Год. XVIII.

Варна, 18НоемврпП 1.М5 г.

Брои 11).

ЕНСКИ
.ЗЛАЗЯ Т Р П иЯхТП ВЪ Ж>СЕЦА
Обикновено на 10. 20 в 30 числа

Писма. «титпн пари n и.ч»чк.» .$а
Вксгиика 14' пращи до Грнлск< -Оощпискот •
Упрнилент» HI. B.ipii.i,

За обявления се ллзща на дума:

%W* Цената на Вестника
до 3! Декеюврий 1905 г. е сако 30 ст.
Отделенъ брой 5 ст.

МИНИСТЕРСКИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

>а първа прашим
„

3 ног.

втора страница

„ третя « четвърта erpaiuri/i .

2
.
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я

общини, гг избра за кчеп. Кр Мирски, а ла попжи ннмощипцп 3. 'Лафироиъ и Г. Андоновъ (протоколъ Но .4S).

Окряжно ФЛ? 13334 • 1905 Финансовото министерство.
19 Септемврий 1!НК>.
Не кои учреждения при снимане преписи <)1Ъ р^аии
281. СъвЬтътъ да се р&ковощ по uj/a<itt.nttn;n „v/ а,ккнижа и документи, находящи се въ архивата имъ, ха
трпмпп/ft
jtt-jb отъ 10 Man 1S8S.
предаване на чаени л\\\л и учреждения. оенФ.нъ пред
282.
Да
се изиършатъ по доброволно съглашение ста
видените гербови марки нъ чл чл 11 и 13 о.ъ Закона
'за гербовия налоп, ьъиреки п. 37 на чл. 42 on. сл.шпя налите нужни поправки на Общинското здание, ни което се
законъ, изисквали да обгербна.ъ съ но 50 сг. марка и помШапа Т Нощен, станция.
283. Да се направи покрива и пр. на новопостроената
правените' по сяниедяреки редъ заьФрнкангн съ думитт,
цветарница
нъ Приморската градина чрезъ гьргь.
верно съ оригинала или съ първообразното
28-1.
Избраха
се за проверка отчета по приходите и
к
Споредъ и. 7 на чл. 20 отъ тоя законъ, следва да
разходите
на
Общината
»ъ 1904 съпетницитп II. л Кърдсе обгерватъ съ но 50 ст. марка онр.я засннде«едстиуважпеиъ.
Д
ръ
II
Рашгогп.
и Тр Ииковъ
тя и заверки на подписи, печати, съдт ржание и пр. из2>5
Гроздоберът*!»
да
почне иа 2Г> того «Сент. 1905).
въ| швани отъ всички учреждения въ[?ху поржчтелстия,
286.
За
членове
па
Общинската
ттржиа комисии се из
декларации и всЪкакъвъ нвдъ документ и кни;к?Т коию
браха
съветниците
Я.
Найденовь
и
Д. Перелчипип», а за
съставляват»» отделна и сямостлиелна сделка (чл. 12)
запасни
И.
Г.
Иетроиить
и
Д.
Ралчевъ
Мандагь до 31
как».итосъ напримеръ г.аверикаиигпа нъфт-рмг-: „подпи
Декеяврий
т
г.
сания иотяриусъ, мирови еждия кмегь или лругь некой
287. Да се отпуепатъ отъ Общинската гора па Сиро
шевъ на учреждение удоетон Кря вя мъ, че приложенилгъ под
питалището
„Надежда* 40 кола дърва, едновременно съ от
писъ или печать съ действително на еди кого си, менъ
пускане
дърва
па основните училища.
лично познать и пр , или пъкь, „съдържанието на на
288.
Отпуспаха
се 116 л. 95 ст. за матерпалъ, нуженъ
стоящия лревисъ, лреводъ и извлечение е верно извлепо
поправка
свинската
екотобойпа.
ченъ отъ оригинала.
28$).
Да
се
напечата
бюджетопроектътъ за 1905 п тоКогато се снЬматъ преписи, преводи и извлечения
газъ
да
се
разгледа.
©тъ документи и книжа, находящи се въ архивата на са
мото учреждение, при заверяванияга имъ отдолу съ ду
26 Септемврий 1905
лите „верно съ оригинала- или съ първообраза, не следна
да се взима гербовъ налогъ, възъ основание чл. 4 J п 37
290. Съветътъ да се ръководи по Правилника за вхоть Закона за гербовия налог ь.
трешнпл редъ, до колкото не противоречи иа оня за при
лагане Закона за градските общини („Д. В.*, 1905).
Опржжно J)S 13336—1905 Финансовото министерство.
291. Намериха се уважителни огсхтггнпита отъ засе
Съ окржжното си отъ 13 того „Некои лица за из- дание иа и1;кни съветници.
СгЬгване заплащането следуемия гербовъ налогъ, започнали
292 Одобри се тт.ргътъ за доставка лекарства за 325
яапосл-едъкъ да водаватъ заявления или молби до учреж лева отъ Р. Камхн.
денията, съ които изисквали да имъ се издаватъ оригинали
293. Сящи — за доставка 10 учил. чинове отъ Г. Поевъ
или преписи отъ разни книжа като вписвали къмъ края за 339 лева.
л а самите за*явления или молби особенъ видъ пълномощия,
294. Да се кунятъ 1200 сакспп, условени за 110 лв.
во силата на които се давало право на трети лица да и нужни за цветя на Общнн. градипи.
получава? ъ вместо т*хъ въпросните книжа, безъ да об295. Избраха се да проверятъ Обшпнскпте движпмостп
гербватъ и пълномощните. Освъънъ обгербването на заяв съветниците Ст. X. Пейчевъ, Ж. Ив. Жековъ п Д-ръ В.
ленията вли молбите, съобразно чл. 20 и. 19 и чл. 21 Иарасковъ.
в. 13*отъ Закона за гербовия налогъ, требва да се об296. Но проекта за направа Общински хотелъ въ булербватъ съ по 1 левъ марка и горецитнраните пълномощ девардъ „Фердпнандъ I", до дома на Асарето да пе взема
ни, възъ основание чл. 2 1 п 26 въ свързка съ чл. 12 днесъ решеппе.
•отъ сжщия законъ, ако и да съ написани въ края на
297. Да се капторатъ (събератъ) въ 1906 отново во*
самите заявления, молби и ,пр.
днте, копто днесъ алвментпратъ града п да се докаратъ за
града въ резервуара съ железни трхби.
298. Въиросътъ за доставяне въ 1906, двойно" число
отъ днешното, фенери за улици „Цариградска" п ,Преслав
отъ
ска", копто да са съ железни стълбове, да се разреши въ
Г Ш В Ш 1 ВА ВАШЛСШ ГРАДСКО-ОБЩИНСКИ 1 Ш Т Ъ
друго
заседание.
(Продъ,1жение отъ бр. 18).
29 ! . Сжшо — въиросътъ за урегулиране останалата
Ва 17 Септемврий 1905 Съветътъ, въ новия си съ- часть на ул. „Царь Бориеъ", шосвране тая часть п продъл
*тавъ7 държа заседание, по чл. 21 отъ Закова за градските жение канала въ ул. „Сапдова* (подъ Хаджи Папако).

извод

и яччика се плаша кринина по чл. 5 на тия Спещални
ноечни условия, а за сламата и сеного се плща канта
300. Да се даде Общпп. училище Св. Кирилъ" и за рина, но само ако купув него става на определеного отъ
1905/906 учебна година срещу 4000 дева наемъ за отде Общината месго на пазари.
ление па м&жската гимназия Фердинапдъ Р .
Забплъжка I Закупувачътъ me взен- кантарина отъ
301. Одобри се търга за отдаване на Аврачъ Исакъ каменните въглища, внасяни огь crpaHCiBO, оевЬньдгь
Геронъ, отъ Варна, нработо за събиране таксите на проверка ония отъ отоманско произхождение.
мерките п теглилките срещу 14, 536 лева за оть деня на
Чл 5. Кринина се взема огь храни и други сгоки,
сключвапв договора до 31 Декемврпй 1907които при продажбата се мерятъ съ крина, биле тя двоень
302. Одобри се тарифата за цените на горския мате- декалитъръ или отъ по-гол*мъ или по-малъкъ разм*р .
ь
риалъ за отъ 15 Септ. 1905 до
Априлъ 1905.
Когато договорящш* се страни би извършили въ
303. Избраха се съветпидпте П. А Кърджиевъ, Д.
Bipna и землището и продажба на зърнени произведения
Пе^лппговъ п Ж- Ив. Жековъ да прегледатъ таблицата за
съ кантаръ, закупувачътъ пакъ кринина ще взема, а не.
Общипскпте такси, които ще се събератъ въ 1906.
кантарина: Криннната се взема въ такива случаи по тукъ
304. 1) Остави се безъ последствие заявлението на С.
Г. за складиране, п други дърва при пазаря 2) Позволи му изложеното пресметане. Една крина (двоенъ декалитръ!
да си задържи тамъ стоварените дърва до разпродаването пмъ. щ-4 се счита за:
15 килограма жито
14
1 Октимврпи 1905.
„
ръжь
11
ячмикъ
305. Одобри се разходътъ 260 л. по купените 45 то1•
„
царевица (кукурузъ)
мрука дъски за ограда на Приморската градина.
8
„
овесъ
306. Одобри се разхогьть 228 л. 44 ст. за купените
15
просо и
5711 килограма варь отъ Д. Жековъ, употребепъ за направа
15
раница
цветарниците въ Приморската градина.
•ТьЙ, на 100 оки жито, просо и рааицч, равни яа
307. Одобри се и разходътъ 43 л. 46 ст. по непра
128 килограма или S1/* двойни декчлигрй, ще се взема
вилно събирани Обшииекн връхнини.
308. Избраха се В Каракашевъ, Д. Фчловъ, К. Геновъ, криинна но две стотинки на крина, 17 еюгинки на 109
Н. Клневъ и Н. Драгулевъ, Варп. граждани, за членове въ оки ръжъ (9 крини) — 18 ст.
На 100 оки царевица (8 крини) — 1 i ст
комисията, която ирегледва къмъ 20 Ноемврип въ Окръж
•
„ „
„ яччикъ (U 1 / 2 ) крини) — 23 сг. и
ния Садъ сппсъка па съд, заседатели.
„ овесъ ("16 крини) — 32 сг.
309. Да се отдаде па търгъ боядисването и заковаваЧл
тз.
КринНната
ще се плащ* тамъ, дето става въ
нето на местата пмъ готовите табли на улици и нумера на
Варна
и
землището
u
продажбата
на храните (зърнените
здания.
произведения). Обаче, храните, които се носягь отъ Hiкое село до Варненската желечопжтна станция и, до Вар
ненското пристанище, за да бждатъ натоварени, веднага
'iTJ^iTbiVb следТ»'време* втГ в¥гони~ i'i кораби^ оолалчиЪ 1ЯГ
за отдаване въ закупя Варненските Общински берии СЪ'кринина въ Варненската община., а не нъ сел^т;, от
кантарина и кринина.
дето се носягь тия храни и дею, може би, е останала
продажбата
Чл. 1. Берниге кантарина и кринина (чл. 88 и. и.
Чл. 7. Хранпте. които се внасятъ натоварени съ кола
5 и 6 Зак.) съ првно на теглене и мерене стоките, кои яли но железницата и се стоварячъ направо въ водениците
то се продаиа.ъ. Гия берии се нлемагъ задължително по п фабрпкпте за произвеждане снпрть, ниво, брашно п нр.,
реда, показанъ вь чл чл. с05 —315 на Правилника за се облагатъ съ 'криппна; но ако фабрпкаптътъ или воденичаградските общини („Д, И % 106 — 1!)05), както се излага рьтъ удостоверя съ форненя квитанцан, че. ири покуиката
и въ тия Специални поемни условия, белъ да се обръща на храната, той е ллатилъ'тая берии вь друга.общпна^тгче
внимание, дали куувачътъ или продавачътъ теглнгъ и пема втора продажба, освобождава се отъ илашане.
мернтъ или не етокита съ t ф' циадниле мЬркк и теглилки.
Чл. 8. Храна, която се потребва въ държавата, се об
Чл. 2. Закупувии>тъ на кангарината ще взема ДЗУЪ лага съ кртшпна толкова п&тп п въ толкова неста, колкото
стотинки на всеки десеть килограма, щомъ стоката тежи нхти и нъ колкото яеста се препродаде, а храна, предна
повече огь 50 килограма нагоре, кринина ао две с-отин- значена за изнасяне, въ странство, облага се съ крпнпна cast»
кн на всека крина, т е на всеки двоень декзлитрл, и веднъжъ, п то на стапцпята к скелята, отъ гдето първона
тъй на едннъ х^юлитрт, т е. на всеко ново кило по чално е бпла натоварена.
10 (десегь) стотинки, щ м ъ продажбата е станала въ
Въ противенъ случай взема се кринината въ Парна
Варна и премЬрванего е било уговорено да сгане въ Варна.
Чл. 9. Храна; която ведиажг» е обложена съ крппина,
Чл. 3. Кжгаризата и крининат» се плащатъ ири ако се нродаде втори пять на пекоя брашпарна фа<5ри£*г
продажбата о.ъ продавача или купувача на стоката, спо- гдето се обръщатъ па брашно и трици за износъ въ стран
редъ както те ех се споргз}гмели помежлу си, а когато ство при втората продажба, не се облага съ крлняна.
не съ се съгласили за топа, закупувачьтъ я събира отъ
Чл 10. Храни, които се товарнгъ но железноп*?*
кого и да било отъ двамата.
на^а станция вь вагони и се ]М13Товарва1Ъ въ Варна й
Вносимите по железницата храни въ Варна не плащатъ землището й, за да се натоварятъ на подоходна напрал
кринина, ако такава за т*хъ е платено другаде. При износъ за изнасяне въ странежо, не се облагатъ въ Варна съ крнна храни отъ Варна за стряяегво не се изискватъ дока иииа, като обложени съ това право въ сгаяциигЬ, отдето
зателства, че е платена за техь кринината.
съ биле натоварени
Чл. 4. Кантаринииа се взема оть всички стоки, кои
За ла се счита, че такьво облагане е станало, виото се теглягь съ кантаръ но само когато иродаватъ но снгель1Ъ въ Варна на храни шъ желе ton ъ гни сганц* а е
панаирите, пазарите и сергиите, а не но дюкяните ма- длъженъ едновременно съ внесената съ вагона хран?, Да
газиите, складовете фабриките и железопътните станции. представи на закупувана въ Варна квота* ц«я, или кииКаменните въглища, които се вадятъ отъ Държан тагции, каквито се имсква еть ч-i. З 6 на Правилника
ните мини и сольта, се освобожхаватъ оть кантарина, за градските общини {^Д В" 106 --1905) u отъ чл. 1%
гдето и отъ когото и да се продавать.
на настоящи re Специални Иоемни условия
Огь фуража, купуванъ за войската на тегло, за овеса
Докараните въ Варна съ коля храни отъ храни soe
29 Септемврпй 1905
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да било насг.тно ме^то, нктю.чит.едно :и;ргь,.з< млащего на
датъ услугите са за нирвани олш претегляне на CToWrfc
Б<е||на и прод>д<ни на Варненската житна.борса -> опре
за всеки отделецъ случай, на закупувача може да се нал&п
делено! о за продань на храни ,место - пзнпциъ крпнина. ла плати за това наргш«нае«яа Договора, по постановка
тутакси следъ извършва; е продажбата и премереше на Кмета, едпа сума въ полза на Общпнската каса <*i 10
хрннита.
до 50 левн.
- •
^
l
Jh. 11. При продажба на ст.-ки ни колнч^лгпо ноЧл. 19. Ако крппппата п кацтарннат», плп_ едно от%
1ь.дко огь -50 килограм^, кипо се казва нъ MI 2, ис си тия Лрава бадатъ .гннпщаи*ии съ закчнъ преди срока, за
плащ. за. гехъ кангаркн^ но ъко нродявзчътъ iaifKp»v- Ki'fifQjrfc отдадени на закупувача, пли б&хе шгиа.ъ-нь или
ючътъ^за сигурнос ъ, пожелае.да се upe«euit.t c o u / i a УБЛпчеиъ размерътъ омъ, Общинскиягь Съветъ можела уни
съ, <л]ьщиа,тенъ кангарт, ц,&
пожсл^впк^пе н^ни :м щожи договора. бе.п. да има право закупувачътъ да ди\ш за'
'J*7H4-S5 (liCfbyl CiOUfHtiU.
това вреди п загуби.
Чл 12 Тегленето и меренето на е.оките, подлс ж 1цн
Чл. 20. Вспчко пепрецшдрно въ настояпште Саедиадгг^*
иа кантерина. и крншжа, става съ офмдоалнше теглилки иоелнн условия, което се отнася до начина на i>rx;o^
и мерки, съгласно Закона , за мерките и теглилките. закупуват!» Общинските берии каптарина и кш^~
Тия теглилки Общинското У.ф.шлние лака, добре про плащането закупим та цена, до преотстъпва,.
верени, cptiuy разписка на ^агупувача Закупувачътъ е другите условпя за сключване контрактъ за тЙ
д.тъженъ да държи на разположение на продавачите и курентъ, който наддаде най голема аакуина;
купувачите вс*кога достатъчно число крими (лвоБь-н ле- утвърдплъ върху )u>ro търгъ, с»> урежда по G
йалитри и кантари, м; ркирзнм и ЧРСГО лровврмванм 0!Ъ Условия, образецъ II о 1*7. иридожопъ къмъ.'
Общинското 'Управление. 3.4 това, ако общински re такива градските общини (.Д. В а , 1 Св —1905) и i
се окажатъ недостатъчно количество закупувачътъ. но брой 17/1305 па „Вари. Общин. Вестиикь']
каненъ писмени отъ Кмете* вгго. е длъженъ въ най кмепя ставлянать неразделна часть отъ настоящите)
възможен ь срокъ да, си допани допълнително чиею мер еянп условия, н ще с& напълно задължптелн|
ки ..и теглилки на негова сметка.
п Варненското Градско-Общинско Управление,'
За проверка когато п да блло п на кои и да бпло Об пите и иублично-адмпнпетративния правилни/
щински и иа> закупувача) кринв н кантари, закупувачътъ пе чл. 12 на цитираните Общи поемни уелош
вдаща пикому някаква такса/
неяа въ техъ иротаноречие съ настоящих
Кметството, но рещенле на .Общинския Съвет>, има право Обши ноемни условия.
да отнеме .предприятието, ако закупувачътъ бп се хваналъ
ели би се установило, че Mipn или тегли съ неофициални, пеларкиранн ц непроверени етъ Общинското Управлоние, тег
ПЩШ\\\1 iWfJIIlll 1Т.10Ш
лилки, или мерки, или пъкъ би. се уловпдъ, че показва пе- |
точно теглото и. размера на стоката, която тегля илп мерп. no omjaeane на закупувани налога ^ОоЧЪ", гласували от&
Ял., 13, „Кривината и кантарпната се събиратъ отъ Jiipnencnnn Общински Сшьтъ на Х8 Оюномврай 1S05.
закупувача сфе.щу;< редовни, квотанцпи, откжепати отъ кочанъ,
.^цЯФ^ел51розър»ен<ь,..аребрренъ ,п ноднечатанъ. .отъ Общпни
Чл I Палогъгь бачб (чл. 88 н. 14 Закона за град.
ското управлепце. >.Въ кватанцаит/е тр&ба.-да еж посочени: общини) плаша се само тогазъ, когато натенарянн съ про
датдта, жестотр, ,дето(;!е станала продажбата на стоката, ко изведения и нъобше сь какви и да било сюки илп други
личеството и размерътъ на взетата бврпя и пиего на лицето, товари коля или добигьци (коне, мулета, магарета) влакоето я е платило*
зя1ъ иъ града и минуватъ презъ некия отъ улиците ва
Чл. 14.. Всеко нарушение на коя да е точка отъ за последния. Размерътъ на тон налогu е 20 ci на кола н
дълженията иа закупувача, извършено, отъ негови хора, лега 5 ст. на добнтъкъ, нинаги предпла.ени и вземани срещу
върху самия закуиувачъ. Той на може да се извппява съ квитанцяя, отрезана отъ кочанъ
Забплчьжка. Чъртите на града еж отбЬлеженп на
това, че негови служащо не биле постяпшш по негово на
приложената при тис условия скица; те сд;: откъмъ изставление.
Чл. 15. За всекиго, когото закупувачътъ вземе на своя % TOKZ отъ 1 Януари:» 1906 ще се счита не стария град
служба по ^предприятието и. за изменение на търговското сп ски ропъ, а новопостроения каналъ край лозята, ^болниместожителство,, каквото е всекоги Варна, закупувачътъ съ цата и казармите не см отнънъ града) отпьмь сшеръ предпазителниятъ зидъ на дола гФранга*! краищата на татар
общава писмено на Кмета.
Чл. 16. Освобождаватъ се етть плащане каптарина още: ските и циганските квартали (новите) отпъм% западъ бив
1. Сеното и сламата, и дървата, които се докарватъ и шата крепосгь „Кадиръ-Ваба", (Турските и Евр. гробища
продаватъ въ града на кола или товаръ, безъ да се телятъ. спадатъ въ чъргата на греда), градината на Кара-Пеня
Ако договорътъ е да се платятъ тия артикули на тегло, (стариятъ зидъ на Русенски порти), към ь старото корито
ва р Девня, въ града ся огнищата на бившите воденици
взема се кантаринина п отъ техъ.
2. Всички храни, брашна и другп стоки, копто ашну- (сега хана Кр. Нетковъ и парната мелница А. Агалнди)
ватъ.врезъ Варна илп землището й транзвтъ, безъ да се и къмъ югъ новопостроения 1ъ портовъ закрнтъ каналъ
стоварятъ или продаватъ въ града. Тъп, храните, копто отъ (срещу Житната борса и т. н), морскиятъ брегъ до краа
вагони се товарятъ направо въ параходъ, ако п съ кола илп на градски пороенъ каналъ.
Чл. 2. Освобождаватъ се отъ налога Ьачъ:
човали, не плащатъ каптарина, ако и да би биле продадени
\\
Стоките, които се товарятъ отъ митническите
тть Варпа на тегло,
складово
(магазини и площади) и се отнасягъ направо
3. Месата отъ скотобойвпт4, конто се, теглятъ отъ за- |
за
Гарата.
^<Х&АХ*>1
ч
купувача на налога кръвнина, и
Забчьлпякка. Стоките, които се внася гъ отъ йршигда-.
4 Гроздето, докарвано отъ лозята, лежащи въ Варнен
и др. т. и отъ складове въ града, плащатъ бачъ: ако се
ското землище, освЬнъ когато купувачътъ или продавачъ би
внасягь съ коля или добитъкъ.
искали вретегдюването му.
2) Натоварените коля и добитъци съ произведения,
. Чл. 17. Закупувачътъ е длъженъ да държи достатъчно ороиахфдящи отъ вмоти^ лежащи въ земли то на Общи*
^»^а-

^<*_ ^ _ ^ .-члхуииььш. нь ч«~Т1> rj»aiy«>^ff ^удя^м;пй т За Да

не става бавене за претегляне стоката. На кавтарджппте ната, комуто и да принадлежатъ.
Забгъл1ъжка. За коля и добитъци натоварени съ диня
не се плаша нвщо друго, освенъ таксата, определена въ чд.
ижнеши
и тикви, бачъ винаги се плаща.
2 на ТИЯ Специални поемни условия.
3)
Натоварените
коля и добитъци съ държавни, окЧл. 18. Ако закупувачътъ или агентите му, следъ като
рхжни
и
общински
вещи
огь всекакъвъ видъ, когато
бадатъ повикани отъ заинтересувано лице, откажатъ да да-

Ьвозите се 11.шърИ1вазп^аирав) „отъ «самвте учрФжде- писалите нъ града за местонахождениею на «оето съоСшява на Клхета^ш.сугено. .
Hi а не отъ достанчнЦ11|И^йР^ ;1п Р иемачи '
Члл 9 3*купуяач*ьтъ ще-държи.-с^днит* Dpomiiy.i
4) Колата in добнгьцчт^Щоирх само нреминуватъ рупани и 4 заверени.отъ К^етсивото, кипш:
'
,Ъзъ града трзнзитъ , кай) бсзъ да се спират!»' вь гра
*)
Квитанционни
книги
иодъ
.J8
Л»
по
ре;л
;
» или на градска улиц\ отиватъ зддругъ градъ, ,iJ]l ла
fe) Книга за постъпающите всеки день доходи отъ
)уго населено место.
бачъ. н
Такива кола и добитъци, сри тичането имъ въ.трала,
«) Книга за раздаваните нл бариерчицитъ кнцтдНцан
авагь депоштъ натога бачъ на н; й близкия барнеренъ
и за повърнатите кочани на тия квитанции. Тия книпс
унктъ, отъ тукъимь се ялдана белвжка сь обозначение
закупувачътъ е длъягенъ да пази.
атата и часа, по силата на кояп>, ако въ същото денонощие
Чл 10. Ако би се установило, че е събралъ закупу
шезатъ навънь оть града получа ват ъ обратно птат ва
чъгь
или нек<и неговъ служащъ бачъ нъ по годемъ
ц!£ суми при.'- изли*ане огь бариерния нунктъ, п р е л
размеръ
отъ предвидения нъ тия иоемни условия, нщ
.минап/ наньчъ огь града.
йькъ
ако
би събралъ бачъ отъ шпцм или прЬдиеги, осво
#«, Ако натоварените кила ллн добигьци
iiphrb Парна, за да отндатъ на Варненска бодени отъ тия условни, съ постановление отъ Кмета щ
та сипщия или на Варненското Нрпс»анище, се пьсъпва но чт. 18 на Общше иоемни условия, прагатъ трзнзигъ и ще се облагатъ съ бачъ. лпжени къмъ Правилника за градските об:цини, ( Д ВД
{об.тага.ъ съ влчъ и колата и добипциФ, 106—1905), обрачецъ Н о 27, п-б.тикувлвь и въ Бар«.
ругп п»адоие и села, и отъ землището на Обший. Пестикъ, Н о —1905 ЗдиовЬдьга ял олнемАЙе
нс*А Окнинз, но само осъ мЬста, -които ле закупа. Кмегьтъ ще издава по'|>ешение па Общинекщ
fb егрни1«\7 »ата час ь нл града и о*иватъ СъвМъ. л
Чл. 11. За всички работи, непредвидени въ тия Спе
илтА--станцчя иш Пристанищен), млкаръ и
циални
поемпи условия, нажа-и» наредбите на Обшшепо
унА1Ъ ирезъ некон о»ъ улиците на Варна
емни
условия,
означени тукъ-горе ьъ чл 10; а което не i
\м ще се облаштъ сь бачъ и кодгга и доби'pCftH сь сити, докарани по желкзницпа предвидено въ т Ьхъ, ще се регулира, съгласно съ чл 1'
\ йода, бил.*) сь пара ход ь, корабъ или дру- о.ъ слпцитЬ поемни ус.тог?ин. JI т i й, закупувачътъ треб
f-irfpaBa, когато тинегокиес пренаел«ъ т ъ да счига вишеозначенити Поемни условия, а гъщо зако
ните и правилника, упоменати въ чл. 12 отъ цитпраниг
ipa и огь Пристанището ьъ |рлда.
ре <;св«>божданатъ о ъ налога бачъ нредм**- Общи in емни условия, също за дължи гол ui за себе СЕ
, .-w внася п» съ кол.1 или добит ъкъ за нъ 11ня- следъ и съгласно насг(»янште Специални условия.
Чл. 12. Начина за произвеждане на търга, условия
л,1Я лнореяъ Евкеиноградъ.
6 J lie се влели НЗЛОГЪТЪ бачъ и огъ коля идобипцч', та за участие въ производството му, начина за одобре1
наоварени сь домени прости камъни Ое.и линейните, ннето и у»върдението му, явяването на аакупувачд и ио
наричани хартинъ-ташгс"^9 песъкъ, иръеть (вк;ючч'едпо ръчятсли»е му да пелпишатъ контрактъ и иослЬдсгвиятд
лезеии и чимъ, в«»да (не и ледъ , и донесени отъ лозе, отъ неп^яканего пмъ, подииевансю контракта и заплаща
гр*д«яа или<~н~!яа пръчки,- чукани, фяданкн и дъриеча, ш; нето слЬдуемото гдето и гсптаю трБбл следъ. утиърдениене и тия, донасяни оп, гора.
то на търга и кь време на екснл >атпрайето нл закуиа
7) Сжчю н.5 се наема налогь бачъ огь файтони, брич- срещу него, нл\\ушсннягз на конг[»ак»а, за преотс/жикан*
ки и коли, ко-.по ммятъ гътницн съ багажъ или безьбд- другиму закупа и всичко друго, непредвидено въ тия Спе
гажл, но не ь когато на колата е чуренъ сям» багажъ, циални условия, изложено с вь цитираниг!; тукъ-гор!
Общи Погмнн условия.
безъ д* е пктникъ ъ кърху кола-а при багажа си. .
Чл Н. lif» с л у ч и че вь течение на аакупния срок*
Чл. 3 А»:о нь^пи ink ie съ натоварени кола или добиттщ нъ градската чърта, бсзъ да е платилъ бачъ, счита би било (нмЬнснъ чрезь законъ налогь бачъ, конгракгь1т|
се, че ее е (мклонилъ ;u ила*и тон налогь и ше ес сь- ще падне езмъ по себе си за oc'ana.ioio до срока врече
сгави прогни» -.акънь ак»ъ, каю ще му се спира ирЬ- и закупувачътъ още о.сега се оказва оть правото д5
дири вре MI н а-губи Ако ли нъкь налогътъ бачъ се шменно колата или дчбип.къгь.
%
величн размера му или намали, Общинският»
Чл. 4. По ВС!.КИ редовно ciставень и подииезнъ доизмЬни,
Съвет
ь
ще
може
дг опесме преди рия гкето <мъ айку/.уаК1Ъ, Кчегъп» ще н:нана потажипение. по сидаса на
пача
и
да
произведе
новъ* търгъ, също безъ да има npasi
което пи* се :.мисквз отъ н рушителя едедуемия нялогъ
т
заьупувачъть
да
д»-ри
отъ О-щината вреди и загуби.
бачъ in» полз*» на зак) пук«п!1 и i тоба иъ раалсеръ огь 1
до 5 лена вь полза ьа Общинската каса.
4 i 5. Приьудителною изискване оп, нарушителя
налога бачъ я глио.,ти ще става п<> реда на eiбиране
даждимт.-, h*av> te придаде съ пуГпичпо надданлпе чась
за отдаване съ Вари. Град. Община въ зпкупъ Общин
отъ хнана^аг^ if задържана стока. Останалата екип сл.ьдь
тоги се осьо^ождггна и iipluaua иа пршежзтелн cptiny ското прави кръвнина, т. е. прихода отъ клане добита
равписка иа ,Ь. мия зкп,
1
1л I. Събирането правою-р прънчина се отдава в''
Чл G, Накупувачът7, ще държи на сноа сметка за
зягупъ чрезъ чъргь, които се чрои:ииж1а и по коиго щ<
събиране б.*ча 1гу:к*ного число служици, илгената на кои
се подайте догоноръ сь конкурента — налдавшн «аЗ
то съобщава писмено на Кмета, и ще мпже да си поезия
големи ззкупа при спазване всички наредби, гредвилен!
на сноя i м bijja крм! градските чт»]пи колко?о ще бари
«ъ Общите Иоемни условия (образецъ П о 27). п|»ило
ерни б. j»ai;», каю c&ino съобшана писмено аа тока на
жени къмъ чт. чл. 246, 328 и 331 отъ Правилника а.
Кмета. |1осл1(лния»'ь може да аанреш 11()ст..вяне бариер
градските общини и публикувани въ б| ой 17 на Парне.
ни бараки с* r»iii i< лъ, где го топа би пр1»чах> на техни
Общин. Веегникъ, а за ненредниденше въ току -що щ
те-кит* и ^ ^ » п ; н . Оп» днешшпе бариерни барани заиир^ните^Общи Ньсмни условия случаи сназнать се н<
К}иув ч»т*^ >\ч6жо да се иол^увл 6i-3^aiag7 jKimrrn
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Чл. 7. Ьариерше те бжлатъ ошорени лс-Ьки делииченъ и ираздниченъ день и часъ
4 i . 8 Закупуначъгт» има за свое nociOHHito Mtcroясителств^) гр. Иа1]»на; ruii ще дьржи главно централ^ю

въ чл. 12 на същите Общи Поемни условия, като се и'
зять и ня|)едбите, предвидени въ" настоящите I пециад!
Ноемчи условия.,
Чл 2 Закупувана т е сьбира правото кръвнина (п
88 и 4, Зак. за град общини^) по 5 (нс.ь) стотинки. |

•—._-,-

e

_ ^tjh

5

*~~

[секи килрграмъ месо, предназначено за потребление отъ
Чх 7. Закупувачътъ е длъженъ да ое съобразява»
ftiro и да било, следователно и за войска, болница, и за- |
в
съ
воачки санитарни и полицейски законни наредби.
воръ, ииено отъ месото на заклани волове, крави, т$ле(чл.
303
и. в) отъ цитирания Нрааилникъ, и яр)
% биволи, биволици, малачета, кочове, овни, овци, агнега,
Чл.
8.
Правото кръвнина и връхнината се събиратъ
(рячове, кози, ярета, свини и прасета, включително лойта
отъ
ония,
чиито
е добитъкътъ, и то тутакси сл*дъ «ката
гмазьта. Закупувачътъ ще събира едновременно и връхсе
заколи,
и
як
внесе
въ Парна заклаиъ добитъкътъ, нрк
виа върху кръвнината имено 5% (петь на сго), съгласно
това
винаги
срещу
квитанции,
които издава деисупулачътъ
ъ чл. 1 и сл отъ Правилника за фонда на епизотисе
отъ
кочанъ.
нрони-ганъ,
преброенъ
н подаечаган-ь <ттъ Об
44
Д . В. , 17—1899).
щинското Управление (чл. 303 п. е) цитирания Нрашл3 i меса, предназначени за износъ вънъ отъ преле кикъ) Тия кочани закупувачътъ е длъженъ да «алн
ете на Варненското землище, т. е. за другп общини или
Кръвнината и връхнината на меса внесени -отъ други
i на вънъ отъ България, плаща се кръвнвна само подвть общини, алащать тутакси сдЬдъ прегледна не м одобрение
пошинки на килограмъ
отъ надлежния ветеринаренъ лекарь месата :*а потребление.
,i Ннасяниге въ Иарна отъ други общини или отъ друга
Чл. 9 ^акупузачъгъ ще плаща на Общината «акуи•ьржава меса предварително се преглеждатъ отъ надлеж ната цвча на кръвнината и едновременно еанзоотнчее&ата
на ветеринаренъ лекарь и за техъ сжщо се плаща сле връхнина предплатено за всеки месецъ.
дата сума за кръвнина и еиизоотическа връхнина.
Н>fкакви конпензация (прихващалия) закупувачътъ
ва. меса треба да се занасягъ направо въ Градската не ше може да прави нито отъ следуемето *а «ръвн-инакотобойна, въ кой го часъ и да би биле пристигнали въ та-, ниго отъ онуй за връхнината.
}арна, безъ да се отбиватъ и стоваря.ъ гдето и да било
4 i , 10 Закупувачьгь се ползува on» всиче* арапа,
ф?гаде въ Варна .и нелепището й Вь противенъ случай предвидени за него въ Общите Посмни услония <,.в. О.
ммес?, ио редовно съставенъ актъ, се конфискуватъ I) а , 17—1905) н т е изпълни и изпълнява точно всички
|ят| контрабанда, и се събира, по постановление отъ Кмета, задължения, наложени му отъсищите Общи Нпсмни Условия^
1гъ)С1упаннге имъ кръвнината и епизоогическата връхЧл. 11 A*.J правото крьвнина се унищожи съ законъ
|Ц, а еъщевремено се наказватъ отъ Киета съ глоба, преди закупиин срокъ. договорътъ иаласамъ ио «себе сиг
{ьдасно съ Закона за град общини. Събирането на нд- безъ пр^но на закуповача да дири вреди я загуби Акч
шниге о»ъ Кме.сгвого съ постановление суми става ао ли се увеличи или намали туй право, Общинекиятъ <J*Шч по който се с'бирагь даждията
веть си 'it пазва прано да унищожи дошвора, см що <бе.<ъ
| !Свинпшто мгео винаги се внася отвънъ въ Варнен- да ИМА право закупувачътъ за врЬди и аагуби. Послед
рта скотобойна и/вло н^рззсечено на к&сове, съ нео ния гь нема право да иска намаление на закуяката цен;ц
питни бугове и нс^а.чрезано нодъ мишниците и слаби
кояю би далъ ма търга, по каквато причина н <да бъ
l i t , — въ противенъ случай тякдор месо се счита за- било намалено или спряно коленето добитък*, както и
•ЗРНО и се унищожава. безъ да се плаша нищо на ступана. Общината не ще може да иска увеличение яакункатацвна,
I Чл. 3. Освобождавачъ се отъ правото кръвнина:
колкото и ла би се увеличило числото иа коления * ъ
л 1) Унищоженото месо като негодно накакъ за кон- Варна добитъкъ.
Д^зция (.ютребленме).
2) Кожага; главата, дробонелЬ и краката на добиlea. KOIUTO -Те (кожата, главата и пр.> би биле одрани
ртреяанн отъ месото.
3) Кормината (-ърбуха), червата, дробовете и лойта* за отдаване въ закупъ събирането Общинския тл^х^дъ
Кнали на самите тези чаеги.
„II 1тиаапъ" вь варненската Градска 0«3|цина, гласувжи
.4) Месото отъ прасета не по-тежки отъ 5 ие«ь)
отъ Иарн. Общин. Съветъ на 1 Окюмврий ISiS.

Поемни условия

\h) Агнегятд и овните, колени ио религиошия обичан
рржоприношение.
тб) Солената сланина и разните консерви отъ м »со:
|нки, наденци, салами, варени, печена u пушена сла|, шумки (жамбони),' оас1Ърма и др. т
ТЧл. 4 Всеки добитъкъ ще се претегля веднага сл*дъ
Даването и очиси-анею му. Огъ гсглою ще се спада
1за фира.
елтнетата и яретата клани до края на М u ше се
"irk съ дробовете и главата, т. е. само белъ кожата,
•уха и червата, а отъ 1 Юннй на»а«ъкъ както едиия
гъкъ, т е. също и беп> главата и при 5% спадане
чра.
Чл. 5 Само прасета до 5 килограма (вкл.) и агнета
[оргевлень може да оставя закупувачьтъ да се ко
другадв, освенъ въ <>щ вделеното отъ Общинския
ъ место, т . е . въ Градоко-Общинските скогобойни.
1'вънредни случва можеда допусне Кметското за|лето добитъкъ другаде, но винаги по писмено по
редно. по писмено же одобрение на надлежния лекарь.
Ю съгласно съ и. а) на чл. 303 отъ Правилника за
Киге общини.
Кл. 6 Когато закупувачътъ узнае, че е билъ аакдаиъ
1Чъ не въ предвидени въ п. а) на чл. 303 отъ
|*Хника за градските общини месга, сьсгавя се акгь,
ггежте.вие на Общински или Полицейски органъ. и
Ь актъ, ако е редовно полписанъ, Кметътъ налага
[втановленпе на виновния да плати една сума за глоба,
р и съ Закона за градски.е общини

Чл I. Стбиранею правото «ИншкашЛ ct* -птдзва пъ
з^купь, чрезъ гьргь, коию се произпежеа «си., -спазване
всичките наредби, предвидени въ Закона ха -публичните
п.ргоие и иь ОбщптЬ ноемни условия, npt<jKt^4jun «ьмъ
Правилника за градските общини (.Д. Н.% 1«и - У05),
Обнародвани «ь брой 17—905 на Иарн ()6«<<«<-vt, HtciJuiK'i>,
а аадьлжнтелчи см и тия Специални погини у<дщшя, кои
то съ допълнителни кьмъ общите*
4i. 2. Общинскияп» Съветъ, иостаповъи- съ <>сг Гк^на
р1н1».киие яи отъ кога до кога се отдава пъ я^»4:уи«. ujaaкок» ишиаащ. и Общинското управление Ш1]4д1^:«, вгь
какънъ pa:,vrh)>b залогъ да виесе всеки кс'шсур(1н1м.. Г/С&ч<ко
тона игпага се въ обявлението за търг:*.
Ч1. 3. ;>акуичикътъ ще събира прйи*-** икптлапъ
(чл 88 п. 3. Здк. за град. общини) по !1°/0 (t** гл сто)
огъ С!ойнос7ьта н\ добитъка, сълласно <п» 11м^к*1лк«каза
реда п условията за купуването и пр«дя«:тсто <е,дъръ
доби«ъкч, която наредба е утвърдена' съ Уссапь Но AG9
отъ 1897, ( Д H.ft брой 16 1898 и «г|лгл«тае* и 1я
неразделна часть 01ъ тия Специални ноемнг -'скюсгя Ко
гато стана рвзмена или подарькъ n;i A»^ 3 »^^^^ ще се
плаща '.гм-изаиъ пч» ра^мЬръ предвидеии «<&. чл, 10 на
току-що цитирания правилннкъ.
Чл. 4 Право го „Пнтизапъ4*, ако ньма а^<»итвно сьглашеиис между продавача и купувач*, sj«yrwH*i с ъ 
бира <иъ вупувача на добитъка, винаги optasy «иu«:unci;it
бидетъ, Koiiro веднага връчва на купувача на добипка»
Чл. 5 . Общинското управление т е ляла ма з^гутгу-
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Стр. 6.

«ача административно съдействие, съгласно чл 5 01Ъ Об- дадени въ Варна отъ сядебшп* пристави, банките, клоновете и агентурпт* пмъ, се събира и внася въ Общинска?*,
щш!
поемни условия.
каса
отъ учрежденията п ллъжиостнитЬ лица. конто' н.шърш.
Чл. 6. Ако договорящите скриятт, оастъ отъ заку
ватъ
продажбата ('чл. 319 Нравили ). ако не е билъ за I:\IIJ.,
пената или продажната нли «елата цена на добитъка, завачътъ
въ учреждението въ времето на търга. Въ побед
купувача събира внтвзапското си прано, а за скритата
ч-iCTb се съставлява съ съдействието-на общински,или ния случай закупувачътъ пли нзговнятъ агентъ събира на
полицейски оргаиъ актъ, който праща Кметството за пре право налога.
Чл. 6. Закупувачътъ събира яа.юга върху нублпчпнт!
даване нарушителя на еъдъ.
Чл. 7. Кога-ю с е констатира, че закупувачътъ, на търгове сазгь или чрезъ свои агеппк ла които иредварнтелпо.
ивтизапа е събралъ такси по-високи отъ ония, коию има съобщава писмено на Кметството и които снабдява съ' отяраво да събира илв е събралъ.непредвидени такси, как I куцтъ лпсгь, засввдетелствуванъ отъ носледньото.
Чл.- 7. За всека получена гума срещу налога закупу
то и за всички други нарушения на договора, се п о с е в н а
по чл. 1 8 на Общи*»е поемни условия (Обшин. Весгникь вачътъ издава вмнага, подписана оть него и сиабсена съ
печата му квитанция, отр*зана огъ кочакъ, огь квппитцяброй 17 905).
За отнемане закупа Кметътъ издава, заповедь по онната книга, пронизана, подпечатана и завернна оть Кмет
цитирания чл. 18 ял Общите Поемни Усювия на осно ството. Кочаните на квитанционните* книги закуиуг.ачьтъ о
длъженъ винаги да пази.
вание решението на Общинския съветъ.
Чл 8 Налогътъ върху публичните търгове, извършиш*
Чл. 8. Епизоотнческата връхнина събирана едиовревъ
Общинското
Управление по нрода;к>а на Общшски дви
мево с ъ интизааа, се внася огъ закупувачл въ с&щчте
жи
мп
и
педвпжимп
имоти, ио отдаьане въ закупъ Общчншг
срокове, въ к^ито е длъженъ Д1 вниса и прашно митизапъ (сьгласно чл. 30:? п б ) о ~ ъ Правилника за градски.е налози, такси п други берпи, по покупки или но доставка.
общини, наредбите на койго сллцо ' съ задължителни за J нужни на Общината предмети, закупувачътъ събира налога
закупувача.
върху нублпчппя търгъ отъ купувача на пмо.а. оть за купу
вача, отъ продавача или доставчика па. иредметптЪ за. Об
щината.
, Тоя палогъ, следуемъ отъ публичните търгове, изпршени въ други учреждения, закупувачътъ събира огъ опя,.
за отдаване въ закупъ* събирането въ Варненската Градска който е указанъ въ ноемнпте условия за дадения тъ рпь.
Община налога върху ъубличнитш търгове.
Чл. 9. Закупувачътъ не може да си назначава За гла
шатаи и други свеи агенти лица, които не знаятъ българ
ски. п вгнаги сюбшаиа за такива писмено на Кмета.
Ч.т 1. Закупувачътъ ще събира у ало? а върху лубльчЧл. 10. Закупувачътъ държи книга, пронизапа, -подпе
ъиппъ. търгове (тържппна, чл. '88. и. 8 Зак. за град. общвни) чатана п подписана отъ Кмета, за записване въ нея* а) п&п
върху всички търгове, произвеждали било отъ съдебните | претметъ, преди да г.о даде на свои глашатай за пзиожгап-з
пристави яли общинската пли. други власти, биле отъ частни j на публичепъ търгь п б) собственика па предмети. Въ края
лица, безъ да се изключаватъ публичните продажби. изв/рш- на закупнпя срокъ тая книга се предава въ Общинското
вани отъ Българската Народна п Земледелческа банки, отъТ Управление." V
.
'
^—-—•техните клонове и агентури въ Варна ччл. 311 Правили, за |
Чл. П . Закупувачътъ е длгженъ да разгласява бг-з-,
град. общини).
[платно- чрезъ свои агенти всички Правителствени и ОбшпнЗабчълчьжка. Закупувачътъ не ще взема палогъ върху \ ски обявления, дадени му за тая цель.
публичните търгове отъ храни, продадени чрезъ посредници, !
Чл 12. Ако въ течение па закупнпя срокъ се унищожи*
ако п по търгъ между търговците.
: налогътъ върху публичните търгове, или се увеличи, пли
Чл. 2 . Налогътъ върху публичните търгоре въ Варна .намали размера му, Общгшскиятъ Оьв*гь може йезъ «.'.хлебна
се определя 2 % Д ка на CTOJ върху стоиноетьта на всеки намеса да унищожи търга, безъ да има закупувачътъ ираво
окопчателпо иродаденъ па публичепъ търгъ движимъ в не. да дпрп за това вреди и загуби
двпжимъ пмотъ. Ври садебпа и банкова лродань на недвнЧл. 13. За всички условия ио отдаване- на закупуват*
жпмость п пеутиърденпето и връща се взетия налогь. Про налога върху публичните търгове* 'задлъжптелнп еж иапълндажба става п при поемане върху си доставка предмети, ако Обшпте Поемни Условия, обр. Н-о 27, приложени кьмъ Нра
и не веднага следъ пропзвеждапе търга, а въ повече срокове. вплника за ^градските общини („Д. В.% 10G—1905) и °^
Чл. 3. Не се съблра тоя палогъ отъ стоиноетьта:
народванъ въ „Варн. Общпп. Вестникъ", Н о 17—1905.
а) На продадепп чрезъ публичепъ търгъ ююти, прина
Чл 14. Бръмето, за което се отдава налога на закудлежащи на малолетни, когато продажбата се извършва по пувачъ и размера на залога за правоучастпе въ търг» се
реда, указанъ въ чл. чл. 139 150 на Закона за н а т й - онределятъ отъ Общинското Управление въ обявлението ^
нпчеството или по оня, указанъ въ чл. чл. 1136 1144 на търга, съгласно закона и Общите Поемни условия, означени
Гражд. Съдопроизводство.
въ чл. 13. Въ с&щите е указано, кога се утвърдява търгът!
б) на продадени чрезъ публиченъ търгъ отъ митници какъ и кога ще се. плаща закуппата цена и пр.
те конфискувани, откупени п изостанали стоки,
в) на продадени отъ бярнпцп имоти за изплащане даньци, берпп, такси и глоби, било въ полза на Държавното
съкровище, било въ полза на Варненските Окръжна или Об
щинска каси (чл 3 1 8 Нравили.)
за отдаване на предприемачъ осветлението на улиците
г) на имоти, купени или доставени о.тъ Варненската
площадите на града Варна.
Градска Община за нейна собствена. сметка, съ изключение
стоиноетьта на продадени Общински м*ста, по търгове за как
вито се етбира налогътъ отъ купувачите на местата.
Чл. 1. Иредприемачътъ що поддържа п палп около Ь
Чл. 4* Налогътъ върху публичните търгове въ Варна фенера съ газъ (петролъ) за освътденпе улиците, площада
се събира винаги отъ купувача на имотите, освенъ когато и Общинските градини.
,
продавачътъ иска самъ да плати валога пли пъкъ когато
Общиясквятъ Съветъ може да реши, презъ течени."
Държавата или Варненското окрхжие или самата- Варненска срока на предприятието, некои улици на града, най-мн<
Градска община е страна; налогътъ въ последните случаи три, и Общинските градини да се осветляватъ чрезъ ДЕ,
.плаша купувачътъ иди доставчикътъ.
способъ, напр. чрезь електричество, и пе непременно чр*.
Чл. 5. Налогътъ върху стоиноетьта отъ предмети, про | сдщиа предприемачъ; въ такъвъ случай последниятъ не
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$П право да дпри вреди и загуби отъ туй, дето бя сб на
валило числото на фенерите, палени съ газъ (петролъА
По писмено разпореждане на Общинското Управление,
числото на палените фенери отъ предприемача може да се
увеличава п намалява, както и да. се местятъ фенерите отъ
.£дпи точки на други. Общинското Управление може още' да
разпореди съ по тановление и това: известно число фенери
еъ точно определени улици да горятъ въ известни нощи
еамо до полуиощь; за такива фенери на предприемача ще се
ялаща само половината отъ следуемата се за горение яа фе
нера презъ иЪлата нощь сума.
Чл. 2. Феяеритй и. лампите за фенерите, както и стък
лата се нредаватъ отъ Общинското Управление па предприе
мача въ началото на предприятието, нумерпраня, здрави и
чисти; такива предпрпемачътъ п ще ги върне въ края на
наемния срокъ на Обшппе»:ото Управление.
Чл. 3. Машинките па лампите на днешното количество
фенери сп оставагь отъ слщпя Л0, т. е. Н-о 14.
Чл. 4 Предпрпемачътъ ще употребява за феперпте
«ъответствующия М фитилъ на всеки фенеръ, т. е. Н-о 14
* яе no-тесни фитили. Фптплътъ на всека лампа трвба да
•блде съ два сантиметра по-дъльгь отъ* дълбочината на ламяенпя резервуаръ.
Всички фитили ще се пзрезватъ всеки день най-късно
часа до 4 сдедъ пладне и то винаги хоринзонтално, т. е.
равно, безъ да се отрезватъ краищата споредъ машниката на лампата
Чл. 5. Най късно, схщо часа до 4 следъ пладне стък
лата на всичките фенери п лайнените стъкла треба всеки
день да б&датъ най добре изчистени и да се папълнятъ до
току-що указаното време «всички лампи чакъ догори съ чпсгь
газъ (петролъ,).
Чл. 6 Предпрпемачътъ може да употребява за осветленир на града само чгсгъ първокачественъ газъ (петролъ),
•безъ разлика дали е руски, румънски илп отъ друго произ
хождение.
Чл 7. Общинското управление може все кога направо
или чрезъ Общински длъжлостпп лица, натоварени по над
зора на осветлението, да контролира газа за качеството му
още въ сампя складъ па предприемача.
Чл S. Предпрпемачътъ е длъжець да отпуща на всека
лампа паа-пълната свьътлина за всичкото врк.пе, презъ
което е определено да горятъ лампите
Строго се забраплва поставяне каквито п да било пре
пятствия за повдигане'фитила на лампите и въобще ла се
пречи да гори лампата съ най-пълпа светлина, да се туря
карф!ца на фптпла, да се запушатъ дупките на фенера пир.
Оевенъ това, щомъ сп набере утайка яа дъното па irfcкоя лампа, предпрпемачътъ е длъженъ да пречисти добре
лампата тъп, щото никога, при ревизия» ча^а следъ 4 следъ
пладне да нема утайка на дъното «на никоя лампа.
Чл. 9. Предпрпемачътъ запалва редовно лампите всеки
«ечерь, пан късно отъ: по Градския часовникъ презъ Януарий часа па 5, Февруарий в Мартъ 6 Y2, Априлъ 7'/а Май
8, Юяпй 8 1 / * Юлпй*8, Августь Vj2, Септемврии 6 1 / 2 , Октомврнй 6, Ноемврий п Декемврпй па 5, а гп огася сутринь
най-рано презъ Януарпй часа на я,*Февр. 5, Мартъ 5, Ап
рилъ 4 1 / 2 , Мнй, Юипй и Юлий 4, Агвуетъ 5, Сеотемврпй
5 1 / 2 , Октомврпй 6, Ноемврий п Декемврпй 7..
Чл. 10. Всека повреда, счупване или друго, на фенеръ,
лампа, машинка и стъкло презъ наемния срокъ, оевенъ по
непреодолима сила (силна буря п др. т.) надлежно чрезъ
компспя доказано, остава за сметка на предприемача. Топ е
Цъжепъ всички фенери, лампи, машинки, стъкла п пр. да
«оиравя, въ пужда да добавя нови части, даже целъ фенеръ
а цела лампа, да поставя нови машинки, нови стъкла п up.
в то впнагп нап-овреме, щото фенерите да съ до вечерьта
«секога най-годяп.
Само когато, по писмено заявление на предприемача въ
началото па всеко шестмесечие, Обшппското управление, чрезъ
&дна комисия, съставена,отъ трима в!щп людп, назначени
по взапмго съгласие между Общинското управление п пред

приемача, намери., че некой фенеръ или лампа ся станали
съвсгъмъ кеюднъ за по-натагьшно употребление за цельта,
Общинското управление заменява такива фенери и лаашя съ
нови, откато се направи актъ за бракуване станалите не
годни фенери или лампи.
Дърветата за фенерите а поставянето първите на u i стата, както и доставянето и заковаването на фенерите нови
нумера,- става винаги отъ Кметството на Общинска сметка.
. Чл. 11. Вь Общинското управление се държи книга за
числото и местата яа фенерите съ рубрики за отбедежваие
по кой фенеръ, кога какво е направено н коса за наруше
ние никоя наредба на тези по силни условил е бяла нало
жена глоба па предприемача.
Чл. 12. За нарушение на коя да било наредба на тпя
условия, съставя се актъ оть Общинско или Правителствено
длъжностно лице; въ акта се излага накратко времето на
извършването нарушение, въ какво имепо.състои нару
шението и кое или кои лица ся видели, че е станало наруше
нието.. Акгътъ се подписва отъ съставители и огъ свидетеля
или свидетелите. Вь случай ira отказъ на скидегель или
свидетели да подпишатъ акга илп пькь по неиоднисваке акта
поради леграмотяость, актъть пакъ пма доказателиа сила следъ
проверяването му отъ Кметството.
Длъжностно лице. когато съставя актъ за това, че на,
пЪкой фенеръ не е отпусната пълна светлина на лампата.*
веднага само отпуща па такъва лампа пьлиата светлина.
Чл. 13. За какво и да е парушепиена поемайте усло
вия отъ закупувала или отъ неговъ човекъ, налага се на
закупувача глоба за първи н&ть но единъ левъ на фенеръ,
за 2-й п&ть по i y 2 t а за всеки послЬдуюшь пхть ио два.
Това се отбележва въ книгата, предвидена въ предидущия
членъ. Глобите, наложени ла предприемача презъ вейки месецъ удържатъ му се при плащане 1-та сума, коато той пма
да получава.
Чл. 15. На предприемача ще се плаща помесечно я:
съразмерно съ числото яа палените презъ месецъ фенери
следуемата сума. За закъсняване повече отъ трид^сеть дни
въ изплащането, ще се дава яа предприемача лихва 8°/°.
Но ненавременното пзилащане не може да б*де причина,
която да дале право, на закупувача да иска унищожение па
договора.
Чл.. 16.. Предприемачът в нема право да нека увеличе
нието цената по търга или унищожението на договора, колкото
п но каквото п да бпло причина да би заскхпаалъ т ъ т ъ ,
включително и поради облаг&пето му съ пови дахтия или
други държавни плп окръжни таксп.
;, " Чл. 17. Въ обявлението за търга се указва, за колко
време се отдава предприятието, какъвъ залогъ да се внася
за участие «ъ търга, и какви други условия да изнълиатъ
KonKvpemnTt п a two ли ИЛИ тайно да се извърши търгътъ,
а какви други задължения ще има предприемачът*, излага
се въ Обшит* Ноемип условия (Иравилпикъ, утвърдеиъ
указъ Н о 106 — 1905 и обпародванп въ Н-о 1 7 — 1 9 0 5
на Вари. Общия Вестнпкъ.

П1..Ц11...Н11 II0E1I1 У Ш И
за отдаване въ Варненската Градска Обшина пи ^ктяув
таксата отъ надиисипъ.
Чл. 1. Завупувачъть ще събира предплатено з* и
та годпна таксата отъ najnucurrb (нало-а нърхг нл
епте, чл. 88 н. 11 Зак)отъдьржателп на вевчш «ъ В
п землището и търговски заведения, отъ KUEI^TO сгат^г
п да с* те (бакалнйцп и други продавипци, крт.1кл7 « t
ппцп, банкерски кхпди, застрахувателпи п друга тьрп»
заведения, включително клоновете пмъ въ града, а «адо
фирмите на агенти* па търговски кхши, отъ уирзжияюпе*
професията си адвокати, архитекти, лекари н други лица,
специална професия, дето и да работятъ (въ *сд;ни или
писалище, кантора о др. т.,\ все едно дали сядвлсъги е а .
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BisKar т. е. окаченъ, закованъ, илн е вапиеанъ на заведе
нието или другояче поставенъ, н то въ разорите, както
следва, когато фирмвте сд сало на български, т. е. когато
вадвагътъ е само съ кврвлски (славянски) букви, на бъл
гарска язикъ.
А. Отъ лгща и заведеппя, които, ипащатъ дангкъ
върху занятье.
Първи разрядъ, по 2 0 (двадесеть) лева, които влашатъ
чиетъ даяъкъ върху занятие годишно 150 лева и повече.
Втори раврпдъ, по 10 (деееть! л., който алащатъ чпстъ
давъкъ върху занятие годните 50 лева и нагоре до 150 лв..
Трети разрядъ, но 3 (три) лева, КОЕТО плашатъ чистъ
данъкъ върху занятие годишно до 5 0 лева включително.
Б. Vwtb льца и наведения, които плащатъ едновръъмепно даткъ връау занятие гь патентъ за тЮ7нюнопродавсгиво или патентъ за продаване спиртни пития, нли въкъ
и три^е вида даждвя, таксата се определя своредъ общия
сборъ на двата, респективно трвте, данъка, съ кой го е об
ложено лицечо вли заведенптзто.
Чл. 2. Когато в^ едно в едшо место вли сграда ииа
поставени и4колко падппса не за разни, а за едпо и с&що
занятие вли ирофесия, всичките надписи се схетатъ само за
единъ в ее облагатъ само съ една такса (чл. 287 Правили.
за град. общини .
Уабплионка. Когато ва едно адвокатско вли на едно
с*дебно-вз1плиително писалище, или нгкъ на една нроебопиеиица ила вадписи за всеки адвокатъ, ходатай или просбеписецъ на отделна табела, плаша се за всеки надппсъ
отделно отъ притежателя му.
Чл. 3 . Смесените надписи плашатъ такса за вадписъ
леть пл.тв по-голема. Напр., вместо 10, 50 лева. За смесе
ни надписи се счптатъ п се облагатъ съ петорна такса ония,
които с& написани на една и съща табла или на едно п
с&що место, непосредствено единъ подиръ другъ, но отюргь
на български.
Чл. 4. НадписитЬ само на чуждъ язикь, все едно само
еъ чужди (некирилеки) букви, се облагатъ съ десеторна так
са за надппсъ. Но обложените съ такъва такса лица, не ее
облагатъ отделно п за надписа на български, ако такъвъ ех
турила пекздЪ на заведението си
Забп.пьонка. 1. Когато на табелата е туренъ чуждоязичнпя надивсъ надъ българския, а не българския отгоре,
надписътъ не се счита да е смесенъ, и се облага съ десе
торна такса.
Забшиьжка. 2. За чуждоязичнп надписи се счптатъ п
ония, на които въ сящня редъ иърво е наиисанъ чуждеязичшш, а не българския надиисъ.
Чл. 5. Презъ който лесецъ на годината и да се посвавн надписътъ, облага се съ такса за делата година.
Поставянето надписи е задължително само за онези
заведения, за които това е наредепо отъ законъ, правилнпкъ
или кметска заповедь, издадени предп дл е обявенъ търгьтъ за отдаване на закупувачъ таксите за надписъ
Чд. 6. Надписите на държавните, окръжните, общин
ските, образователните и на всички други обществени учреждрния и на всеко заведение, освободено отъ дапъкъ за за
нятие, не се облагатъ съ налогъ върху надписите.
Забгълпжка. Фабриките и работилниците, които иматъ
врати откъаъ улица иди нлощадь, не се освобождаватъ отъ
такса за надиисъ, ако е наредено да иматъ надписъ. Такива
t& фабриките за резане тютюнъ, плетачниците, шивачниците
н др. т. Отъ складове, които принадлежатъ на търговци,
изгеющи кантори, не се взема такса.
Чл. 7. Закупувачътъ събира налога върху надписите
самъ или чрезъ свои агенти, за които предварително съоб
щава писмено на Кметството и които снабдява съ откритъ
диС1Ъ, аасвидетелствуванъ отъ последньото.
Чл. 8. За вс*ка получена сума срещу налогъ върху
надписите закупувачътъ издава веднага подписана отъ него
и снабдена съ печата му квитанция, отрезана отъ кочанъ
*отъ жвитанционна книга, пронизана, подпечатана и заверена

I отъ Кметсгвото. Кочансте на квитанционните кнпгя закущ
вачътъ е длъженъ нпнагп да пази.
Чл. 9. Времето, за което ше се отдава въ закунт, налогьтъ върху надписите, размера на залога за иравоучнетиь
въ търга и начина на ироилводетвото последния се опредЬлятъ въ обявлението, което п.цава за тая цЬль Общинското
Управление.
Чл. 10. Общите ноемпп условия за отдйванв въ закуиj събирането на общпнски доходи п ир., които условия с& <
разецъ Н-о 27 вь Правилника за град. общини ( . Д В.-,
1 0 6 — 1 9 0 5 ) и еж обнародвани въ брой 17 на .Варн. ибщин,
Вестявкъ* съставлявате н е р а з д ^ а часть отъ тся специални
условия н еж задължителни за конкурентите, ресиекгинно зх
закупувача, въ всичките имъ точкп. Безъ да изпълни фор
малностите, взлои.е ги въ чл I и сл. на тия общи ноемна
условия, никой не можо да участвува въ търга. Виисането
на закупната цена ше стане на два пдтц, по за три месеца,
предплатено.
Чл. 11. Ако нвлогътъ върху пндннспт* бжд.е уннщпжеяъ.
.съ. законъ преди срока, за копчо се отдаде на закупувача,
или бдде намалеьъ, ,илп пъкъ увелпченъ размерътъ му, Общпнекиятъ Съветъ може да унищожи договора, безъ да пи.
закупувачътъ право да дири за това .вреди и загубп. Ат
I налогьтъ се унишожп съ законъ, закупувачътъ н*ма пр^вг>
I да иска отъ Общината обратно нито общинските налози връх
нина, които е платилъ при сключване договори.

Варненци, наградени на Всемирното
Лиежъ презъ 1905.

изложение въ

Съ иочетет дниломъ: Варненското Окрязспе, Ради Три^
фоновъ- Съ влатенъ медалъ: Варненската околия. Българско
то Винарско Дружество „Гроздъ*. Нредачпата фабрика „Киязъ
Борпсъ", Търговското Оанунджпйско Дружество, Съ сребърет
медалъ: Аврамъ Барухъ п Самуелъ Мптранп # Oie, JHL_Ea^
чевъ *SL "G-ie, Никола Во.въ, Братия Фортуни, Георги Дечев^
Нериклп Георгиев ь. Съ бронзов* медалъ: Атапасъ Шпваровъ,
Илия А. Шотовъ t C-ie, Станю Гешевъ 4 C-ie, Панайоп
Грънчаровъ, Анастасия Николова, Христо Стояновъ. Съ иохваленъ отзивъ: Богозъ Арабилнъ. ( Д. В. Н-о 228/05).

Интизапъ. Оеманназарското Трад.-Общпин. Управление
е пздало дубликатъ Н-о 2562 отъ иптизанскоя билетъ Н-о
60502 серия 4 3 / 9 0 2 на. Нванъ Мойсовъ отъ с. Ловунов(г
(Турция^) за единъ конь на 7 години, косъмъ червенъ, зад
ните крака секпръ, оригинала да се счита за невалиденъ.

Щ^и» Къмъ чл. 4 на поемнитгь условия за нантарината и нр и ми
ната прибавена сЯ и елгъднитгь двгь забгългьмни:

Заб7ЪА7ъжка IT. Всички стоки, прпетигйали съ кораби ил*
други водоходни направи въ Варненското пристанище и продаден*
таиъ, било отъ самите притежатели на стоката или отъ посред*
ници и др. т., плащатъ каптаргша, безъ разлика, дали стоката fr
иродадена въ кораба или на кея. Изключение става само за стокпйг
които законите (включително конвенциите) ги освобождаватъ ofr
каитарина.
Вабгългъжка 111. Стоваряните зърнени произведения, под^
жащн иа продаване ио тегло, сжщо брашната и триците, стоваря^
тоже на Варненското пристанище отъ търговци, които стоки ®
поставятъ на стилове н.ч места, наети отъ Държавата или Обш**
ната за стоваряне на техъ такнвато стоки, не ее считатъ прод^
дени на пазарь, и за това не се облагатъ съ кантарина, освйв*
когато стоката отъ тия стифове се продаде за вжтрешно употр^
ленве, а не за изиосъ.

Издава Варненското Градско-Общинско Управление
Печатница на Хр. Н. Войниковъ — Варна,

Притурка на Варненски Общински ВЗютникъ
ttpoft

19.

Стр.

Обявление

1.

които: а) подпише настоящите иоемни условия; б) иредставп
свидетелство
за честность; в) аке не е българпеи поддапикъ
Лз 13825.
даде декларация, заверена огь надлежния копсулъ, че се
Варна, 23 Ноемврпй 1905 год.
отказва отъ консулска зашита; г) представи означения въ
обявлението залогъ и д) предложение, подписано и отъ двама
Варненското Градско-Общпнско Управление обявява за
солидарни съ него поржчители. Общинското управление си
знание на иптерееуюпште се, че назначените съ обявление
запалва право да пека, вместо указалите въ предложението,
Jtt 12926, огь 3 Ноемврпй 1905 търгове за Вача. Пнтидруги по-състоятелни лица за иоржчнтелп чл. 9 Общите по
запа, Кантарината и Кривината не се състояха по неявява
емни условия. „В. 0. В~ Но 17—1905ч
не на конкуренти, за това се назначаватъ новп търювесъ
Не се донущатъ да участвувагь вь търга лица, конто
тайна конкуренция съ нретъргъ на еледующпя день по еж
не изпълпятъ горнпт!; условия, а ежпю и ония лица, които
щото време, а. пмепно
до произвеждането на търга <*ж наемали Общински предприя
L На 28 Ноемврпй с. г. отъ 9 до 11 ч. ирещ обедъ
тия и еж се показали неизправни платци или пъкъ еж прпза прихода отъ продажбата на едъръ добптъкъ тпкааиъ),
знатп съ ежтебцо, влЪзло въ законна сила, решение за назаедно съ еинзоотическата връхнина. 5° 0 върху тоя ггриршителп на контрактите си ио държавни, ок^жжни и обходъ, за двчь години, отъ 1 Януарий i 906 до 31 Декемврий
щипекн работи.
включително 1907 Залогъ за правоучастпе въ п рга се
Чл. 4. Следъ свършването иа прга пли на претърга,
мека 945 лева.
задържа re залогътъ само иа оногова отъ конкурентите, върху
2 На I Декемврий е. г. отъ 9 до П ч преди с<Идъ
когото остане търгьгь. Търгътъ гае се възложи огь гьржправото отъ теглене и мерене стокн (нолтарипп п кривина , ната комисия върху опя конкурептъ. койю предложи найза deib юдпнн, отъ 1 Януарий 1906 до 31 Деке.1?врпй вклю низка депа.
чително 1907, Залогъ за правоучастпе въ търга се века
Чл. 5. Оамо следъ като търгътъ се одобрп огь Общин
5500 лева,
ския съветъ и утвърди отъ надлежните власти, ше се под
3. На 7 Декемврий с. г. отъ 9 ю 11 часа преди обЬдъ, пише контрактътъ и завери по нотарпалепъ редъ. За тая
за прихода отъ клане добптъкъ (кръвника). заедно съ ени- цель Общипското управление ще съобщи писмено иа пред
зоотическата врчхяппа 5 % . върху тоя приходъ. за двчь го- приемача, върху когото търгътъ* е въллиженъ и утвърдепъ,
ДПКУ, отъ 1 Януарий 1906 до 31 Декемврий включително
да се яви въ Общинския домъ за подписване коптракта най1907. Зало17> за право\частпе въ търга се пека 8140 лева. късно въ седмпдневепъ срокъ огь съобщение] о. Ако нрЬд4. На 12 Дикемврий с г. отъ 9 часа до 11 преди обедъ, ирпемачгтъ не подпише контракта въ тоя срокъ, ще се счпта
за налога върху натоварените кола и добитъци (бпчъ , ла че се отказва отъ търга. п<рахп което залогътъ му те се
три годим, отъ 1 Ягпарпп 1906 до 31 Декемврий вклю конфискува въ полза на Общинката каса на основаппе ре
чително 1908. За о ъ за правоучастпе въ търга се иска шение на Общинския съв1.тъ? и Общинското управление ще
9000 лева.
обяви новъ търгъ, на който ако се получи цена ио голема
Еметъ: Кр Мирски.
отъ предходната, разликата остава въ тяжесть на етказавшия се конкурепть ц поръчителите му. Отказавшиятъ се кон
Началнпкъ пв Фпн Отделение,
курент ь не дт/-* CJ допуща да участвува въ новия търгъ.
Контрольоръ: Д. Пейчезъ.
Чл. 6. Предпрпемачътъ не мож* безъ предварително
дадено съгласие отъ Общинския съветъ, да преотегжии или
препродаде другиму предприятието. Подобно нреотстживане на
Допълнение на Иоемнитп> условия за бача (Решепне на В. предприятието другдму безъ съгласието на Общинския съ
0. С. 151 — 1905).
вет ь ще re счита недействително иСъвепть ще има ираво
да унищожи безъ еждъ кош pan а. да откв.в предприятието
KZMZ чл 1. Кола се счптатъ натоварени, когато товаотъ предприемача и да* поетжпи съ последния и съ залога
рътъ е повече отъ 25 килограма, а добвтъьъ, когато има на му, съгласно предидущия чл 5 отъ тия условия.
повече отъ него товаръ седемь килограма.
Чл. 7. Предприятието обема: а) измитаното градските
Кьмъ чл. .2, Оевобождаватъ се отъ бачъ кола в доби улики, площади и други обществени места вжтре въ оная
тъци, конто се връщатъ, ако и съ товаръ, отъ околностите чърта на града, която е определена въ приложената къмъ
на града, дето еж ходили по търгуване, както п добитъци тия условия скица; (s) вдигането и изхвърлянето отъ улици
или други местни кола, които се връшатъ (тъ околностите те, илошадигь, градиппте и пр. кальта, сметьта, снега, леда,
на града съ празднп стъкла и качета отъ бира.
навлечепия отъ дъждовете пли павеяния отъ ветровете nt>Притежателите ла такива кола и добитъци винаги но- съкъ; в) вдигането и изхвърлянето па сметьта снега и леда
сятъ съ себе сп свидетелство отъ Кметството.
отъ всички здания и сгради, както ча:тнп тъй и обществени,
когато сметьта, снегътъ и ледътъ еж събрани на купчинки
отъ държателите на сградите.
Чл. 8. Общинското управление определя местата, гдето
требва да се 'стоварватъ събраните и вдигнатите отъ колата
за отдаване на предириемачъ чистенето на града, гласувани на закупувача сметь, ледъ, калъ, песъкъ и ир ирп чисте
нето на града, които места не могатъ да бждатъ по-далечъ
отъ Варненския Общински Оъветъ на 3/XJ/905.
отъ два километра, смЬтано отъ чъртата па града. Изобщо
чистенето па града се извършва подъ премия надзоръ па
Чл. 1. Тьргътъ ше се извърши, еъглаено Закона за Санитарното отделепие при Общипското управление. Иредпубличните търгове, издаденото за него обявление и настоя прпемачътъ е длхженъ да изпълнява пезабавпо въ кржга па
тия условия всички закоппп разпореждания па Общинските
щите поемни условия.
служащи по службата на чистенето на града. Всички възни
Чл. 2. Времето, пр*зъ което предприемачът^ ще из
кнали спорове и недоразумения между иредирпемача п Об
вършва означените въ тия условия работи, както п залогътъ
щински длъжпостпи лица, разрешава веднага окончателно
за правоучастие въ търга се определятъ въ обявлението за Общинското управление.
търга.
Чл. 9. За чистенето на града предпрпемачътъ е длъЧл. 3. Допуща се да участвува въ тоя търгъ вс4ки?

Поемни условия
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жепъ да хьржп п пуша всекп депь въ работа най малко (Zb)
тридесеть п иеть смЪтоноспп кола п толкозъ напълно годни
за впрегапе копе. Общпнското управление по изказано
мнение па Общинския ветнрпнаръ, може да поиска заменя
ването на оппя коне, копто не бп билп годпп' за службата,
съ други годни.
Ч.т. 1 0 Сметоноснпте кола бпватъ съ по четпре' колела
по днешния образецъ, по «ъ канатп най-малко 6 0 сантиметра
високи. Тпя кола бивать еднокопнп, съ най здрави, сандъци
и дъна.
Чл. 11. Предприемачътъ требва вг/Ькога за държи на
служба (>о) трпдеееть и неть работници сметоносни колари,'
които да пматъ пони 19 годишна възрасть п да ся; здрави.
Когато Общински .г&карь би намерплъ некой работникь не
годеиъ .за службата, то по писмена покана огь Кмета, пред
приемачътъ е ддъженъ да наеме на местото на' негодния
другъ. ко*то ако не стори въ определения срокъ оть Кмета,
поеледпаятъ назначава такъвъ друп. работникь съ заплата
не повече отъ 40 лева-месечно, която'се изплаща отъ Об
щинската каса за сметка на нреднриемача. Тъй назпаченпятъ
оть Кмета рабогникь. предприемачът'!» е длъжепъ да" задържи
на служба най магко рцкйъ ме.-ецъ огь датата на назначе
нието MV.
Освепъ работниците сметоиосци, предприемачътъ е длъ-'
женъ да държи впиаги на служба още мерачи, имено 15'
петиалегеть работника нре.<ъ зимния сезонъ. <>тъ I Ноемврнй
до 1 Априлъ н (30? трндес&ть работника метачп за летнпя
сезонъ, т. е. огъ 1 Априлъ до 1 Ноемврнй Условията, предвидепн въ предидущия чл. 8, важатъ п за метачите.
Чл. 13. ИрЬдпрпемачътх ще сп доставя с&що па своя
сметка всички пнструментп, нотребнп за чистенето и мете
нето на града: лопатп. метли* търнокопи, котики и лр. т.,
за които той ше държи спиеъкь. Предприемачътъ е длъжепъ
още да държи кнпга за вписване отъ него: кой кога е билъ
наетъ на служба и съ каква плата. Този спигькъ п кнпга
лодлежатъ на ревизия вгекога отъ Кмета или огь делегира
ния но Санитарната часть кметски помощникъ."
—
Чл. 14 Измитането улиците, илощадите п нр , както п
изчистването кальта. иесъка. снвга п леда, ще става сутринь
рано и никога не по късно отъ половина чась следъ пзгрЪ- •
ването на слънцето. Само иазаргите площади ще се мегатъ
и по-късно, п то шомъ се те упразнятъ отъ коля Местото
отъ началото на булеяардъ „Фердпиандъ I 4 до при Каран
тинното управление, после улица Цариградска оть Приста
нището нагоре, а гдицо. улицпте Голема ir Малка ПрТ.главска и улпца Владнславъ до края, т е. до началото наДобрпчското шосе. ще се измитать всеъп депь, освеиъ въ та
кива зимна дни, въ конто времето не бп позволявало Ули
ците: Ваодаръ и Солунска, илощадь, Царь-Бориеь. целия'
плошадь Иосифь I. улица , 2 7 Ю.шй , последната чзамо отъ
църква а Ов. Никола до булевардъ Фердинанд?» I, шосето
огь В<енния кл\бъ т. е. ул. Пирот»-ка до ул. Сливница и ул.
Сливница отъ дома на Хар. Лефтеровъ надолу до края на
това шосе, т; е до главния входъ на Приморската градина
с&що ше се метать всеки день, но само презъ времето отъ
1 Априлъ до 1 Ноемврнй.
Но улиците: Цариградска, Преславска, Владиславъ, Вардаръ, Сулупска нлощадь, Царь-Борпсъ, озпачеяата часть отъ
ул. „ 2 7 ДОд0Йи, улица Ппротска и означенатат& часть отъ
ул Сливница, както п частьта отъ ул. . 6 Оептемврпй , като
се почпе отъ църквата „Св. Никола* до моста, ще има все
кога презъ летния сезонь метачи сь котики, и то вънъ отъ
предвидените въ чл. 9 п за тая цель презъ летнпя сезонъ
ще дьржп иредираемачътъ осп^нъ ЗОгЬ метачи още и дру
ги, прЪзъ зимния сезонъ нредпрнемачътъ ще държи такива
метачи, т. е. чистачи сь котики само двама, вънъ отъ 25 те
за улици Цариградска п Преславска. Наредбата на чл. 8
важи п за тпя лица.
Другяте улици, ио указанпе на санятарппге длъжностяи
лпца с&що ще се премитатъ отъ 30-те мегачп п ше се съ
бира и изхвърля п отъ техъ сметьта на време. Сметоносците ще прибирать всичката пръсната, по улиците скеть и
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ще я пзхвърлятъ нап.бвр^ме, тъй щото по улиците п пло
щадите всекога да се запазва чистота.
Чл. 15. Сметоносцпте пзлазять по събиране сметьта отъ
к&шпт*, магазпите, улиците и нр. всеки день безъ изклю
чение, имено сутринь часа .на 6 отъ I Априлъ до 1*Ноелврпп, а презъ другото време часа на 7, л с& длъжни всеки
день дн вдигатъ п нрпбиратъ отъ к&щдтге, магнзяите, ули
ците и площадите п пр. всичката см*ть.
Чл. 16 На всека сметоносна кола требва да има по
едпнъ звънецъ, одобрепъ отъ Кметството. Сл*тоносцит* ся
длъжни да се спиратъ п отбпватъ винаги токо до к&щите,
магазиите п U P » н а д а в ^ п г а т ъ сметьта. Ако по неудобство,
сметьта_бяде поставена огьступапнЛ въ с&дпна, наир. га
зени тенекии, до_самата врита^отвмре, въ такъвъ случай
сметопосецътъ влазя и вдига оттамъ сметьта.
Но ако ступанняътъ не е прибралъ въ садппа сметьта
за отнасяне, см-Ьтоиосецътъ може дн не се бави п да замине
къмъ друга сграда С«етопосцпте с& длъжни да съобщаватъ
къ Санитарното отдЬлепие наДмстството за всеки ступапинь,
който оставя да се разпеляви1''сметь (ф£дъ пжтнпте врата
плп изъ двора и съ туй пречи на бързото чистене на града.
, Ч л . 1 7 . Но ръзможность всеки сметопосецъ тр1ба да
преминава презъ улпците за прибиране сметьта отъ к&гаате
все въ едни часове, за да могатъ ^ктервсующит* се да знаятъ,
кога ше, мине сметопосецътъ Прк това той е длъженъ сь
звън^ца^д^Д/жазнакъ за преминаване но улиците
Чл. 18. Всичките коне^ смегоносци и метачи, които
прелприемачьтъ е дльженъ да държи въ службата за чисто
тата на града, се числягь и къмъ службата на Общинската
Пожарна Команга; въ врече па пожаръ те вспчкя .удаавать
нодъ разпореждане па Нач;ииика на командата Въ случай
на иожаръ деиемъ. мерачите и всички сметоносцп на сигна
ла се явяватъ съ отпрегнатп коне незабавно въ Иоасарната
команда. Нощно време всички сметоносци п попе огь десеть .
метачите се нампратъ винаги при конете, за да еж готови
на разпореждането на пожарния командиръ. Еиигь часъ следъ_
захождане~на „слънце.-началдпкътъ на Пожарната комаала
проверява, всички лп коне и хора еж на местата си. Отъ
него се иска разрешение за отл&чка за по-късно време, как
то я позволение за отежтегвие презъ пощьта. За нередов
ните п на техъ въ службата па Пожарната команда, Началпикьтъ па по.*леднята рапоргпра на Кмета, който заповедна
отстранението, като съобщава за това писмепо на предирпемача; последниятъ ако не постави друго лице, такова се по
ставя оть Кмета п платата му се одържа отъ месечната вноска,
като къмъ платежната заиоведь се прилага разписката за
изилащане сумата на поставеното лице. На такива назна
ченн оть Кмета лпцн с&що не може въ никой случай да се
плаща повече отъ 4 0 лева месечно п го за до едпнъ месецт». На сметояосняте кола прЬдпрпемачътъ заковава тенекии
съ нумера и знакъ, че с& отъ Общинската чветптелиа ко
манда. Както конете, тъй п колата но никакъвъ начпнъ не
могатъ да се употребяватъ за частпп нуждп на предприе
мача; те служатъ само за чистенето на града. Преднриелачътъ е дльженъ да държи колата въ двора на Пожарната
комапда п началнпкътъ на носледнята всека вечерь и суррпнь да проверява тия. кола. Само Общинското управление
може да ся послужа въ некои дни съ колата не за цельта
по чистенето на' града; ори хакъво случайно оставяне некои
коля отъ предназначението сп, предпраемачъть може да се
освободи оть пречистването, въ такциа дна ивкоп части на
града.
Чл 19 За всеко отклонение отъ страна на предприе
мача ила отъ хората MV по чпетеяете на града, той е винаги
отговоренъ за това иредь Общинското управление. Той не
може да отклонява тая отговорность. подъ предлогъ, че не
е било станало своевремено разпореждане огь санитарните
власти или Общинските служаща по. чистенето наврйхе града.
Чл. 2 0 . ООЩИНСЕОГО управление е длъжно да дава ме
сто за конете на предприемача при помещението на Пожар
ната команда. Каквито нови приспособления на местото се
наяерятъ за необходияп, направя га предпраемачътъ; за своя
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сметка. Общинското управление отпуща при . Пожарната ко
манда место за държанието на продукти, нужни за продо
волствието на конете, като ечмикъ, сено и слама, доколкото
то нампра, че има тамъ за това свободно место. За канце
лария па предпрпемача ще служп стаята, която служи днесъ
за с&шата цель!
Чл. 2 1 . Всеко нарушение на тия условия се констатира
сь актъ отъ санитарните служащи и началника на Пожар
ната команда или други натоварени отъ Общинското управ
ление за тона лпца. Актътъ се подписва отъ двама свиде
тели; той се предявява на подписъ и бележка на предприе
мача или пеговъ иредставптель. Поне единъ такъвъ предирпемачъгь е ллъженъ да укаже на Кметството съ едно пи
смено заявление ло Кметството. Неподписването. следъ -пре
дявяване се констатира отъ сжщите или други свидетели. Обшпнскмте служащи, както и полицейските, могатъ ехщо да
-сдужатъ за свидетели при съставяне на актовете. При възножность ее приканва устно при констатиране нарушението
м сампятъ иредирпемачъ или заместнчкътъ му. Неявяването
%ш предприемача или на неговъ заместнпкъ не препятству
ва за съставянето па актове протинъ него за всеко нару
.шенпе на договора.
Кметството н^ е длъжно да проверява винаги изложе
ното въ актовете, даже и когато има оспорване отъ страна
*га предприемача върху фактите, стига актътъ да е съставенъ и нодппсанъ правилно
Чл. 22. За всЬко констатирано съ актъ нарушение Кметътъ или делегиранъ неговъ помощпнкъ определя за не
устойка да се задържи отъ длъжимите на предприемача ме
сечни платежи една сума отъ 20 до 200 лева. Тия неустойка
лродължаватъ да се палагатъ до отнемане предприятието.
Но сл*дъ налагането неустойка иеть п&ти наредъ, предприя
тието ,ако реши Общпнскиятъ съв*тъ, може да се отнеме, въ
•какъвто случай залогътъ остава за въ полза на Общината
за неустойка-и се произвежда яовъ търгъ за сметка на пред т
яряемача. До когато предприятието се даде на новъ пред-,
црпемачъ, .Обиипнчгото управление можз да. задържи копете,
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колата «хората на предприемача и да си служи съ .тЬхъ
за негова сметка. Въ такъвъ случай схщо се съставя,актъ,
който се яредявяка- на иредириечача. Всички иовреди на
коне, кола я ВСИЧКИ разноски по чистенето па града с& за
сметка на предприемача п се язялащатъ огь сумите, които
му се сдедватъ. Ако разходътъ превиши, горницата се изи
сква солидарпо огь ярЬдирлемача и иордчителяте му. Сящо,
както се казва но горе, така се постъпва а «ъ случай, че
при новъ гьрг> предириятиетх} се отдаде по-сккпо: за раз
ликата въ повече огговарятъ предцриехачътъ а, поръчителите
му солидарно.
Чл. 23. Въ Санптарното отделение се държи книга за,
оплаквания но чистотата на града. Тия оплаквания се ироверяватъ отъ. трима .най близки съседи на онлаквача и ако
се потвърди оплакването, съставя се веднага актъ Оплаква
ния ногагь да ставатъ, както за непр£мияуваке ирезъ деня
па чпстителна кола, тъй за пеотбиване на сметоносеца да
вдигне събраната г сметц както и за оставяне яо улиците
повече отъ 24 часа сметь, п*съкъ и др. т.
Но и безъ оплакване санитарните агенти и др. Общин
ски служащ^, щомъ у.шаягь какви и да е дередовности, длъж
ни с& да съставятъ актъ.
Чл. 24. На н{ез,нрпемача ще се плаща помесечпо к
съразмерно съ сумата на иредирнятяето, следъ изтичане на
всеки мееецъ. За закъсняване повече,отъ тридесеть дни въ
изплащането, заплаща се па предприемача и лихва 8%. Не
навременно™ обаче изплащане не може да <5*де причина,
която.да даде право яа предприемача да иска унищожение
на контракта.
Чл. 25. Следъ като търгъть се одобри отъ Общинския
съветъ и утвърди отъ надлежните власти, ше се подпише
коятрактътъ и ще се завери по нотариалния редъ.
Чл. 26. Разноските за контракта: даждпето а др. та
кива ще -заплатя предпрпемачътъ.
Чл. 27. Законътъ за публичните търгове и публичноадмпнистративнпятъ ираввлникъ с* задтлжитедни по това
предприятие,

ТАБЛИЦА
За Общиискит* бершг, налози и нрава, които ще се събиратъ пр^зъ 1906г.: приети
огъ Варненския Градско-Общински СъвЪтъ съ решение отъ 7-й Октомврип 1905 г,
п утвърдени отъ г. Варнен. Окр. Упрашггель съ ипсмо Л1> 10432 огъ 12/XI 1905г.
Нчнтенованив на берните. налозите и правата

Годишно
яли
месечно
или -яд»лично

Такса
лева

ст.

Ло бюджета Глава J, § L
I. Кола за чистение нуждниците (чл. 83 и. U

\

1

За чистене заходите съ Общинската чпстителна пневматпческа
машина за едпнь цплиядръ и за всичките участъци въ гря да ио

2

Такса отъ Общинската кола за пренасяне мъртъвци (чл. 88, п. I)
I
Класа.
II Класа.
III Класа.
Забгългьтиа. СъвсЪмъ бедните не плащатъ нищо.

20
Ю
5

Но бюджета. Глава I,, § 2.
II. Наемъ на Градскв-Общинеки места (чл. 88, п. 1)
Отъ места по улиците за дустраджии на место

3
4

Отъ места определени за марангози
ално се занимавать

месечно

(маунаджии\ кош** специ

съ правене и поправяне мауни, лодки (капци)
годишно

и др. т. на кв. метръ.
Отъ места определени за стоварвапе
тове, плочи п др. такива на кв. метръ.

керемиди, тухли, кюн-

40
30

Стр. 4 .

Годишно

14

R ио

ср

в

Брой 19.

В рнеяекн Общински Вестиикъ

ИЛИ

Наименование на бериигЬ, налозите и правата

месечно
или единично

От"» места определени за стоварване на дървенъ матерпалъ
(дъски, мертеци, дървета и др. такива на кв. метръ.

7

Отъ места определени за продаване сено, плева и др, такива
такива иа кв. метръ.

8

Отъ места за кередпдарници и тухларници, като се таксува всич
кото заето место на кв. метръ.
За варници, на една пешь съзидена върху

Градско-Обшинско

40

10

За право отъ откриване на варници въ частно место.

И

Отъ мйста за държане

12

Отъ места за държане камъни за строение на кв. метръ.

13

Отъ места за държане кости отъ животни и кожп^яакв. метръ.

14

Отъ места за държане каменни и др. въглища на кв. метръ.

15

Отъ яеста за държане кокошки u др. такива птици за въдепие на кв. метръ.

16

Отъ места за складиране яйца, кокошки и др. птици па кв. м.

30

воденични кажъни на кв. метръ.

П

Отъ места за складгране дърва на Общин
на кв. летръ.

18

Отъ места за
на кв. кметъ.

места (за продань)

табагни, черварници, бакалницн и др. подобни
а)

I разрядъ

3
2
1

б) II
в) ЛИ

20
21

Отъ места определени за менажерии изложение на животни),
за диркъ, акробати, гимнастически трупи п за изложение на разни
восъчни фигури и др. подобни на кв. метръ

месечно

Отъ места предъ житните магазин' илп другаде, гдето
позволено за пресяванпе храни на кв. метръ

годишно

Отъ места за складиране на храни
на препаемвапе

За всеко тепеке газъ внесено въ Общинското влагалище

23

За всека каса кпбрптъ "вп*?еена въ сжшото влагалище

24

За патрони внесени въ същото влагалите на килограмъ
Отъ всека каса барутъ вложена въ сящото влагалище, служащъ
за трошепе на камъпп па килограмъ.

26

Отъ всека каса барутъ ловджийски па к грамъ

2?

За складиране на сппртъ, кезапъ, витрпонъ на к грамъ

28

Отъ места за бостани и нпвп на декаръ

29

30

31

32

бжде

на кв. метръ, безъ право

22

25

лава

годишно

licTO.

19

Такса

За пзкопавапе чакьлъ, песъкъ, глина п пр. въ чъртпте на
града п мерата на Общината ка чифтъ кола
Текъ кола
За ваденпе чпмъ (пръсть съ трева отгоре);
На чифтъ кола
На текъ кола
Отъ продажбата на цветя, дървета, букети, овощни плодове,
кастротини отъ дръвчета на общинстите. градини, но решение за
всеки случай отъ управителя на градините
Отъ продажбата трева и сено
На чифтъ кола биволска
„
„
„
волска
„
„
„ ' конска
' „ текъ
„
„ -•
, конски товаръ
•» магарешки товаръ

t

Слгьдва)

ст.

