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W** Цекта н а Вестника
До 31 Декет-/'ИЙ 1905 г. е само 30 ст.
ОтД^внъ брой 5 ст.

М 14025
Варна, 28 Поемврий 1905.
Обявява се за знание на иатересующите се че нъ
помещението на Общинското управление на 1 идущии
Декемврий' н. г. къ 4 часа после пладне съ прЪсъргь на
следующия де. ь по същото време ще се произведе търгъ
еъ тайна конкуренция, за отдаване на нр*дпряемачъ осве
тлението на градските улици, площадите и градините на
до, края на текущата година
За правоучясше на търга всеки конкурентъ требва
да представи: 1) свидетелство за чесгность отъ надлежно?о Общинско управление; 2) удосюкерение отъ Бълг.
Народна Банка, или .квитанция отъ Общинската каса, че
е внесълъ изискусмпл залогь и 3) Оферга или предло
жение, подписано отъ двама имотни солидарни нора.чители,
а чуждите поданици сскенъ гсрните докумеьгн. гр! д-*»: вятъ и декл^рг-ция, заверена отт надлежното консулство,
ад вь случай на спорь по това предприятие ше се ващнщаватъ вь българските с&дилища, безъ консулска защи.з.
Поемите условия съ на разположение на итерес у ю щ т е се всеки праеътственъ день и чась.
Искания задогъ за участие въ тьргътъ е 100 лева.
Кметъ; Кр Мирски
Секрета} ь: II. Аганасовь

Обявление
М 14147.
Варна, 3 0 НоемвриЗ 1905
Обявява се за знание на интересующите се, че иро
изведения на 22 и 23 того гьргь за огдаване на злкунувачъ събирането Общия. налогь 2 % върху публични
т е търгове (мезатитъ) не се одобри отъ Общи». Съве-гъ
затова назначава се новъ търгъ съ тайна конкуренция
на 14 Декемврий н, г. отъ 9 до 11 часа предъ объдъ
съ ирЬтъргъ на следующия день по същото време, за дв*
години отъ 1 Януарии 190о до 31 Декемврий включи
телно 1907. Залогътъ за правоучастие въ търга се века
4 0 0 лева.
Напомнювамъ схщо обявлението си нодъ М 13825
отъ т. г. относително отдаването на прекупъ и с.тЬдующит4 Общин. доходи:
1) На 7 Декемврий за прихода отъ клане добитькъ j
„кръвннна*.
j
2) на 12 Декемврий за налога върху натоварените j
хола и добитъци „бачъ".
I
3} Също се отдаватъ подъ наемъ буфегит* при 06зцвв. градини съ срокъ отъ 1 Априлъ ид год. до 31 Де- [

Писма, статия, парп п вспчко за
Вестника ее праща до Градеко-Общинскот J
Управление въ Варна.
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кемн. 1908, търгътъ ще се произведе на 16 и 17 Де
кемврий т г. съ тайна конкуренции.
Искания залогь за правоучаеше вь търга е 100 л
Кмсп: Кр. Мирски
Секретарь: П Лтаиасовъ

Нарнепсппятъ Общински Сгвншъ съ ршиение Л? 402
отъ :2Ь тоюизтънп Лоемпиппь условил за отдаване вя закупь налога върху публичните търгове напечатани вг, Вариен. Общин. liibemHUKb) брои W отъ т. год, както слидва:
Чл 1. Закупувай ьгь \\\* събира налога вг.рху публичпишп търгове (тьржтиьч, чл. 88 п 8 3<>к за град.
общини) върху всички търгове, ирии.шежланп бпл> отъ
съдебните пристави или общинската или други власти,
било огь частни лица, бел, д* се на.;л№чзв<>гь публичнини!е прсиажби, извършвани о«ь Пьлгарска-а Народна и
Земледелческа б<*нкм, отъ техчите клонове и aie»iypu въ
Варна (чл. 317 Правили, за град. общини).
8аб)ь.гнжка. Закупусачътъ не ще »зема налогъ вър
ху публичните търгове ;>тъ храни, продадени чрЬзъ по
средници, ако и по гьргь между тгрпжцте
Чл. 2. Налогьтъ вьрху публичните тцмтвс ВЬ Вар
на се определя 2°/ 0 (два на е»о) върху сипншоьта на
всеки окончателно продаденъ на публвче.гь търгъ дви
жи мъ и нелвижимъ имотъ. При съдебнл и банкова продань на недвижимость и неутвърдението и връща се взе
тия налогь.
ЧЛ 3. Не се събира тоя налоп» огь стойппсьтз:
а) Па проладени чрезъ нубличень търгь. имоти, нрпнздлежащи на малолетни, когато продажбата се извьршва
по реда, указань вь чл чл 13У-—100 на Закона за наспи!ничсС!КОто или по оня, указаиъ иъ чл. чл. 113(3 —1144
на Гражл. СА.ДОП}»01К*ВОДСТИО.
0) на продадени чрФзъ нубдиченъ гьргь отъ митни
ците конфискувани, откупени и иноесанали сгокн.
в) на продадени огь бирници имоти за изплащани
данъцч, берии, такси и глоби, било вь полза на Държав
ното съкровище, било въ полза на Варненските Окрл;жна
или Общинска каси чл. 318 Правили)
Чл. 4. Налогътъ върху публичните търгове въ Вар
на се събира виваги огь купувача на имотите, сгевенъ
когато продавачьть иска самъ да плати налога.
Чл. 5. Налогътъ вьрху сгойностьта отъ имоти пре
дадени вь Варна отъ съдебните пристави, банкигв, кло^.
новете и агентурнте имъ, се събира и внася яь Общин
ската каса 01ъ учрежденията и длъжностните лид», кон
то извършватъ продажбата (чл. 319 Нравили.) ако не
е билъ закупувачътъ въ учреждението въ връмето на
търга. Въ последния cjy4au закупувачьть или истовиятъ
агентъ събира направо налога.
Чл. 6. Закупувачътъ събира налога върху публпч
ните търгове самъ или чр*зъ свон агенти за коит<1 пръд-
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варително съобщава писмено на Кметството и които снаб
дява сь откритъ дис»ъ, засвидетелствуванъ отъ послед
ньото.
Чл. 7 За всека по 1учена сума срещу налога закуиувачътъ. излава веднага, подписана огь него и снабдена
съ печата му, квитанция, отрезана отъ кочавъ, отъ кви
танционна книга, пронизана, аодчечхтана и заверена отъ
Кметството. Кочанитк на квитанционните книги закупу
вачътъ е длъженъ винаги да пази.
Чл. 8 Закупувачътъ не може да си назначава за
глашнаи и др'ги свои агенти лица, които не зная»ъ бъл
гареки и винаги съобщава за назначените писмено на
Кмета.
Чл. 9. Закупувачътъ държи книга, пронизана, под
цечатвна и подписана отъ Кмета, за записване въ нея:
а> всеки имотъ, даденъ му отъ частно лице, преди да го
даде на свои глашатай за изваждане на публиченъ търгъ
и 6) собственика на имота Нъ края на закупняя срокъ
тая книга се предана въ Общинското Управление.
Чл. 10. Закупувачътъ е дтьженъ да разгласява без
платно щгйзъ свои агенти всички Правителствени и Об
щински обявления, дадени му за тая цель.
Чл 11. Ако въ течение на зак^пния срокъ се уни
щожи налогътъ върху публичните търгове, или се уве
личи. или намiли размера му, Общинекиятъ СтвЬть може
безъ еждебна намеса да унищожи търга безъ да има закупувачь.ъ право да дврп за това вреди и загуби.
Чл. 12 За всички условия по отдаване на закупу
вачъ налога върху публичните търгове, чадължителни съ
напълно Общите Поемш Условия, обр Н-о 27, прило
жени къмъ Правилника за градските общини („Д. В,%
106 -1905) и обнародвана въ Вари Общвн. Весгникъ",
Н-о 17—1905.
Чл 13 Бремето, за което се отдава налога на яакупувачь и размера на залога за нравоучаетие въттрга
се определягъ отъ Общинското Управление въ обявление
то за търга, сьгласно закона и Общите Поемни условия
означени въ чл. 13 Нъ сжщите е указано, кога се учвьр^
дява търгътъ, какъ и кога ще се плаща закупната цена и пр.

ЗАПОВЪДЬ
Н-о 391.
Гариа, 3 Декемнрий 1У05.
За изпълнение решението
Н-о 390—1905,

на Общинския

Съветъ

иостановихъ:
Чл. 1. Всички вь BipiM п.дърЖгпелн на ш^еПни
заведения, штю клфоданниц-', хлЬбарт.цн, млЪкхрницг го
стилници кчфг-ntia и други а*цеденка, огщц»ени ив цуб
ликата въобше на иш чки арод«Л1*Ш1« (м казани, дюи>ни
и 3pJ, К!Нгори натъргопц", ф1брнк.*н и и други примишленнци, ф 6,'йг.и н р-001ил1ьщ^, аднак^тспи писалища, прусбописнищ', архитектурния д г ущ бюра па лиц*, облагани
еъ дааькь върху зшя/ие, и съдържимите на всекакпи
други занедешш, отворени з* упражнение въ последните
облагаемо сь данъкъ ньня не задъл.кдва1Ъ се да иматъ на
видно Mtcio на заведението си приличамграмотет иадuuez, съ доега!ъчпо едри букви, на подписа ?реба дл е
указано гбя.ателно име о и презимето на съдържатели
или унрдвигеля нд заведениею.
Чл. 2 Нри променянане помещението съдържзтельп.
ва заведението е длъжень да си снеме надписа или да
го заличи, ако е билъ наиисанъ на с.енатз, а не окачеяъ
Чл. 3 Освобождаватt се отъ задължително поставяне
надписи обществените учреждения и благотворителните за
ведения вь г^ада, които съ призната огь Правителството
оевЬнъ училищата, отъ които на всеко до 15/28 Януарий 1906 треба да се направа или иистави надписъ- ио-
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следния1ъ може да е и н * \ д ъ ЯЗ икъ, но той треба да
се предшествува непременн\^ български надпвеъ
к

\

Кр. Мирски.

Поемни Усилия
за отдаване подъ наемъ Градско-ОбпК^вте недвижима ймота въ Варна, гласувала отъ Варн. <^иц. Съветъ на 1Д
Октомврип 1905.
Чл. 1. Въ допълнение на общнте^^мпи условия,
приложена къмъ чл. чл- 246, 328 и 331 \ к Правилника
за прилагане Закона за градските общини *Хародваяи в Ъ
брой 17—1905 г. яа „Варн. Общия. Вестна*^, съгласно
чл. 19 отъ с&щпте Общп УСЛОВИЯ, задлъжителя^с- за нае
мателя п настоящите специални иоеимни условпя\^
Чл. 2- Огдаваеяиятъ нодъ лаелъ Общински ийтя& СР°ка за който се дава подъ наелъ видътБ на имота иостран-;
ството му и за какво ползуване е яредназпачепъ той, указ
ва се въ наддавателния лпеть.
За непокритите имоти се прилага при наддаваге.шия
лпеть и скицата на такива имоти.
Чл. 3. Общите и специални поемни условия, накто и
наддавателипятъ листь се подяисватъ, както огь тържната,
комисия, тъй и отъ конкурента u ставатъ напълно задлъаштелни за конкурента върху когото би се възложплъ и ут
върди лъ търгътъ.
Чл. 4. Изплащапето на наез!пте, ако годишната наемна
цена е 110-иалко отъ 1000 лева, ще става въ нреднлата;
ако годишната наемна цена надминава 1000 лева иенлаща
нето й ще става въ предплата тра месечно, и ще се ностжпва въ всичко паиълно сиоредъ чл* 17 огь Общите По
емни Условия.
Чл 5. Размера на залога и где се представа той се
определя въ обявлението за всеки имотъ отделно: за дру
гите условия се съобразява веекой конкурентъ,^съ 4Jb/JLit
сдедугощпте™ отъ общитЬ поемни условия, упоменати тукъ
въ чл. 1.
\
Чл. 6. Отъ всекя наетъ пмотъ паематедьтъ може да се
ползува само за цельта, означена въ наддавателяня листь.
За всеки паеяатель, освенъ това, относително чистотата и
др. такива, ся заднлжятелня и условията, изложени нъ спе
циалните общински правилници, каквото би биле издадени,
ако и следъ наеианието, а за общинските каеапскн дюгени
ех задлтжителяи още ^и допълнителните кьнъ настоящите
специални условия.
Чл. 7 За прехвърляне пли преотстжпваяе отъ наема
теля пмота другиму нажатъ тнж.т.бяте на чл. 13 отъ Общи
те поемни условия; а нъ случай-"на прехвърляне имота дру
гиму безъ предварително взето решение на Общинския Сьветъ, иогдешиятт, си запазва правото да ушнцожп безъ гкдебна ifHnti'a логовора ц иостдчва съгласно чл. 4 отъ Об
щите Поемни Условия.
Чл. 8. Изплащането на юеяната- цеиа/.ще ста??а точ
но на определените падежи иъ брой, и па клател ьтъ иема
право ла иска, щото исплащапета -да става ч\А?ь компенсация прихващане на насреща нзговн ваеаанпя огъ Общината.
Чл. 9. За непредвидените въ настоящите и общите
поеяяа условия случай п обстоятелства, ако такшц се явятъ,
важнгзакоцчтъ за задлъжеипята и договорите н д) угите
респективни закони п правилници.
Чл. 10. Законътъ за публичните търгове съставлява
неразделна часть оть тая условия.
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Условия, приложени» обр Н-о 27 къмъ Правитника за
ките сн бюфетски прибори най-чпето, н винаги да гма
градски!* общини („Д В.« Но 106/2905), обнародвани такива въ достатъчно количество.
въ П-о 17/1905 на „Варн. Общин. Вестникъ , по Сие£ Чл. 11, Наемательтъ <ье осветля па добре на свои
цяалнигЬ услопгя за отдаване подъ наемъ Иарнеяекпте разноски бюфетите в ония места, на градината, на коиОбшянски надаижпмв имоти, които условия ся лбнарод- [ то се вздшъ маси « столове за посетители. Числото на
вани въ настоящия брой на „Варненски Общин Иесгникъ* масите и лампите се опретклятъ отъ Кмете пото. когато
е ао условията, изложиш въ настоящите Сиец«*лии до последньсто би намерило itxnoro числа въ недостатъчно
пълнителни } еловия.
кодвчес.во.
Чл 2. Срокътъ, за Koiho ее даватъ подъ наемъ бю
Чл 12. Кметството си запазва право да отпуща на
фетше на Общински** г адини, Koiho (срокт; са опре благотворителни дружества безплатно и протинъ волята
деля по особено р*шение на Общинския СЬВВГБ. начина на наемателя Общински»е градини подъ каквию условия
на произвеждане търга (явно ли или тайно) и размера намери то за добре за градински увеселения, in» Царь
на залога за право участие въ търга се онред*ля!ъ въ Освободитель" най-много чгтире пъпь а въ Приморска
обявлението за последния.
та наП-много три няти прЪзъ годината. Ако се устрои
Чл. 3. Всъкп бюфетъ се отдава подъ наемъ отделно, градинско увеселение въ Приморската грядива отв^дъ мо
во единъ може да наеме и двата бюфета, Бюфе-ъ.ъ на ста, наемательтъ не ще има прьво да претендирала вреди
Градината „ Ц ч ' ь Освободительч се дава подъ нлемъ за и загуби, ако тамъ. на горната ч.»С1Ь на градината, е
едно съ залата „Съединение , но Общинското Управле устроено увеселението и би ее продавани тамъ пигия
ние си запазва правото да я отпуща безплатно пр-Ьзъ го
Чл 13 На видно мfeeго окачена въ всеки бюфетъ
дината за нощно време за 15 представления и за как ще лържи наемательтъ и«ллъ една масичка дадената му
като и да била друга цЬль Осветлението и отеп.кмичмо о-ъ Кметството Кпига за оплаквания противь него огь по
ше се плащатъ ИЛ наемателя. И въ такива случаи пакь сетители, и до нея даденото, също отъ Кметството обяв
само каемагельтъ има прано да продава въ залата за ление, напие, но съ едри букви. Бъ гал книга ньй-късно
куски и nuiiift. Въ яраздннчни дни следънладнФ, ьсв1яь на 2-я день наемательтъ или хората му шлнаииснатъ
за военни нужди, KMCICTBOFO ке може да резервира за обясненията си протинъ папракеноюоплакияие.
ниизкиа цедь залата, безъ съгласие на наемателя, а въ
Чт. 14 Но напра nei и оплшиашл, Кметтлъ н.лгга
такива дни и ред и пладне to може винаги да я резервира на наематели глоба отъ 1 до 50 лена запеело н<.руш<>ние,
•за обцеетнена полза, ио свое усмотрение.
извършено отъ наемателя или кеговъ чонекъ
Чл 15 Ако се окаже нужда отъ поиранки на здаЗд вейко отпушане залага „Съединение*' отъ Кметнпжа.
iv еут^тельгъ съобнн^ва-пиеме-со на Клнчсмщ^о То
стиою за благохворшелпз «ли друга цЬль яредв пладне, найсе
разпорежда
за поправка само такива неща, конто му
много 20 п&ти ирезъ голината, нземгтельгь събира такса
налага
законътъ.
Никоя ноирликл, пнл»;ше1и: бе;«ъ пис
о>ъ лвцего или дружеството, на което е отпуснало Kvcr
мено
разрешение,
не се прнзаана отъ Ощцишка, и ос
сткого налат;*, най-много по 5 лева.
тава за сметка нн наемателя. Общинскнитъ Сънегъ м»же
Чл. 4 Ичемачсльгъ ще държи Гюфстите отворени
да реша и за въчетанонленне <п ь каем<«т«*ля или за не
щгЬяъ всички д in и часов;, по воию е тона позволено
гова сме ка направени^» иъ зданията шменения. ^ко би
ш ъ Кмета, въ съгласие сь iUa» ц-ята
се намерили те о«ъ техническите представители несъо
Чл ,5 Наемателъ.ъ ,въ делнични дни наема военна бразни съ наредбите нл закона или непригодни за зда
та мушка непременно коне ведннжъ въ седмицата, за нията.
градината ,.Ц*рь Освободитель46, отъ 1 Сентемврнй до 1
* Ч г 16. Общинския 1ъ Съве1ъ ен'запазва прг.во да
10нийг а за Приморската — «иъ 15 Май до 1 Оептемв.
поставя колкото канап-та бп иамерилъ за добре за по
поне два пъти въ седмицата. При това, въ всички нразд- сетителите на градините, и то де>о и да бгл \ въ техъ.
ннця, въ определените по горе сезони наемательтъ и ма Раем-.тельтъ п*ма право да ги мести, 5езъ Дi му е по
двете градини с длъженъ при добро вр%ме да има наета зволило Кметството, и то в'**?«ги писмеч^.. Канапетата не
отъ него мушка при бюфепие за сдедъ пдадя*, все едно могагъ д* се поставя.ъ въ близко разсюиние до масите
военна, или друга, но обязател о добъръ оркее-ръ.
на наемателя II рн споръ разстоянието опреде ш Кметството.
Чл. 6: Наемдтелмъ ще държи въ бюфетите си ви
Чт. 17. Т^р.мфчза, за цените на витията и закуски
наги всекаквп utcn-ш п европейски закуски и пития, н те (ио не и на топлц^*': ястия), i*e «»к.и1натт» нд видни
то о^ъ най-добри качеешт, как-мто може да се д«>с.авягь мЬста, на прилични табели, следъ' нч;о од»брн тия \V ни
въ Варненската пкяца.
Общниско!о уиравлгни!». (твем^тельтъ *ст<пш ио елна цеЧл 7. Наемательтъ ще е длъженъ да д.ржи най- чатна листа огь тия т риф»! нт. нра^итииСи при вс! \и\ маса.
гол ема чистота въ бюфетrb и на мьстата отвьиъ iixi> ;
* Чл IS Иь Приморската гради \\\\\\ ре дъ~>фа са дата на
определени 01 ъ Кметсншто за на дене маси и сголоие за бюфета иаемате.тьгь дт.ржи окаченъ п^едь глакиия входъ
посетителите. Поне */% та отъ масите всеки нлнь требл па салона едмнь ч совникъ съ шлемът циферникт, одобда бждзтъ постлани съ бели ш»п-ч»С>и покривки, а дру- ренъ отъ Кметството.
v Чл. 19 Ако. би осветлили презт; в р е д ^ ^ т , пзгятт
уята половина може и съ цветни, ио еж що най чист. Въ
Приморската градина отвънъ бюфета може да бжда!ъ срокъ Общината градинше сь електрическо чпн^руго тапостлани само 60 маси, а другите чисто боядисани гра кьво осветление или не коя on, тЬ\ъ, наемна цена ще
плзща наемательтъ "10% повече отъ тая, .за която би се
дински маси, по даденъ отъ Кменивото образецъ
Чл. 8. Наемательтъ иди унрарляюшнятъ бюфета и утвърдилъ върху него търгътъ смЪгано отъ .деня. когато
всички слуги въ бюфетите и вънъ при техь треба да би се извършило такъво осветление; заъ.салоните т. е.
да нося»ъ винаги най-чисти дрехи п обуща. Ир*зъ дните, за самите бюфети за такъво осветление би ей плзщалъ
езмь наемательтъ таксата на общо основание
въ които свири музика, слугите тръба да бядатъ въ враздЧл. 20 Atco Общинскнитъ Сънетъ би ]>ешилъ да
нпчно облекло.
да преустрои бюфета въ градина „Царь Освободитель* или
Чл. 9. ВсекЕ човекъ ла наемателя, за услужване на
залата „Съединение*, ще може да се унищожи нлемния
публиката, треба дп знае да говори български и само договоръ преди наемния срокъ, безъ да има право наема
тогазъ да продумва на другъ язшгь на посетитель, ко тельтъ да иска вреди и загуби за топа.
гато иоследниятъ му, продумалъ не на български. Число
то" на слугите всекога треба да е достатъчно, за да се
уелужва кай-овреме на посетителите и всЬкога вайучтиво.
Чл. 10 Шемателътъ е длъженъ да държи и всич

Стр, 4.

Бургаското Околийско Управление обявява, че сри
повереното му Управление имало вакантни длъжности за
младши конни полицейски стражари. Предпочитатъ се
младежи служили въ Кавалерията и артилерията.
Документите да се изпращатъ до поменатото Управ
ление.
О Б Я В Л Е Н И Я
Н о 6580.
Въ допълнение обявлението си подъ П-о 1039, пу
бликувано въ „Държавенъ Нестникь , брой Н-о 238 оть
4/XI/905, извесгявамъ на ипгерссующите се, че продаж
бата на една къша въ гр Варла, IV уч., Н о 965, при
съседи: Агопъ Гарабедовъ, отъ две страни Анастасия
Трнфонова, родена Стоянова и улица, състояща се отъ
две стаи ниски и салонъ - входъ наиравенъ отъ. дома и
иокритъ съ местни керемиди, вь двора има два дама отъ
дъски и покрити съ местни керемиди съ дворъ отъ 70
кв м е почната на 5 Ноемврий т. г. и ще продължава
до 5 Декемврий е. г. до 5 часа вечерьга и съ правонаддаване въ 24 часа 5%.
Горния имотъ е собственъ на Веки) ъ Яхьонъ о?ъ г,
Варна продава се за дълга му къмъ Варн. Град Община
Първа цена 1000 лева.
ЖелающигЬ да кушпъ имена могатъ да яреглеждатъ
книжата по продажбата и наддаватъ всегсн присхюткенъ
депь и часъ въ канцеларията ми.

Н о 5264
Въ допълнение обявлението си подъ Н-о 3 3 1 3 пу
бликувано вь „Държав. Вестникъ, брой Н-о 226 отъ 2/Х1
извесгявамъ на интересующте се, че продажбата на не-г
движимите имоти, именно:
I) Една двуетажна к&ща съ цедъ таванъ, находяща
се въ V уч. на гр. Варна подъ М 109, при съседи: на
следниците на Хараламби Леф*еровъ, Арцфъ Ибишевъ,
наследниците на Д-ръ Юрдановъ и улица ..Войнишка ,
посроена отъ каменотухленъ материалъ върху 108 кв
мегра, покрита съ евроиейски керемиди, състояща се; отъ
2 стан за живеене, садонъ и мааза, горе огъ 4 стаи за
живеене и салонъ и отъ кьмъ пжгя има балгсокъ, а подъ
втория етажъ има високъ танавъ, та делото здание из
глежда. като триетажно;
2 , Пристройка въ сящия дворъ отъ ехщия мате
риалъ върху 15 кв мАтра и покрита съ местни кереми
ди. Присропкате заедно съ дворното Mtcio иматъ 4 5 0
кв. метра, а само, свободното двърно пространство има
. 327 кв. м^тра, е почната на 3 Ноемврий н г и ще про
дължава до 3 Дейемврий с г. 5 чдсл вечерьта и съ правонаддгване въ 24 часа 5%.
Горния имогъ е собственъ на Нетръ Инановъ, про-'
дава се за дълга му кчмъ Нари. Град-Общ. управление.
Първа цена 5000 лева.
Желающите да купятъ имота могатъ да преглеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ всеки прксътственъ день и чась въ канцеларията ми.

гр Варна, 16 Ноемврий 1905 г.
1-1

2'

Брой 20.

Варненски Общински Вестникъ,

ip. Варна, 16 Ноемврий 1905 г.

III Съдеб. Приставъ: В Ивановт.

Наименование на бериить, налозите и правата

П Сжд. Присгавъ: А. Беровичъ»
Годишно
или
месечно
или единично

Такса
лева

Иаб)ьл1ъжка. Пренаемание на места става само по решение на
Общинското Управление

По бюджета Глава I, § 8.
III. Отъ продавачи по градски улици.
33

Отъ сергии предъ заведения п градски места
а) Първий разредъ
б) Втори
С5 5
в) Трети
Г) Ч^ТВЪрТИ

д)
е)
ж
з)
п)
34

Нетп
Шести
Седми
Осми
Девети

п
п

п
с О

Отъ всекп продавачъ на оцредезепп «гь кметството м*ста яйца
кокотки п др.
'
Огъ всеки продавачъ ва лешници, фъстъци, китени, боза, халва:
салеаъ, овощия и др. такова

36

г.п.?!! BCtK " " р о д а в а , , ъ н а лимонада, еладоледъ, шербетъ, захаръ,
гевреци, симитъ, зарзаватъ, «леко, хлебъ и др.

38
3d

L^l

г
V

35

37

годишно

...
У!

200
150

юо
80
60
40
20
10
5

яесечно

Отъ временните продавачи варнеяца на гореизложениге неща
по великдень, колада, байряиъ и други ираздцици з а време отъ
три дпп
месечно
Отъ всеко место за поставянве люлки на една ость по великдепь п др. праздппцп на люлки за три дни.
За места за поставяиие люлки-кавци, кончета, поставени яа една
влп повече ости се плаща за три дни

3
3
.3

СТ.

Отъ место за поставяне по Великдеяь и пр.
лезници, на кв. метръ за три дни

за

гря дни же

42

Отъ продавачи Варяедци на преспа ряба я др. такява, и то сало
на определени места

43

Отъ продавачи чужденци изъ улиците на града, славояски, араб
ски и др. такива стоки: (броеници, пояси и др. такива)
а) На р&ка
б) Съ кошъ на гръбъ

месечно

У- Общински връхнини (чл. 89 п. 13)
Гл. 1 § 10, по бюджета.

44

1) Върху патентите за отваряне кръчми, кафенета на хотеля
1 5 % отъ лица, които притеживатъ недвижим имота въ Варнен
ската община, 4 0 % върху тия, които ье иратежаиатъ не_вижими
имоти въ Варненската община.
2) Върху данъка за сградите по 10%; върху данъка за запятве 10%; отъ ония, които притежавать нвдважами имоти въ Вар
ненската община и 3 0 % върху ония, които нематъ такава имоти.,
Върху поземлепия данъкъ и др. ио 1 0 % .

Налогъ върху луксозни коне (чл. 88 п. 7)

45

Отъ всеки луксозенъ ROHB за ездение или впрегание

годишно

Налогъ върху луксозни кучета (Чл. 89 а. 7)

46

Отъ всеко луксозно куче

Налогъ върху надписите (Ч*. 88, п. 11)
Решение Н-о 364/905 г.

47

Отъ всички, лица, копто пдащатъ данъкъ върху занятията з*
заведенията си, отъ кдквито и категория да с& те, плаща се за
вивеска;
I Разрядъ по 20 лева, ония които плащатъ чиетъ върху заня
тието данъкъ 150 л. п повече
П-Разрягь по 10 лева ония, които плащатъ данъкъ върху заня
тието отъ 50 лева нагоре до 150 лева.
III Разряхъ по 3 лева ония, които плащатъ върху занятието до
50 лева включително
' Забппъжка. Ако нашиса е едновременно и на чуждъ язикъ,
плаща се петорно, ако е само на чуждъ язикъ — десгоряо.

По бюджета глава I § XVТ.
Налогъ върху велосипедите, Файтоните, бричките, кзлчта
и др. (Чл. 89 п. 6)

48

Отъ велосеаедг. притежателя на който не е членъ па Варненский Колоездаченъ Клуб!.

49

Отъ ведоашедъ, притежателя на който е членъ на с*щяя клубь.

50

Отъ всеки иублоченъ файтонъ

51

Отъ габрполетъ съ едпнъ конь
Отъ зъшпнп фапгопп, копто временно работятъ изъ града

Ь2

53
54

Отъ всека кола, циркулирующа изъ града или действующа на
пристанището
Отъ коне съ два хомотя, съ които се разнася изъ града лимо
нада,- сода п ледъ

55

Отъ кола съ едипъ хомотъ

57

Отъ трамкарт- пла ояяпбусъ
Отъ кола съ ешпъ пли два хумотя, съ които се разнася хд*бъ,

месечно
годишно

«^

а

Накиекованме на верните, налозите и правата

».

Налогъ върху табли, домина и др. игри (чд. 89 п. 10)
За

„

тавлп

„

„

домино

п

„

Шахъ-дама

„

„

Кеглц
ПРАВА

60

Годишно
или
месечно
или единично

Такса
лева

ст.

годишно
20

За вс*кн билярдь

58

59

Брой ?0.

Тйгртоя-еки Общински Въстникъ

Стр. в .

1
50
5
20
И Б Е Р И И.

Продажба на едъръ добитъкъ по 2 % (чл. 88 п. 3)
Клане добппкъ /кръвнина чл 88 п. 4) на килограмъ чисто
яесо — 5 ст. на килограмъ

Тегление и raejewe стоки.
Кантарина в кринина, чл. 88 в. и 5 и 6, споредъ контр.

61

Театрални представления, свирачи, певци и др. (чл. 89 п. II)
#

&3

64

65
06

Отъ гкробати и гимнастици, личяа такса на лице
Забшъ. Играющите въ циркове се освобождаватъ отъ такса.
Отъ театрални представления, концерт балове вечеринки съ
антре, плащано за всеко едно иредетавденпе, концертъ и др.
1 Разряд.ъ
И Разрядъ
Отъ театрални и др, представления на турски п гърцкв.
I Разрядъ
II Разрядъ
за балъ маске
Sadib.-inotrva: Когато представлението, концертътъ и вечерпникпте
се даватъ изключително за благотворителна ц£ль, пе се взима такса.
Отъ такива се освобожд.аватъ н* вечеринките и баловете даванп
отъ местите клубове, ако гостите с& поканени поименно.
Отъ заведения, въ които се разиграва томбола сь разрешение,
ма вемрръ
Отъ свирачи и свирачки, въ градините, лична такса, на лице

67

Отъ свирачи п спирачки, вь кафе-концертигЬ, лачна такса, на лице

68

Отъ 1папсопеткит.ь певачкп въ кафе.шантаппте и на кючеци,
ако е разрешено — на лице

69

Отъ сверкчл чуздевцп съ ппетруиептп на лице

71

Отъ дузпкаптп на бапдгт въпгапп — на лице
Затьупьжки\ Военните и Варненските градски музики се освобождаватъ отъ плащане такеп.

72

Право върху публичните търгове 2 % (чл. 88 п 8)

. 73

Белези Сдаигй) върху горките и теглилките (чл. 89 п. 10)
Налсгъ върху табли, дошно и др игри (чл. 88 п. 9 и 10)

[74

I

75

15
10
50
30
20

месечно

За вг/1.ки килограмъ отъ медь
Всяка тегло огъ едпнъ кплогр., за всеки кплогр. се взема
За всеко тегло отъ мйдь или жекЬ.зо отъ 100 ,500 кплогр.

77

За едипъ кологряяъ железо; а с*що и за по-еече килограма
г
всъки еди in, килограмъ

78

За ЕТ*ко тегло отъ яФдь или зкел*зо отъ 50 кгр. по малко.

5
3

30

Отъ латернаджпл Варнепци на лице

70

50

дневно

5
2
2

и
Ри
А
И
м

О
*=?
«»
:г

А
«
«*
г~г

§•8
S
о Ао
^ <v ч

и 5 is £
J y о а. сз
R и я =t

лева

ст.

la

у

Ь ®

j ^ r *"" —• ee
t—i o =* *<

лева

CT.

15

10

10

05

10

05

ю

05

05

02

Б р о и ZU~

R

&
**
©

"Иаряенски -ибацински т5естяикъ

Наименование на бериите, налозите н правата

Стр. 7.
Пра
първоначално
преглеждан е

Прж
периодическо
преглеждане

леаа

лева

|

сг.

79

За кобилицата на гол-Ьми к&иопи

80

За блюда на големи кдпони

81

За пастолниге кжяошг

82

За кобилица на десетиченъ големъ щштаръ

«3

За кобилицитй на десетичните средни кантари

50

84

За кобилиците на десетични малки кантари

30

85

За всеки килограмъ при десетичните обикповенни кантари

01

86

Сящо, ако кантарътъ тегля до 100 кгр,

87
88
89

50

На мерките за дърва на всеки кгр.

25
15
п1

02

40

20
10

10

05

05

02
ГО

На мерките за пЪсъкъ и др. завески на хектод.
Забъъл. Освобождаватъ се отъ плащане означеняте т&ксд сало
Воеппиятъ клубъ

50
50

Подпечатване картп за игра за всека колода.

Годишно
или
месечно
пли еднвпчпо

94

Пждарщина <чл. 8 3 п 12)

95

/2

01

20

Отъ всекп сждъ за мерене течность па всеки лнтръ, като се
взематъ подразделенията за-цгЬли

91

93

50

Отъ всека крпна до 10 литри и по-малко

На садове по малко отъ 50 кгр,

70
50

Отъ мерките за дължина на всеки метръ се вземагь подразде
ление за цело

90
92

40

*СТ-

За всеки декаръ лозе

Т а к с а
лева

ст.

ГОДПШНО

50

За вейки декаръ хавра

Отъ позволителни билети.
За построяиапе и поправяне частни здания ,чл. 89 п. 3) а схтдо
за измерване места
За ситуационни планове (скици), издадени на частни лица

96
97

98
99
1100
101
102

/ За измерване и изчисление иргъсметане) нвадратурага
на праздни мгъслпа.

а"« Оь сптуацоненъ иланъ па местото на кв. v.

05

б) Бвзъ ситуацпопеиъ нлапъ — на кв, м.

02

• // За игмгьрване и изчисление нвадратурата на мгъста, еъ
ноито има едно или по-вече постройна.

а) Съ сптуашюненъ иланъ на аестотото на кв м.

10

б) Безь сптуацивячшь иланъ на листото на кв. м.

15

За иреппсп отъ тия планове се взема за първат* по

!. 10

За другите, както и отъ тия за здания по

103

5

За готварници (кухни*, складъ, оборъ (ахъръ\ сайвантъ, плев-

20

никъ и заходъ на кв* я.

104
105
106

За-фасада на здания 1 % о т ъ стойпостьта па зданието, по опре
деление на Началппка на техпическото отделение.
За ограждане нраздяп места съ зидъ.

5

За ограждане вятрЬшпо дворове съ дървени стобори

2

- За правепие ограда
площади.

съ грилажъ (пармаоькъ)

на улици или

Годишно

ч

Такса

ИЛП
о
fc»

Наименование на бериите, налозите и правата

месечно
или единично

108

За постройка вънъ отъ града въ лозята:
а) К&ща за живение повече отъ 40 к м.
б) „
„
„
помалка отъ 40 к. й.
в) Павилионъ за украшение
г)
„
яростъ кьошкъ
д) за ограда грилажъ (яармаклъкь)
За поправка подъ (дюшеме,) въ пещите въ хлебопекарнвдите.

ст.

10
5
3

а) I разрядъ,
б) II
в) III
It

mil

дева

9
о{3 SS %$

Отъ поправка на здания.
lO&i

За поправка
aJ
б)
в)
г)

на здания сзц^ло лежаща по плана:
първи
разрядъ.
втори
„
третн
*
четвърти
„

30
20
10
5

За припокриване керемиди.

no

а) първа
б) втора
в) трети

разредъ
„
я

3
2
1

За единъ когпинъ (оджакъ)

in

а) първа
б) втора
в) трети

112

114

115

разрядъ
п

117,

50

3
2
1

За поправка ла таванъ или дюшеме на кв. яетръ.
За поправка прозорци, врати, тераси, балконп, кепенци, тезгяхи,
рафтове и др. т.
а> първи
разрядъ
б) втори
„
в) трети
„

10
3
2
1-

За калка поправка на зпдове и други степи на здания.
а) първи
б) втори
в> трета

116

1

За поправка покривъ или стреха.
а) първи
б) втори
в) трета

113

раарядъ
„
„

За поправка
а)
б)
в)

разрядъ
„
„

на грилалгь (парзмклъкъ)
първи
разрядъ
втори
„
трети
,

За скица 2 Д % отъ сумата на заема съ «писапяо на имота или
безъ описание. За описание безъ скица 1 на ^/до (хиляда) отъ су
пата па заела.

о
3
2
2
1
1

50
50

Лрпписп отъ актове, издаване свидетелства, книо/ски за слуги,
свидптелстеа за паспорти, билети за посвие оржжие, книжки
за файтонджъа и др. (чл. 89 or. 4)
US

Огъ свидът^лстна за яравособетвеность по данъчната цена на
имотите.
а) за имоти огъ
100 до
1000 лева
1001 ,
2000 „
2001 „
•у»
•
.
3000 „
3001
4000
,
г) я
.
»
4001 п
5000 „
Я) »
и
(Слпдва)

ю - «

,

1
2
2
3
3

50
50

