общината разполага съ
единъ активъ отъ 4,026,095 лева и съ единт годишен-* бюджетъ отъ 698499 лева.
Като се определи по-горе актива на общината, пека
сега изброимъ и пасива й, който се състои: отъ дълго
срочни дългове, дългове за отчуждени места, дългове

12)
13)
14)
15)

1в;
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)

1) Банката до 1 Януарий 1903 год.
293.095*41
2) Гирдапь ео 1 Ноемврий 1902 год.
233.634*21
3) Цитаделя до 1 Януарий 1903 год.
51,670*30
Сичко. . . 578,399*92

II. О с в е т л е н и е .
5,362*66
22,232*20
7,477*81
35.062*67

III. Държавното Съкровище.
Александров, болница презъ
Варнен. Държ. „
„
Държ. Съкровище, патентъ
.,
я
г
Военното министерст. обозъ

1899 год.
155' —
1899/900 г. 11,454-50
1899/900 г.
2,91403
1901 год.
1899 год.
13,165'—
Сичко.
27,688*53

IV. Отчуждени места.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Жечка Янкова
пре
Наследи, на Стон*Ивановъ
Янаки Вълчевъ
Васила Девелекова
Коста Димитровъ
Петко Ивановъ
Юрданъ Камбуровъ
Ив. Г. Малешковъ
Петко Ивановъ
Христо Панковъ
Саби Симеоновъ

1.410.85
1345-20
810 —
791 20
1,41750
1,747'35
648- —
456'—
1,045*25
876'06
600*16
1,545*—
1,989-96
6,245*—
4,166-25
500-—
1,500-—
133*50
1,012-75
1,454*95
346-68
1.399-05
5,702-95
Сичко 74.282*26

лихви

1)
2)
3)
4)

Тома Кулхавий
Александръ Николовъ
X. Такоръ Месропиянъ
Арнаудъ Мехмедовъ

презъ

1901 г.

48- —
7-68
я
71-40
п
1068.52
я
СЬЧБО 1 1 9 5 6 0

VI. Слама и ячмикъ за конете и хамути:
1)
2)
Ъ)
4)
5)

Щ-рю Бе.тчекъ
Христо Сгояновъ
Сава Марковъ
Петръ Ивановъ
Таксимъ Мехмедовъ

презъ
;:
я
я
я

1900 г.

700*—
775' —
427*50
1901 „
1000-•213-10
1900 г.
Сичко 3115-80
п

VII. Отъ мостове и бурдурни камъни, постройки:

1.) Вратня Анкови презъ 1900 год.
2)
1901 „
3) Никола Таитъклж „
1899/900 год.
Сичко.

1)
2)
3)
4)
5)

Пренесени
Братия Порязови
Сава Горбановъ
п
»
Зия Ефенди
я
??
Андрей Купеновъ
я
»
Рефие Ханъмъ
л
"
X. Хюсеинъ Мехмедовъ
»
«
Степанъ Петусиянъ
»
«
Андрей Кросновъ
я
V
X. П. Христодуловъ
Я
»
Терзи Парушъ
п
:•
Георги Кюпели
Я
В
Акъ-Коюнлу Османъ
п
п
X. Мелконъ Тахмасиянъ
я
п
Мадамъ Фрайнитъ
я
я
Атанасъ Ивановъ
я
я
Александръ Русаковъ
я
«
Жечка Парушова
Калиопи Факато
презъ 1901
II. Ив. Бакърджиевъ
я
»
Никола Боекъ
я
»
Арифъ Хасановъ
я
»
Флори Зафировъ
1893 г.

V. Отчуждени лозя:

отъ осветление и чистение на градътъ, покупка машини,
канцеларски и други.
I.,Дългосрочни дългове:

Стр. 3

1900
1899
1900
1899
1900
1899
7
„

<в

п
V

г.
„
в

„
,.
„

1.200* 61)1)*--

3,100 —
600' —
Ю.093'35
16,636-10
953*75
1,320 —
1,037-40
494- —
1,104* —

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

С. Димитровъ, камъни прЬзъ 1899 год.
Ив. Байновъ, мостъ
„
п
г
Н. Станковъ, фрап. зидъ в
1900 ..
Христо Ивановъ, мостъ „траката"
Строителното Дружество првзъ 1897 г.
Матеевъ—Я-ватчиевъ, тротоари, 1900 г.
Агопъ Керкорияпъ, железни плочи „
Сичко

7,850-..6
6,958'18
13 638* —
1.408.56
17,267*42
28.36Г58
2,7!)8'46
78.283-16

VIII. По ч и с т о т а т а .
1) Дружество .Омония" првзъ 1900/901 г. .60,049*06
2) Н. Станковъ за ями
,
1901 г.
63*48
Сичко 60.1 12.54

IX. Сждебки д^ла и адвокатско възнаграждение:
;'1) Карпъ Трънка
о832*69
2) Апостолъ Савовъ, Адвок. възна1-раждение
305- 3)
,,
,.
714-75
я
4)
,,
_„
571.40
п
Сичко 7423-84

X. Н а е м и .
1) Сотира Нарушена
2) Дешпина Пор ноти прЬзъ 1900/901 г.

3.347*—
2,108- —

Бр. 1

Варненски Общински ВЕСТНИкъ

Стр. 4

Пренесени
3) Ст. X. Данаиловъ
4) Тодоръ Касабовъ
5 Хасанъ Арифовъ

"

708.35
600-—
533.34

1900 г.

Г)

Всичко 7.296'69
XI. Депозити, връхнини и надвнесени пари:

4)
5)
6)
7)
8)
9)

Сот. Парушева отъ 1897/901
Апостолъ Савовъ отъ 1899
Ст. Димитровъ отъ 1899
Иванъ Байновъ отъ 1899
Коста Димитровъ отъ 1900
Карпъ Трънка отъ

Пренесени
3,347-—
г. п 8 %
1,591-15
г, п 1 0 %
7,850-96
г. п 8 %
6,958-18
г. г 8 %
10,093-35
г. я 8 %
5,832- —
» 10%
Сичко 165,369-71

1) Георги Антоновъ. надвнесени презъ 1900 г. 1,120"—
2) Гарабетъ Ховсапиянъ, депозитъ 1898 г.
2,557 - 60
3) Едмондъ Цитадъ. връхнини презъ 1899 г.
ЗГ25
Сичко 3,708-85

Тръба заедно съ останалите летящи дългове непремено да се изплатятъ на хората, защото за първите се
плаща лихва, а вторите — съ отъ отчуждени места, наеми,
материални и нр., съ една дума, ако има възможность, треба
да се изплатятъ сички дългове отъ тъзи категория и те
XII. Канцеларски: '
изцело възлизатъ на 381,084 лв. 33 ст. Така също треба да
1) Венелинъ Божиловъ презъ 1900 г.
5 1 Г 7 0 се амортизира и дългосрочний заемъ на Дружеството „Гир2) Недю Петровъ, печатъ „
„
2 7 0 ' — дапъ", който възлиза, както по горв се показа на 233.634 л.
Сичко 781-70 21 ст., за да не се плаща 1 0 % лихва, а по-малко — 8 %
и по този начинъ да може да се консолидира сичкий дългъ
XIII. Р а з н и .
на общината, възходящъ около 1,000,000 лева, само въ
едни ръце.
1) Хр. Гендовичъ, дърв. масло 1893/96
93/96 г. 52,380 59
Сичко това е възможно да стане, ако почитаемий Съ\/2) Братия Генови, матер.
1900 г.
80 —
ветъ
успей да направи единъ заемъ, съ срокъ за 30 години,
)&) Иосифъ Коенъ, разни
392 80
»
отъ
Българската
Народна Банка, отъ единъ милионъ лева,
4) Соломонъ Коенъ „
283 60
»
съ която сума ще се конвертиратъ сички дългосрочни заеми
5) Парушъ Георгиевъ, матер.
141 62
"
на общината и изплатятъ летящите й дългове и следствие
6) X. II. Христодуловъ
„
666
10
я
на това, тя ще има да плаща годишно за лихви и аморти
1.045 25
«
зация на този заемъ само 113,333'33 ст. (лихви 80,000 и
8) Сава Шишмановъ
16 —
я
»
амортизация — 3 3 , 3 3 3 3 3 ) . Този заемъ може да се гаран
^9) Леонъ X. Оваковъ, разни
98 60
V
тира съ прихода отъ общинските налози, който годишно
10) Андрей Анастасовъ
,.
111 33
»
възлазя на 240,000 лева и азъ съмъ убеденъ, че, като се
11) Евгений Белесъ, машини
1900 г.
45 20
представи на Банката истинското финансово положение на
12) Георги Поповъ, матер.
5,620 —
п
общината, тя ще се съгласи да сключи заема.
40 —
13) Павелъ Спасовъ, инструм.
п
Веднъжъ така уреденъ въпроса по финансовото поло
18300 —
14) Заплати на възстановл. кредитаа »
жение
на общината, сичките нейни приходи (връхнини,
1901 г.
4000 —
15)
правото отъ вагони, за цидателя) ще се ьпасятъ редовно въ
Сичко 82132 64
общин. каса, отъ които приходи като се изалащатъ редовно
заплатите на служащите, които годишно възлизатъ на
II така общината длъжи:
179,560 л. и гаранцията на милионни заемъ —113,333-33 ст.
другите
приходи ще посрещатъ редовно съответствующите
I Дългосрочни дългове
578,399-92
по
бюджета
разходи.
II Отъ осветление
35,062-67
III Държавното съкровище
Колкото за по капиталното благоустройство на градътъ:
27,689-53'
IV Отчуждени места
74,282-26 докарвание вода, еклеражъ, постройка на морски бани,
V Отчуждени лозя
1,195-60 хотелъ, даже и канализация, могатъ да се отдаджтъ подъ
VI Слама, ячмикъ, хомути за конете
3 , 1 1 5 8 5 концесия — система, която въ единъ по късъ срокъ ще даде
VII Мостове, бурдури, камани, постройки
78,283-16 приличната физиономия на градътъ и общината нема да се
VIII Чистотата
60,112-54 товари съ тежки дългове. Този въпросъ, концесионнии, е много
IX Съдебни двла и адвок. възнаграждение
7,423-84 важенъ и азъ съмъ убеденъ, че иочитаемий Съветъ, следъ
X Наеми
* .
7,.296-69 като го изучи щателно, ще се съгласи да го възприеме въ
XI Депозитъ, връхнини и надвнесени пари
3,708-85 удовлетворителна смисъль.
XII Канцелярски
При това възъ основание на чл. 54 отъ правилника
781-70
XIII Разни
за счетоводството и ДЕЛОВОДСТВОТО на Градски-Общин. Упра
82,13264
Сичко 959,484-25 вления, имамъ честь да представя главний отчетъ за изте
клото бюджетно упражнение, придруженъ съ сичкитЬ книжа,
Тези съ само дългове, които ех ..аписаки по книгите които се изисквате по чл. чл. 56 и 57 отъ същий правилна касата, но освенъ техъ предполага се да има и други, никъ, за да го поразгледа почитаемий Общин. Съветъ, съ
не записани, защото но нрвди сметките не съ биле толкова гласно чл. 60 отъ същий правилникъ, следъ което да се
редовно водени и по тая причина нвкои зимания съ останали изпрати вь Сметната Палата (чл. 61).
неизвестни, които отъ друга сграна не вервамъ, да съ по
Бирникъ: П. БОГОЕВЪ.
вече отъ 45,000 лева, тъй щото, съ техъ Д1лгътъ на общи
ната ще възлезе на кръглата цифра 1,000,000 лева.
Отъ до тукъ изложеното, почитаемий Общин. Съветъ
ще се увери, че финансовото положение на общината е,
ако не толкова благоприятно, то поне не е тъй отчаяно,
както се мисли отъ вънъ и че то е с-екога поправимо.
Но тъй като между летящите дългове се яамиратъ и
лихваностни, а имено;
Докладва се протокола на комисията отъ 25 Септември
1) Хр. Гендовичъ отъ 1893/96 г. съ 1 0 % 52,380 59 т. г. назначена съ решението № 188 на съвета за опре
2) Строителното Д-во отъ 1897 г. „ 1 0 %
17,267-42 деление место за рибарници и дигане на сегашните нахо3) Д-ко „Омонил" отъ 1900/901 г. „ 1 0 %
60,049-06 дящи се при Карантинното Управление, който протоколъ
изказва мнение: щото за напредъ да се построятъ бараки

Варненско Градско Общ. Управление.

Р Ъ Ш Е И И Е.
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Варненски Общински Вестникъ

за продажба на риба между Държавната линия и тая на
компанията по постройката на лимана, на дестния брегъ
на реката Девня, които бараки да се поставятъ върху колове
надъ реката и то не повече отъ шесть, колкото съ и прода
вачите на риба, а цъкъ за да може да се пази необходимата
чистота въ техъ, да се отдели чрезъ железни тръби вода
отъ блиската чешма на улица „Цариградска" и се пустне
въ самите бараки.
Докладва се също и заявлението на Варненските рибари
зарегистрирано подъ вх. № 9283 съ което молятъ да имъ
се построятъ бараки привременни срещу определена такса,
та да могатъ да продаватъ винаги нресна и чиста риба и пр.
Съвета като взе предъ видъ: мнението на комисията
изказано въ горния протоколъ, рапорта на санитарния лекарь
при Общин. Управление и заявлението на рибарите, сегаш
ното положение на Общин. Каса въ парично отношение,
следствие на което се явява невъзможно сега да стане на
правата на казаните бараки и други приспособления за
цельта.
Р

Ъ

Ш

И:

Да се забрани за напредъ продаването на каквато и
да било риба въ Вамата и около нея до морето, а прода
ването на такива за напредъ ще се позволява само по дюгените въ града Варна и то въ такива, които да отговарятъ
на санитарните условия.
Това решение ще влезе въ сила следъ единъ месецъ
отъ публикуването му въ общинския вестникъ, като за това
се издаде и съответствующата заповедь.

Стр. 5

А К Т Ъ.
Днесъ, на 3 Декември 1902 год. долуподписаните: П.
Кърджиевъ кметъ на Варнен. Градска Община, заедно съ
членовете отъ Съвета п. кмета Т. Раевъ и члена Д. Перелинговъ въ присътствието на бирника Петръ М. Богоевъ
произведохме ревизия върху операциите извършени отъ бир
ника за време отъ 1 Ноември до 30 същи 1902 година и
намерихме:
1) Че сичките постъпали и израсходвани суми съ ре
довно записани по книгите а тия последните, сравнени, се
съгласяватъ по между си и съ разходо-оправдателни доку
менти, съгласно указанията въ правилника за счетоводството
и деловодството на градските общински управления;
2) Че, като се спаднаха израсходваните суми, според*
книгите и документите, отъ постъпленията, показани въ кви
танционната книга, оказа се наличностьта верна, споредъ
както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а имено:
Въ злато . . . лева . . ст.
Въ сребро 104872 лева . . сч.
Въ медни . . . лева 75 ст.
3) Че неповърнатите въ депозитъ и на хранение суми
и вещи се оказаха на лице, споредъ както съ записани
въ депозитната книга, а за повърнатите презъ изтеклия ме
сецъ намериха се редорни разрешения и расписки.
Кметъ: П. А. Кърджиевъ.
Членовечленове. /|

п к Т
' н- -П еР ра ее вшъ н- г о в ъ
д>

Бпрникъ: П. Богоевъ.

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на Касата на Варненското Град. Общин. Бирничество при месечната
ревизия за м-цъ Ноември 1902 г. Произведена на 3 Декември 1902 г.
Да

дава,

Д а земе*.
><
!-3

ер
Рч

Кому и за какво

О
К

СУМА

СИ

лева ст.
1

8
Отъ изплатени заплати

53191 60

изплатени надници

371106

1

34690 85

2

я

3930 08

3

„ разходи, за с/ка на 1900, 1901 г.
съгласно описа за това

„ депозитните суми

3

„ запорните суми

4

одържките до 1 Ноеври 1902 г.

я

5

„ одържките презъ Ноември 1902 г.

СУМА
лева ст.

На наличностьта съгласно касовата книга 104872 75

2

8071 5 4С

10908 87
4

Отъ разни разходи безъ платежни

48370

259 73

6

я

обгербоване изплатени заплати

73 10

7

„ обгербване изплатени надници

16 50

„ сумите за уволнените войници

32 78

8

Отъ кого и за какво

р*
О

154784 66

5

„

6

„

аванси срещу платежни
*
наличность къ банката

7

в

Дончо М. Анковъ

8

"

наличность въ гербови марки

9

„

наличность въ касата

4747|32
2026 12
121135
88|00
110612

10

„ разходи по посрещането презъ 1902 г.
Руския Бел. Кн. Н. Николаеличъ

2158 20

11

„

633574

аванси срещу заплати

154784 66

Общински Бирникъ: П. Богоевъ.

[ Кметъ: П. А. Кжрджиевъ
Ревизиона Комисия: 1 л™+ Т И 1 Ш И . I п - к - т - Р а е в ъ
I ^ Ъ В * Т Н 0 Ц И - \ д. н. Перелинговъ.
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назначаватъ само лица, които отговорятъ на следующите
условия:
а) да съ по възможности грамотни;
б) да не съ по-млади отъ 21 и пб-стари отъ 50 год.;ц
в) да не съ осъждани за каквото и да било престъ
(Приетъ отъ IX Обикновено Нар. Събрание въ Ш редовна сесия
и утвърденъ съ Височайши Указъ Л» 94 отъ 11 дек. 1898 г.).
пление и
г) да се ползуватъ съ добро име между населението.
Сички лица, които се назначаватъ за пазачи на лозята,
(Продължение отъ брой 34—35).
овощните градини я пр., носятъ установената униформа и
оръжие, и преди встъпването имъ въ длъжность, полагатъ
клетва, че ще испълняватъ съвестно възложената имъ работа.
Г Л А В А И.
Чл. 25. За сека повреда на лозята, овощните и чер
ничеви
разсадици и градини, гюлища и искуствените ливади,
Запазване ка овощията и овощните дървета.
пазачите съ длъжни да съобщаватъ веднага на стопаните имъ.
Чл. 19. Веднага, следъ получаването на заявлението
Ако пазачътъ хване некое непознато лице, че краде
споредъ чл. 18, общинскиятъ кмстъ се разпорежда за съста- плодове, или че поврежда дърветата, гюловете, лозята и ис
вянието па нуждниятъ акъ за изкъртеното нарушение, въ куствените ливади, завежда го въ общинското управление,
който се означава и размерътъ на причинените загуби. Оце- за съставяние нуждния актъ.
нението на загубите става отъ особенпа комисия, състояща
Когато некой нарушитель иска да избега, полскиятъ
се отъ двама представители на пострадалата страна, двама пазачъ има право да го преследва извънъ своя районъ и
души избрани отъ общинското управление и кмета, или не сички власти съ длъжни да му даватъ помощь за хващаговия заместникъ. за нредседатель.
нето на престъпника.
Чл. 20. Стойностьта на повредените, или извадените
Чл. 26. ПазачитЬ въ селските общини се избиратъ по
млади овощни дървета, които не съ почнали да раждатъ се заведения въ общината обичай и се утвърждават* отъ на
определя само на основание числото на годините, а именно длежните околийски началници, а въ градските общини, съ
за ябълките и крушите' до 10 години, а за останалите обла гласно чл. 85 и п. 13 отъ закона за градските общини, се
городени овощни дървчета до 5 години включително, се смета назначаватъ отъ кмета и получаватъ заплата отъ общинската
за секо поврЬдено присадено дьрвче по 5 л. годишно, счи- каса. Притежателите на овощните градини, ловя и нр. по
тая отъ годината на посжжданието имъ на постоянно место. определение на общинския съветъ, плащатъ на общината
За повредените неприсадени орехови и кестеневи дърв до 1 л. на декаръ, за пазене на техните притежания.
чета до 10 години, черници, сливи и доброкачествени леш
Чл. 27. Сека година презъ месеците февруарий и
ници до 5 години включително, се смЬта по 2 л. годишно ноемврий, се прегледзатъ отъ стопаните или наемателите
обезщетение.
сички овощни и други дървета, лозя и гюлища и находяСтойностгла на повредените, или извадени пб-стари отъ щите се по техъ гжеенични гнезда, яйца и какавиди на
10 години, круши, ябълки, орехи и кестени и 5 год. чер вредителните насекоми се събиратъ и унищожаватъ.
ници, сливи, доброкачествени лешници и грути присадени
Дърветата н храстиета въ алеите, въ парковете и други
дървета се определя въ;/ь основание годишните приходи, публичните места се прегледватъ и очистватъ оть местните
които даватъ, помножени първите (ябълките, крушите, оре общински власти.
хите и кестените) на 10, а вторите на 5 — числото на
Чл. 28. Ако некои стопани или наематели не испългодините, нрЬзъ които нритежательтъ на дървото се лишава нятъ распорежданията на чл. 27 на време, общинското упра
отъ неговитЬ приходи.
вление е длъжно да наеме хора и извърши това за техна
ГЬвредитЬ на лозята и гюлищата се оценяватъ, споредъ сметка. Разноските за това се събиритъ по екзекутивенъ
прихода и местните пазарни ЦЕНИ за техъ.
начинъ.
Чл. 21. Забранява се пущаннето на всЬкакъвъ добиЗа ненавременното очистване на общинските дървета и
тъкъ, въ продължение на делата година въ земите, обърнати храстия отъ вредителните насекоми, както и за неиспълнена о.ощни разсадници или градини, лозя, гюлища и искуствени нието па чл. 27 отъ частните лица, общинските кметове се
ливади.
глобяватъ отъ надлежния окръженъ управитель отъ 5 до 50
Притежателите на добитъка, освЬнь повредите, които лева глоба.
заплащатъ, глобяватъ се, за въ полза на общината, за пръвь
Чл. 29. Въ случай, че вредителните насекоми взематъ
пъть по 1 л. за вейки едъръ добитъкъ и по 50 ст. на дре- застрашителни размери, Министерството на Търговията и
бенъ (овце, кози и свине). Ако пускането на добитъка въ Земледелие въ съгласие съ Министерството на Вътрешните
занрьтепите мвста е направено умишлено, глобата се удвоява. Работи и Войната, разпорежда за искарването на околното
Чл. 22. Повредите на овощните дървчета, лозята, лю- население и най-близките войски за събиранието и унищо
лищата и искуствените ливади, както и на произведенията жението на врЬдителни насекоми. Въ такива случаи, Мини
имъ, нанесени отъ малолетни, се заплаща'гъ отъ гЬхните стерството на Търговията и Земледелието може да даде из
родители, настойници или господари; ако загубите съ при вестно възнаграждение за събирането на определено коли
чинени отъ добитъкъ те се заплащатъ отъ стопанина имъ. чество вредителни насекоми, техните яйца и лаври.
Въ случай, че животните съ притежание на повече стопани,
сички отговарятъ съразмЬрно съ вида, числото и възрастьта
на добитъка.
Хванатиятъ на местонарушението добитъкъ. падарниътъ !
откарва въ общинското управление, за да се узнаятъ него- !
вите притежатели.
!
Чл. 23. Притежателите на овощни и черничеви дървета, !
ЗА
лозя гюлища и искуствени ливади, така също, иматъ право, !
.Е^а.Фж. - ш^^зЕз:аз?-а.13[1а:т-з&
когато заварятъ добитъка на местонарушението да го хза- |
натъ п откаратъ въ общинското управление, за узнавание на |
ВЪ ГР. ВАРНА.
неговитв притежатели.
I
Чл. 24. Актовете, съставени отъ лицата, натоварени |
съ назенуе на лозята, овощнитд и черничеви градини, гю- |
§ 1. Кафе-шантани се считатъ сички публични заве
лнща и искуствените ливади, се считатъ пръдъ сичките I дения, въ които за увеселение на публиката свирятъ. пеятъ
съдилища за достов-ерени; за това на тази длъжность се I и играятъ лица отъ женски полъ.

ЗАКОНЪ

за повдигане на овощарството

ПРАВИЛНИКЪ

Врой 1—2

Варненски

ски Вестникъ

Стр. 7

З а б е л е ж к а I : При яаличностъта на горните условия, положение и въ кой шантавъ ще упражнява занаятието си,
числятъ се къмъ категорията на кафе-шантаните: а) самите кафе- така също и квартирата си.
шантани, б) тунелите и в) кючеците.
Забгълтжка: Ако заявителката е чужда подданница, освенъ
З а б е л е ж к а П: Изобщо кафе-шантаните се подразде- горньото, требва да представи и консулска декларация, че при
лятъ на разряди, съ решение отъ Общинский Съветъ.
нарушение тоя правилникъ отъ нея не ще прибегва къмъ консул
§ 2. Кафе-шантаните се отварятъ съ предварително ска защита.
разрешение на Общинский Съветъ и съгласието на МЕСТНИЯ
§ 15. Кмета, следъ като провери редовностьта и пъл
полицейски началникъ.
нотата на представените отъ просителката документи, ис§ 3. Салоните, въ които се свири, пее и играе, требва праща ги до Градский Началникъ, който прегледва книжата,
да бъдатъ достатъчно пространни, а заведенията да не бъ зема нуждната декларация отъ просителката, позволява й или
датъ въ криви, затънтени й отстранени улици и квартали не да упражнява исканото занятие, издава й позволително
следъ което и тя се явява съ него — позволителното, въ
(Окръжно М. В. Р. 543/86 год.).
З а б е л е ж к а : Сжществующите до сега въ такива улици Градско Общинското Управление, заплаща си таксата и почва
шантани се закриватъ.
занаятието си.
§ 4. Кафе-шантавото заведение не требва да има хводни
§ 16. Таксите биватъ месечни и се събиратъ винаги,
съобщения съ никакви частни домове, хотели, гостилници и следъ снабдяването шансонетката съ позволително отъ по
други подобни заведения.
лицията, което се подновява ежемесено отъ 1 до 5 число.
З а б е л е ж к а : Салояътъ на кафе шантана, ако е въ първия
Забплешка 1); Размера на таксите се определва отъ Общин.
етажъ, не може да има входъ направо отъ, улицата въ салона и Съветъ при гласуване бюджета.
прозорци къмъ улицата ако има такива, требва да бъдатъ измаЗабгълешка 2); Позволително отъ друга Община нема сила за
зани съ бела боя.
гр. Варна. Дошлата отъ вънъ шансонетка се сдабдява съ позволи
§ 5. Съ исключение на салона за свирене, пеене, телно по реда, както е казано по горе.
игране и бюфета забранява се да се държи въ кафе-шан§ 17. Шансонетка, която има по долу отъ 18 годишна
тана отворени каквито и да съ други стай и помещения възрасть, освенъ документите (§ 14) требва да приложи още
презъ времето, до като кафе-шантана е отворенъ за публиката. свидетелство, удостоверя юще, че тя, съ съгласието на роди
З а б е л е ж к а : Една нарочно назначена отъ Общинското телите или настойника си, почва това занаятие.
Управление комисия, състояща отъ Кмета, Градския Началникъ,
§ 18. Позволява се на шансонетките да седатъ около
Градский Архитектъ и Санитарния Декарь проверява, саществумасите
при посетителите и то само въ сълона, както и черватъ ли условията, предвидени въ § § Ш, 1У и V, съставляватъ
пението между тбхъ, подъ условие, че едните и другите ще
надлежния актъ.
§ 6. Който поиска да открие кафе-шантанъ въ гр. Варна, пазятъ прилично поведение.
треба да заяви за това въ Общинското Управление, като
§ 19. Шансонетките съ длъжни да бъдатъ особнно вни
приложи къмъ заявлението си документи, удостоверяющи не мателни въ поведението си и да се държатъ прилично, както
говите : възрасть, поданство, яародность, честность и дотога въ шантана, тъй и вънъ отъ него.
вашно занятие, както и да укаже участъка, улицата и № на
На •шансонетките се забранява да се расхождатъ въ
зданието, въ което желае да открие кафе-шантанъ.
публичните градини следъ обедъ, както и да посещаватъ
З а б е л е ж к а : Ако заявителя е чуждъ подданникъ, требва театралните представления.
да представи заверена отъ надлежния консулъ декларация, че за
§ 20. Шансонетките, които се заловятъ въ блудство, се
разправии по нарушение тоя правилникъ, не ще прибегва къмъ
третиратъ
като тайни простетутки, съгласно праведника за
консулска защита.
простетуцията
и се предаватъ на съдъ.
§ 7. Подаденото-заивление,^гд—докужентиттг къмъ него,
§ 21. Болна шавсонедка, до оздравяванието й не бива
Общинский Кмета изпраща на Градския Началникъ, за да го
вреучи и при обратното му възвръщание, да даде мнението да посещава кафе-шантана и да упражнява занаятието си.
забелетка: Не се позволява на шансонетката да живее,
си за откриването на кафе-шантана (Окр. М. В. Р. № 543/86
освенъ три дни при пристигането си, въ хотелъ, следъ което
година).
§ 8. Така получена преписката заедно съ протокола, се настанява на частна квартира.
§ 22. Слугите и слугините пъ кафе-шантана требва не
предвиденъ въ забележката на § 5 и книжата къмъ нея,
Общинския Кметъ ги внася въ едно отъ първите заседания пременно да еж съ добро поведение, инакъ, по заповедь на
на съвета, който зема решение за откриванието, или не пълицията се отсраняватъ. Строго имъ е забранено да седатъ
при посетителите.
откриванието на кафе-шантана.
§ 23. Секи съдържатель на кафе-шантанъ е длъженъ
§ 9. Щомъ съвета се произнесе за откриването на
кафе-шантана, решението му се съобщава на Градский На да заведе и води книга, въ която да вписва шансонетките.
чалникъ, като се изнраща и просителя до последний, за да Тая книга ще съдържа: № по редъ, името и фамилията, отъ
му даде декларацията си (Окр. М. В. Р. № 544/86 год.) и де е, отъ де е дошла, народностЕта, поддапетвото, възрастьземе позволението му, което представя въ Общин. Управле та. семейното положение и др., подробности, потребни за
случайни ревизи. Подобна книга се води и въ Общинското
ние, изплаща годишната такса и отваря кафе гаантата.
§ 10. На лицето (фасадата) на кафе-шантанното здание, Управление.
§ 24. Расприте между кафе шаптаносъдържателя и шан
на видно место, съ едри отчетливи букви, треба да има
сонетките
по нарушения условията, сключени по межлу имъ,
табла съ надписъ: кафе-шантанъ и името на съдържателя,
се
разрЬшаватъ
отъ надлежний съдъ.
сичко така осветленно, щото да може и въ най-тъмната
нощь да се прочита.
§ 25. Кафе-шантаните и кючеците могатъ да стоятъ
§ 11. Питиетата и закуските въ кафе-шантаните требва отвърени най късно първите до два часа, а последните до
да бъдатъ винаги отъ добро качество, а прислугата да е единъ часа, следъ полунощь, а въ случай въ скапдалъ ночисто облечена и обноските й съ посетителите и други лица лицията може да ги затвори веднага. Презъ последнята сед
учтиви и прилични.
мица на Коледните пости, първата, средната и последната
§ 12. Въ секи кафе-шантанъ, на видно место требва седмици отъ великий пость съ запретени секакви публични
да има окачеиъ ценоразписъ за питиета и закуските, одобренъ свирни, пеение. игри и веселби въ кафе-шантаните.
отъ Общинский Съветъ.
§ 26. За нарушение на § § 3, 4, 5. 10. 11, 12, 13,
§ 13. Винаги салона требва да се държи чисто: често 23, 25 и 28 ве въставляватъ актове противъ кафе-шантанопотона му да се измива и стените да се белосватъ.
съдаржателите. На § § 14, 17, 18, 19, 20, 21, противъ
§ 14. Която жена или мома желае да започне упраж- шантонерките и на § 22 противъ слугите и слугините, които
нявание на занятието шансонетка, треба лично да се яви актове се испращатъ въ Градското Общинско Управление за
въ Общинското Управление, да подаде заявлението си, при незабавно глобяване нарушителите съ глоба до 50 лева.
дружено отъ документи, удостоверяющи нейните: поданство,
§ 27. Следъ трикратното нарушение на настоящий пра
вародзость, здраве, по-първо занаятие, възрасть, семейно вилникъ отъ страна на една шансонетка въ течение на единъ
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месецъ и ненлащание наложенитв и глоби забранява й се да
упражнява занаятието си шансонетка въ гр. Варна.
§ 28. Секи кафе-шантанъ треба да има на видно
мьсто закаченъ вь рамки преписъ отъ настоящия правилникъ,
а на всека шансонетка се дава по единъ екземпляръ отъ
същия правелникъ срЬщу 1 левъ такса.
§ 29 йспълнението на настоящия правелникъ се въз
лага на общинските и полицейските власти, като за тая цель
се извърши ревизия отъ назначена специална за тая цель
комися, на съществующите кафе-шантани, а съдържателите
имъ се поканватъ веднага да се съобразятъ съ тоя правил
никъ, така също и шансонетките.
Настоящия правелникъ влиза въ сила отъ 1 Януарий
1903 год. и отменява всички до сега разпореждания по от
ношение на шантавите.
Приетъ съ решение № 211 отъ 26 Септемврий, на
Варн. Град. Общ. Съветъ и утвърденъ отъ г-на Варненски
Окръжепъ Уиравитель съ предписание отъ 7 Ноеиврий подъ
№ 9501 т. г.
Преписъ

ВАРНЕНСКО

ОКРЪЖНО УПРАВЛЕНИЕ
отдъл. АДМИНИСТРАТИВНО
.V 10949.
31 Дскемврий 1902 г.

ОКРЖЖНО
До Г. г. Окол. Началници
въ Окрмга.

копче и на десния рогъ дамга „^7" и малко рогите й
къвръкъ.
9) Въ село Изворъ, съща околия, се намирали задър
жани (6) крава „юва" свине съ белези двете отъ 2—3 г.
черни, а останалите 4 малки прасета отъ 5 — 6 месечни.
Дирятъ се стоппаните на долуозначените добитъци [юва).
1) Въ Малко-кайнарджаското Общ. Управление, Сили
стренска околия, има задържани две даначата, съ белези:
първото на 3 г., косъмъ сивъ и левото уко отпредъ "Оюкъ1',
а десното „бране".
2) Въ Коймушларската Община, съща околия има за
държани : 1] Единъ волъ 4 год., косъмъ желъ. десното уко
право разено; 2] Волъ 12 — 13тод. косъмъ сиво-белъ, рога
„копчели", десното ухо отпредъ „ойма"; 1] малаче женско
2 год.; косъмъ русъ, десното ухо дюскесикъ отдолу ирикъ,
на челото, долната преденъ кракъ и'на опашката има малко
бело и 4] Теле 2 год. женско, косъмъ сивъ, на десното ухо
„ойма" и „виличка", левото ухо разцепено.
3) Въ село Конньо Софулари, Казанлъшка Околия, се
намирало задържано едно ловджийско куче, съ белези: ръсть
високъ, косъмъ белъ, съ желти петна.
4) Въ село Павелъ Баня, същата околия, имало задър
жана една крава съ белези: косъмъ белъ, рога чивгести, на
двете уши има цепнато, опашка къса, съ дамга на десний рогъ.
5) Въ село Тулово. същата околия, . имало задържана
една биволица, около 4 годишна, косъмъ черъ, на челото,
опашката и задните крака има бело.

Вследствие Окр. предписание на Министерството на
Вътрешните Работи отъ 23 того подъ .V; 4650, съобща се
Дири се стопанина на една биволица съ белези: 3 —4
н& Г. г. Окол. Началници за надлежно разпореждание, че
търговската спогодба между България и Романия се про год., косъмъ черъ, на десното ухо дюсъ кесикъ и ирикъ и
дължава за още една година — отъ 1-й Януарий до 31 на опашката си имала малко бело, задържана [въ заюна на
Юнузъ-Абданската община, Разградска околия.
Декемврий 1903 год. включително.
Окр. Управитель: (подн.) 11. Станчовъ.
Секретарь: (подп.) Ив. Павловъ.
В е р но
Секретарь при Варнен. Град. Окол.
Управление: Сим. С. Аарнаудовъ.

Обявления.
Дирятъ се стонаиитЬ на следующите безстопански до
бит! ци, находящи се подъ надзора на Среборненската об
щина, Силистренска околия.
1) Едно малаче мъжко, на 1 год., костмъ черъ, десното ухо отъ вьрха право отрезано, левото отдолу. „ойма",
а отъ къмъ върха е цепнато.
2) Малаче мъжко, 2 год; косъмъ черъ. левото ухо отъ
къмъ върха цепнато, десното отдолу и отгоре .,ойма" на
дЬсната си кълка има дълга буква Т.
?>). Биволица 6 годишна, косъмъ черъ, рога читести на
левата кълка има дамга 3, десното ухо отъ върха цепнато,
а отъ долу „ойма", левото отъ 'вьрха цЬпнато.
А) Биволица 5 год. косъмъ възрусъ, на челото и опаш
ката си има по малко бе.ю, десното ухо изкосено отъ долу
на готе.
5) Конь, 13 годишенъ, черно-червенъ, начелото, си има
малко бело. ^ -^
6) Въ село' Таснчкьой, Бургаска околия се намиратъ
единъ волъ, 9 грдишенъ, косъмъ сивъ, опашка къса.
7) Въ с. Куру-дере, съща околия, се намиралъ единъ
конь около 10 .годишенъ, ръсть среденъ косъмъ тъмно чер
венъ, на челото малко бело.
8) Въ село Яказлий, съща околия, се намирала една
крава 9 годишна, косъмъ сивъ, на десното ухо отъ предъ
Издава Варненското Градско Общинско Управление

Дирятъ се на Илчо Койчевъ отъ гр. Силистра интизапския му билетъ № 49805, серия № 15/901 год. за нравособственность на единъ волъ на 12 год., косъмъ черъ, дес
ното ухо отрезано.

Дирятъ се шесть свидетелства обр. № 1, подъ № № 43742,
43787, 43775, 43779, 43781 и 43783 — серия 27/1899
год., които съ биле откраднати отъ Велико Георгевъ отъ
с. Кабакулакъ, Разградска околия.

Обявление
№ 1380.
Докчеларското Селско Общинско Управление, на осно
вание чл. 22 отъ правилника за редътъ и условията за копуване и продаване едъръ добитъкъ, съ настоящето си обя
вява, че съгласно чл. 2 Г отъ същий правилникъ, на Исмаилъ
Еминовъ отъ с. Касанларъ, поради изгубване на билета си
подъ № 2210, серия 15/1898 год. за една крава, се издади
отъ същий билетъ дубликатъ на 30-й Ноемврий н. год. подъ
№ 1732.
Вследствие на което се умоляватъ надлежните власти,
да считатъ оргинала на упоменатия билетъ унищоженъ, ако
се укаже негде.
с. Докчеларъ, 4 Декемврий 1902 год.
Печатница Д. Тодоровъ и С-1е — Варна.

Притурка къмъ брой. Щ ^ - н а „Варненски Общински Б§стннкъ"

ТАБ/1
за гщсШн бери, налози и таксн, конто ще се събиратъ. пр*Ьзъ 1903 гора.
Приетъ отъ Общ. Съветъ съ решението му № 350 отъ 21 /XII 902 г.
иротоколъ № 74. утвърдено отъ г. Варненски Окрълс. Уиравитель съ писмото м\ Л: 549
отъ 23/1 903 г. Вх. № 792 отъ 24/1 9(13 г.

Название.на бериитЬ, налозите и таксиI

Годишно
Такса
или месечно
лева :'ст.

К Клание добитъкъ (чл. 85 п. 4).
Ще се събира, съгласно контракта, еключенъ съ
откупчика на тоя налогъ за експлоатиранието му отъ
1902 до 1904 год.
П. Продажба на добитъкъ (чл. 80 п. 14).
Ще се събира съгласно контракта, еключенъ съ
откупчика за 1902 до Л904 год.
III.

ОбЩИЙСКН връхнини (чл. 86 п. 14).

1. Върху патентите за отваряние кръчми, кафенета
и хотели 15%, -които иматъ недвижими имоти а40°/о
върху- тия, които не притежаватъ недвижими имоти
въ Варненската община.
Върху данъка за зградите по 10%. Върху да
нъка за занятия 10%, които притежаватъ имоти въ
Варн. община и 80% върху ония. които нйматъ имоти.
Върху поземлений дгшъйъ и др. данъци по 10%.
•2. Отъ билетите за ловъ ще се взима 20% върху
стойностьта, съгласно забележката на чл. 21 отъ за
кона за лова.
а)
(чл. 85
б)
в)

IV. Налогъ върху конье и др.
Отъ луксозни конье за т.здение или впр1;гание
п. 7).
Отъ луксозни кучета (чл. 86 п. 8).
Отъ велосипеди (чл. 8о п. 5).

годишно

15!5||
10'

V. Публични търгове (чл. 85 н. 8).
Налогъ върху публичните търгове 2%.
VI. Такса отъ мерките и теглилките (чл. 85 п. 5).
Ще се събира съгласно контракта, еключенъ отъ
откупчика за 1902 до 1904 г. (ч.. 80 п. 5). а отъ м1;рение съ Общ. крини по 05 от. на всеки хект.
VII. Такса отъ надписи (вивески) чл. 85 п. 12).
Отъ всички лица които плащатъ данъкъ върху
занятията за търговските си заведения отъ каквито
категории да съ, те. плащатъ за вивеска
I разрядъ к< нто плащатъ данъкъ отъ 300 л. нагоре.
II разрядъ. които плащатъ данъкъ отъ 150 до
800 л.
III разрядъ, които плащатъ до 150 Л.'

•>;

Название на бериитЬ, налозите и таксите

Годишно
или месечно

Такса
лева |ст

VIII Наемъ на градски места (чл. 86 ч. 1).
Отъ сергии пр^дъ разни заведения и град. мъста
а) Първий разрядъ
б) Вторий
„
в) Третий
,.
г) Четвъртий „
д) Петий разрядъ
е) Шестий разрядъ
Отъ м^ста, по улиците само за лустраджиитЬ,
9
на место.
Отъ м^ста, определени за марангози (маунаджии),
10
които специално се занимаватъ съ правяние и поправяние: мауни, лодки (каици) и др. т на кв. м.
11
Отъ м^ста, опредълени за стоварвание: керемиди,
тухли, кюнтове, плочи и др. т. на кв. м.
12
Отъ места, опрЬделени за стоварвание за дървенъ
материялъ (дъски, мертецк, дървета) и др. такива на
кв. метра.

годишно

100
60
40
20
Ш

месечно

1

годишно

|4О

годишно

|8О
'80

3 а б е л. Ония лица, които стоварятъ на площада предъ
митницата (около скелята) строит. материялъ и др. стоки, плащатъ същата такса (80 ст.) на кв. м. само въ следующите слу
чаи : местните както и тия, които иматъ определени места за
складове, а ако 7 дни следъ, растоварванието, продължаватъ да
държатъ казанитЬ материяли и стоки, а вънкашнигв както и тия,
които нематъ складове, тутакси — при растоварванието тия ма
терияли и стоки. Нъ както на едните, така и на другите не се
допуща да държатъ въ оказаните места същите материяли и
стоки повече отъ единъ месецъ, считанъ за първите следъ истичанието на поменатите 7 дни, а за другите — отъ деня на поч
ване растоварванието.

ГЗ
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Отъ места, определени за нродавдние: сено,
п.тЬва и други такива на кв. метръ.
-• •*•
Отъ места за керемидарници и тухларници на
кв. м. като се таксува всичкото заето место.
За варници на една пещь, съзидана върху град
ското место
Сж,що—върху частно место.
Отъ места за държание на воденични камъни
на кв. метръ.
Отъ места за държание камъни за строение на
кв. метръ.
Отъ мЬста за държание кости отъ животни и
кожи на кв. метръ.
Отъ места за държание на каменни и други въ
глища на кв. метръ.
Отъ места за държание кокошки и др. домашни
птици въ големи количества на кв. м.
Отъ места за складирание дърва за горение на
кв. метръ.
Отъ места, определени за панорами, фокусници
и разни построени временно, а презъ сезона на мор
ските бани, бараки, на кв. м.
Отъ места, определени за менажерия (изложение
на неколко или много животни), за циркъ, акробати,
гимнастици, (трупа) и за изложение на разни восъчни
фигури и др. подобни, на кв. м.
З а б е л . Онин, коию за тая цель наематъ не градски
места, плащай, за право търгувание на кв. метръ.
'Гал такса ще се взема само за местото, което' завзема ба
раката.

50

годишно

05

200
100
1
(50
40
1.40
|5О
80

месечно

2

:

5о

Название на бериите, налозите и таксите

Годишно
или месечно

Такса
лева ст.

25

Отъ места предъ житните магазини или другаде,
гдето бъде позволено за пресявание и за всеко едно
тримесечие на кв. м.

месечно

3 а б е л. За складирание храни за същото време 3 лева,
безъ право принаемвание.

на кв. метъръ

За всека каса газъ, внесена въ влагалището,
или складирана на пристанището или другаде, където бъде разрешено годишно по 20 ст. СтЬдъ истичането на годината, плаща пакъ същата такса макаръ и да не е внесенъ въ влагалището.
Отъ всека каса барутъ и др. такива, вложена въ
общинското влагалище на килограмъ.
28
За складирвание на спиртъ за тримесечие.

40

26

20
05

годишно
на килогр.

IV. Отъ продавачи изъ градските улици (чл. 86 н. 1).

80
81
82
83
84
85
36

Отъ всеко лице матрап. за продавание на определените
съ приказъ отъ Кмета места: яйца, кокошки и др.
месечно
Отъ всеко лице, за продавание на разни халви,
салепъ, боза, овощие. лешници, фъстъци, кестани и др.
Отъ всеко лице, за продавание: лимонада, дондурма, шербетъ, захаръ, гевреци, симитъ, зарзаватъ.
млеко, хлебъ и др.
Отъ временни продавачи варненци на гореизло
жените неща по Великъ-день, Коледа, Байрами др.
праздници за време отъ 3 дни на лице.
Отъ всеко лице за места, които поставятъ люлки. за 1 люлка
Отъ места за бараки, само по Великъ-день, байг ама и др. праздници за три дни на кв. м.
Отъ всеко лице варненецъ, за правопродавание
изъ улиците." тютюнъ, цигари и кибритъ.
месечно
Отъ продавачи варненци, на риба и др. такива
и то само ьта определени места.
За продавание изъ улиците зарзаватъ съ кола.

60

10
10-

X. Представление и изложение (чл. 86 п. и ) .
37

Отъ акробати и гимнастици, лична такса на лице.
.соето играе.

50

дневно

3 а б е л. Играющите въ циркове се освобождаватъ отъ такса.

Отъ театр. представ., концерти, балове за всеко
едно отъ техъ.
Исключение се прави само за балъ маске, за
който се плаща.

10
I
40

3 а б е л. Когато представлението, концерта и бала се даватъ за благотворителна цЬль, ие се взема такса и наемъ.

XI. Отъ свирачм и гтЬвачки (чл. 86 п. 11).
39

Отъ свирачи и свирачки въ градините и кафеконцертите, лична такса на лице.
40
Отъ шансонетки-певачки въ к а ф е - ш а я т а н и т е
на лице.
41
Отъ свирачи и латеринаджии на инструментъ
на лице.
42
Отъ музиканти на банди вънкашни и не бивши
войници на лице.
3 а б е л. Военната и гражданската [цивилната] музики
[банди], се освобождаватъ отъ плащаннето горните такси.

месечно

2
20
2
9

Название на бериитъ. налозите и таксите

Годишно
Такса
или м4,сечно
лева ст.

XII Отъ файтони, брички и др. (чл. «6 и. 6).
48
44
45
40
41

48

49
50
51

52
58

Отъ файтони, които работятъ въ общината.
Отъ външни файтони, временно работящи въ
общината.
Отъ талиги, които прънасятъ храни отъ ваго
ните и магазиитъ.
Отъ талиги, които прънасятъ разни предмети отъ
магазиитъ до станцията.
Отъ коля, които разнасятъ изъ града бира, ли
монада и сода
I отъ двуконна кола.
II отъ едноконна кола.
III отъ Трамкаръ и Омнибусъ сметани отъ 1 Януарий пръдплатени.
VI отъ кола, които разнасятъ хлЬбъ изъ града.
V отъ добитъкъ, съ който разнасятъ х.тЬбъ изъ града.
ХШ. Отъ позволителни за размервание места и за
постройки и поправки (чл. 86 п. 3).

годишно

18

месечно

10

годишно

б
6
30
20|
80
10
01-

За разни ситуационни планове (скици), издадени
на частни лица.
I. За измервание и исчисление (пресметание,
квадратурата на нраздни места:
а) Съ ситуационенъ планъ на местото На кв. м.
б) Безъ ситуационенъ планъ — на кв. м.
II. За измервание и изчисление квадратурата
на места, въ които има една или повече постройки:
а) Съ ситуационенъ планъ на местото на кв. м.
б) Безъ ситуационенъ планъ на местото на кв. м.
За преписи отъ тия планове се взема: за пър
вите но
За другигЬ. както и отъ тия за здания, по
За готварници (кухня) складъ, оборъ (ахъръ),
сайвантъ, п.тЬвникъ и заходъ.
За фасада на здания 1% отъ стойностьта на
зданието, определена отъ градски инжинеръ.
За ограждание праздни места съ зидъ.
За приграждание вътрешни дворове съ зидъ.

10

За правяние огради съгрилажъ (пармакллкъ)
срещу улици (чл. 86 и. 3).

54

а) Първий разрядъ.
б) Вторий разрядъ.
в) Третий разрядъ.
За постройки вънъ отъ града, въ лозята (чл. 86 и. 3).

а) Къща за живеяние повече отъ 40 кв. м.
б) Кълца за живеяние по малко отъ 40 кв. м.
в) Павилионъ съ украшение.
г) Павилионъ - прость кьошкъ.
д) За ограда, грилажъ, пармаклъкъ.
За направа пода (дюшемето) въ пещите на хле
оо
бопекарниците.
5(5

•х

10
0

8

По 1<Уо отъстой-.
ностьтз на постр
оп ред. отъ градпнжиперъ

Отъ поправки здания, изцело лежащи по плана
(и др. поправки) (чл. 86 п. з).
За поправки на здания изцело. лежащи по плана:
а) Първий разрядъ

80,-

4

.2

Название ьа бериитЪ, налозите и таксите

дева ст7

*

б) Вторий
,,
в) Третий
г) Четвъртий „

58

'59

За препокривание керемиди (чл. 86 и. 3).
а) Първи й разрядъ
б) Вторий
в) Третий
„

•

20 __
10 —
5—
3
0

—
1—

За единъ коминь (оджакъ) (чл. 86 п. з).
а) Първий разрядъ
б) Вторий
в) Третий
„

(Ю

Такса
Годишно
или месечно

За поправка покривъ, или стреха (чл. 86 н. з.)
а) Първий разрядъ
б) Вторий
„
в) Третий
За поправки на таванъ и дюшеме на кв. м.

2
1

— 50

3_
2—
1—

10

,61 За поправки прозорци, врати, тераси, балкони, тезгяфи,
рахтове и др. такива (чл. 86 и. 3).
а) Първий разрядъ
б) Вторий разрядъ
в) Третий разрядъ

62

8—
0

—

1

За малка поправка на зидове и стени на здания
(чл. 86 п. 3).

а) Първий разрядъ
б) Вторий разрядъ
в) Третий разрядъ

5—
3—
2—

68 За поправки сгради грилажъ (пармаклжкъ) чл. 86 п. з).
а) Първий разрядъ
б) Вторий разрядъ
в) Третий разрядъ
За скица У^/о отъ суммата на заема.

2 50
1 50
1

XIV. Такса за преписи отъ свидетелства, актове и пр.

64

Отъ свидетелства за правособственость по оцен
ката на имота споредъ емлячните книги:
а) За имотъ отъ
100 до 1000 лева
б) „
„
,
1001 я 2000 "
в) „
2001 „ 8000 „
я
г) „ .,,
„
3001 „ 4000 "
д) „
,
4001 " 5000 „
е) „
„
„
5001 „ 6000 „
ж) „
,.
„
6001 „ 7000 „
з) ,.
„
7001 я 8000 „
г
и) ,.
„
8001 „ 9000 „
в
к) „
„
„
9001 „ 1000 „
л) „
„
„ Ю001 „ 11000 „
м) в
,. 11001 , 12000 „
я
н) „
„
„ 12001 „ 15000 „
о) „
„
„ 15001 „ 20000 „

1—
2—
2 50
3—
3 50
4—
4 50
5—
5 50
61
6|50
!

7—
850
11

г

I,

Название на бериптъ. налозите и такситт,

Годишно
или >гЬсечно

3 а б е л. I. Горните такси не се отнасятъ за ипотечните
описания, които плащатъ таксите си, съгласно чл. чл. 48, 49 и 54.
3 а б е л. II. За гаранциите иредъ съдебните власти и за
свидетелствата, взимани за ЩУБДЪ съдебните пристави, таксата
ще се събира само върху суммата, за която се издава свидетел
ството, а не и за цЪлата стойность на имота.

65

Отъ свидетелства за продажба и за снабдяване
съ крепостни актове (чл. 34 отъ закона за Нотариу
сите и чл. 4 отъ закона за заменяване турските до
куиенти и пр.) 74% отъ стойностьта на имота, споредъ емлячните книжя.
Отъ свидетелства за честность (за вземание уча
стие въ търгове) за трим1;сеченъ срокъ.
Отъ свидетелства за членство на общината (бъл
гарско поданство и др. т.)
Отъ свидетелства за самоличностьта на заверяване
подписи.
Заверяване чиновнически поръчителства и дек
ларации.
Отъ свидетелства за правоводене постройки.
3 а б е л. Такива свидетелства иматъ сила само за една год.

Отъ свидетелства за внисане огнестрелни оръ
жия, барутъ и патрони.
Отъ свидетелства за происхождение на стоки.
3 а б е л. Свидетелства за освобожд. стоки отъ митницата.

Отъ свидетелства за происхожд на добитъкъ.
3 а б е л. Свидетелства за изнасяние задъ граница доби
тъкъ, отъ местни заводи ще се таксуватъ по 5 л. всеко.

Отъ свидетелства за правопоставяне казани за
варение ракия и бира :
а) Първий разрядъ
б) Вторий разрядъ
3 а б е л. I. Тези свидетелства иматъ сила за една година.
3 а б е л. II. За варение свои джибри, желающите да поставятъ казани, плащатъ 5 лева, нъ ако варятъ и чужди — пла
щатъ но 10 лева.

Отъ свидетелства за право посредничество (зай
коджулжкъ).
3 а б е л. Срокътъ на тия свидетелства една година.

Отъ свидетелства за работение съ огънъ въ за
ведения и др.
/
Отъ позволително за правовадение камъни отъ
/градско землище, ще се взема такса за всеки изваденъ единъ куб. м. ломени камъни и отъ всЬки ли
неенъ метръ дялани камъни аршинъ ташъ по 10 ст.
Отъ позволих, за правопродавание свинско месо.

годишно

на куо. м.

3 а б е л. Правото отъ свидетелства за правопродавание
отровни вещества, както отъ откритите за тая цЬль дрогерии
така и отъ дюгенитЬ, ще се събира, както следва :

I разрядъ дрогериите
II
,,
колониалистите
III
,,
бояджии, въобще занаятч. и др. търг.

годишно

XV. Отъ преписи и потвърждения контракти (чл. 86 н. 4).
а) За издаване разни преписи отъ по една кола
книга.
б) За повече отъ една—кола за всЬка глъдумща
страница се прибавятъ по :

;.50

Название на бериитЬ, налозите и таксите

80

Годишно
или месечно

За потвърждение контракти.
3 а б в л. Контракти въ два еднообразни екземпляри, се
считатъ за единъ.

81

Отъ бланки, контракти, декларации, поръчител
ства и др. т. за вс^ки екземпляръ.
XVI. Отъ паша добитъкъ.

82

а) За всеки едъръ добитъкъ на варнен. жители
б) За вейки дребенъ добитъкъ на варнен. жители.
в) За ВСБКИ едъръ добитъкъ, докаранъ отъ друга
община и отъ вънъ.
г) За всеки дребенъ добитъкъ, докаранъ отъ
вънъ, за отъ 1 — 30 дни.

годишно
месечно

3 а б е л. Добитъкъ, предназначенъ за товаряне на парахо
дите за износение задъ граница, до 7 дпи отъ пристиганието му
аъ Варна, ее освобождава отъ таксата за паша. Ако престои
повече, събира се таксата.

XVII. Отъ забавителни игри (чл. 86 и. п ) .
83

Таксите ще се събиратъ съгласно контракта
сключенъ съ откупчика на тия берии за 1902 - 903 г.
XVIII. Отъ публичните домове (чл. 86 и. 5).

84

За право проститутство на всека проститутка.
XIX. За мъртвопреносните кола.

85

1 клаеъ произволно
И
„
III класъ.
3 а б е л. Съвсемъ бедните не плащатъ нищо.

XX. За пренасяне месото на закланите добитъци
отъ снотобойната до касапските дюгени съ градск. кола.
направени специално за това.
86

I.
а)
б)
в)
II.

До
На
На
На
До

касапските дюгени въ Балъкъ-пазаръ :
едъръ добитъкъ.
овца, коза и теле.
ягне, яре и прасе.
касапските дюгени въ другите участъци

на града.
а) Н а едъръ добитъкъ.
б.) Н а овца, коза и теле.
в) Н а ягне. яре и прасе.
XXI.

87

За чистение заходитЬ съ *чистителната пневматическа машина за единъ цилиндръ и за всичките
участъци по
XXII.

За правопазение въ общинската касса ценни
книжа, предмети и депозитни суми, както въ Бан
ката, по 50 на хилядата — за всвка дробъ но 50 ст.

месечно

Название на бериить, налозите и таксите

' Годишно
Такса
или месечно
лева !ст.

XXIII.

89

Такса, за преминавание на колата пръзъ Общ.
лостове:
I. Отъ всека натоварена кола чифтъ -биволска,
волска и конска по
II. Отъ всъка натоварена кола текъ конска
III. Отъ горните такси се освобождаватъ колата
натоварени съ произведения отъ Варн. лозя, пвсъкъ,
камъни, освънъ деланитв, пръсть, смътъ и торъ, а
така и товарените за нуждите на общината, държа
вата и окръжието.
3 а б е л. Таксата за премипаванието прЬзъ общинските
мостове е отмпнена отъ г-на Мипистра на Вътрешните работи
съ постановлението му Л» 379 отъ 31 Януарий 1903 година съ
което се утвърждава бюджета на общината за 1903 година.

-20
10

