Година XXI.

Варна, 20 Иоемврий 1908 г.

Бр. 23—24

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
Ивлавя три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.
Цената на вестника е, винаги предпдатво, ва година само I лв. 20 ст.

Пари, писма п всичко за вестника да
се праща до Градско-Общинското
Управление въ Взрял.

Може да се предплаща и само ва три
месеца.

За обявления се плаща на ддоа:
За първа страница
3 ст.
„ втора странаца
2 „
„ третя а четвърта
2 т

Единъ брой 5 стотггнки.

Единг, брой 5 cmomvHKU.

ОБЩИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
за отдаване въ закуиъ събирането на общин
ски доходи и^за отдаване подънаемъ общин
ски недвижими имоти (здания, дюгени, ба
раки, будки, eodehuiifU, нивщ ливади бостани,
празни мгъста за правене тухли и керемиди
за воденици и пр.

часть I
общи р а з п о р е ж д а н и я .
Чл. 1. Допуща се да взема участие въ тър
га товв^-койго: а) надпише настоящите и Спецвалвите поемни условия, отд4лното специално
описание, скицата когато има приложена така
ва при тържната преписка, сметката и пр.; б)
представя свидетелство за честность; в) ако не
е български поданикъ да даде декларация, за
варена отъ надл!жния консулъ, че се отказва
оть консулска защита; г) представя означения
въ обявлението залогъ и свидетелство за правоспособносгь, ако не се освобождава отъ по чл.
1 2 отъ закона за обществените предприятия.
Н е се допущатъ да участвуватъ въ търго
вете лица, които не изпълняватъ горните ус
ловия, а сжщо и т$зи, които до произвеждане
то ва търга еж наемали общив. недвижими имоти или ех закупвали градски доходи и c s се
доказали неизправни пладци или пъкь ех приз
нати съ садебни влезли въ законна сила р$шевня за нарушители на контрактите си.
Чл. 2. Следъ свършването на търга, за
държа се залога само на оногова отъ конкурен
тите, върху когото остане тьрпьтъ. Залозите на
всички други конкуренти имъ се възвръщать
обратно срещу разписка.
Залози, които останать неконфискувани
прЬзь контрактния срокъ, се освобождават* са
_о сл4дъ истичанието на юя срокъ.
Чл. 3. Всички търгове подлежать на от-

върж1енае отъ окрщжното управление или отъ
министерството на вхтрепшитЬ работи (чл. 67
отъ закова за обществените предприятия).
Никий оть конкурентите нЬаа право да
заявява каквото и да било претенции или да
иска обещетения, ако останалия търгъ върху
ного не ее утвърди.
1
1л. 4. За отвг1рждението на търгатъ кмет
ството съобщава писмено на конкурента и го
поканва да сключи въ продълждние на шесть
дни аад!ежния контракть. Ако контракта не се
сключи въ тоя срокъ, счита сг, че конкурентътъ се отказва отъ търга. Въ такъвъ случай,
кметството конфискува съ заповедъ залога на
конкурента и произвежда новъ търгъ на койтоако се получи по-малка за общината сума, раз
ликата остава въ т^жесть на отвазавшия се конкуренгъ. Последния ве се допуща да участвува
въ новия търгъ.
Чл. 5 Ако стойност ьта на прЬдприятиего
е за повече отъ 10,000 лвм то най-късно 3 дни,
слЬдъ произвежданието на търга и преди да се
представи на надлЬжпата правителствена власть
за утвърждение, кнвжата се внася1Ъ -ъъ общин
ския съвЬтъ, за да си даде мнението. Слщо иска
се мнението на общинския съвЬть и за търгове
съ по-малка стойность ако той още при прие
мане поемнигЬ условия е запазилъ за себе си
това право. Въ тоя случай решението на сьвЬта требва да последва въ 7 ддна отъ датата
на търга.
Чл. 6 Всички тържни кнвжа, заедно съ
преписъ отъ решението на общинския съветь,
ако такова е било нуждно, съгласно съ прЬдходвия членъ, се изпращатъ отъ кметството въ
продължение на 10 дни отъ датата на търга за
утвърждение csгласно чл. 67 закона за обще
ствените предприятия.
Чл. 7 Съгласно чл. 55 п. 5 и 57 п. 2 оть
закона за градските общини, отдаването въ за-
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купъ себирането ва градскихЬ общински, дохо- j рента, като неразделна часть отъ контракта, н
дщ както и отдаването подъ наемъ общински специалните правилнице, вь кевто подробно ех
недвижими имота става за срзка рпр4деленъ означени таксвте, които завуаувачатъ има &а
събира и въ кои именно случаи каквито и осно
оть общинския съве^ъ.
ванията,
върху които почива~ събирането на
Чл. 8 Всички разноски по обгербване на
тия
такси.
поемнвт4 условия и на контракта за заверява
Чл, 1 5 Закунчива на общински доходи има
не на нотариуса, за публикация, данака за пред
приятието «и пр. с& за сметка на коякурнвта, същите права спрЬио лицата коя го ьзплащатъ
дохода каквито по закона има семото общин
върху когото остане тьргътъ.
Чл. 9 При сключване контракта, конкурен- ско управление. Въ случай на нужда кметство
тътъ и двб съсгоятелни лоца, одобрена отъ об- ! то дава на закупчика ад&шнистрьтивно . съ$йщинското унравтение, като норочатели, подпи- | сгвие спрямо лица, които би отказали да изпласватъ въ ка iecTBo ва такива вьрху контракти, j тягъ доброволно прихода.
4<т. 16 Общинското управление не взима
и отгояарятъ солидарно завснчки задължения j
по него.
| на себа са никаква ^ задължения, по каквито и
Освенъ това конкурента и пор&чигелитЬ му I да било мотиви, за намаление на коатракшата
4
подпосватъ едноврхмено съ контракта надл$ж- i сума, даже и въ случаи, когато закунвачътъ до
ното число срочна полици, срвщу к^ито става \ свдебно р$шение би билъ задълженъ да възвър
изплащането на за вупната и наимна сума. Об не обратно на некоя вносотели неправнлн съ
брани суми. Също тъй, то не взема върху себе
гербването е въ тежесть на контурента.
Чл. 10 Когато единъ зааупувачъ или на- | си накакви задължения да плати на занупувача
емателъ наруши кое и да е свое задължение, | каквито и да е обезщетение, БКО закупениять
предвидени въ настоящите поемни условия въ доходъ бхце. отмененъ или намалеаъ по законоотделния спецааленъ правилинкъ, както и въ ) дателенъ редъ пр4ди истиченето срока на кон
контракта за които нарушение нема предвидени I тракта.
специални глоби, кметството има право само безъ i
Чл. 1 7 Ако закулната сума годишна надсждъ, да произ iece унищожението на контракта минува 10,000 лв., изплащанаето и на община
и може само безъ намеса на съдените власти та става въ предалата мъссчно, а ако тая сума
да отнеме съ мотивирана зановедъ предприятие- j е 10,000 лв. и ако е по-малка, тогава предпла
то или имота. Всички врЬдв и загу5и които въ тата бива тримесечна по съотвестните падежи.
подобенъ случай постигнат* общинската каса ос- Койго зоаулувачъ наруши настоящия членъ гло
таватъ за сметка на за&уаувача или наемателя i бява се съ заповедъ на км^та, при всеки оти поръчителите му солидарно.
дЬленъ случей съ по 5 0 лв. на день за пред
Чл. 11 Закупувачите и наемателите с& i приятията съ годишна закупна сума 10,000 лв.
длъшш да изплащш. ва пацежа делата за хун- | и нагоре и съ 20 лв. на день за предприятия
на или наемна сума, безъ да пматъ права да i отъ 10,000 лв. и н-здолв за следующите подиръ
я задържатъ, дела ида часть отъ нея, подъ пр4д- падежа 5 дена. Ако обаче и презъ тия нови 5
логь, че имать да взематъ отъ кметството или ] дена закупната сума не се внесе, заедно съ гло
по други • причини.
| бата, пост&пва се споредъ чл. 4Чл. 12 Закона за обществените ир-Ьдпри- |
Чл. 1 8 .Когато се констатира, че завуаултпя, публично админастративния правилникъ и вача на казания доходъ е събралъ такси по ви
закона за задълженията и договорите еж въ сила соки отъ ония, които има прзво да събира, или
по всички общински закупи на дохода и наема j е събралъ непредвидени такси, кмета му налага
на недвижимите имоти.
I глоба до 50 лв. за всеки отделенъ случай спо
Чл. 1 3 Никои закупувачъ на общински до редъ важюстьта на работите, и го накарва да
ходи или наеиат&гь на общински недвижимъ възвърне комуто се следва, повече събраната
имотъ нема право да прйотсташва дохода или ! сума. На закупувачъ, който даде поводъ да му
имота на друго лице, безъ решението на об се наложи три п&ти глоба за подобни наруше
щинския съветъ, които има право и да не се съ- > ния на контракта, отнима му се съ заповедь отъ
гласи, когато намери, че преотстъпването не е кмета закупа, залога му се конфискува и се про
вь интересь на общината. Решението на съвй- I извежда новъ тьргъ за негова и на поръчители
та влиза въ сила, следъ утвърждението му отъ те му сметка, и въ случай че на новия тьргъ
по*горната власть, която е утвърдила търга.
се получи по малка сума, разликата остава за
Чл. 1 4 Пра отдаванието вь завупъ съби техна сметка.
рането на общински доходи освенъ настоящи
Чл. 1 9 Откупчиците на общински берии,
т е ноемни условия, задължителни еж за конку- j при събирането на таксите ще издаватъ на да*
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вакоилатците квитанции подписани охъ тЬхъ ли?- | тътъ е нива, ливада, босганъ и пр. тогава на
но, оть кочанъ првнумерованъ и прошаурован- наемателя се дава ерокъ до събиране го на по
оть обцинското управление и съ неговъ печатъ, I севите, ако има такива.
Въ такъвъ случай общината ве взема вър
Квитанцит4 и поканите ще се набавятъ оть от- J
вупчицотЬ за своя см4тка, съгласно образцагЬ | ху себе си никакви задължения да плати на на
дадени имъ отъ общинското управление. Пра на- I емателя какви го и да е бяло обезщетение за отрушението на този чл. ще се прилагатъ пестж- I немание имота преди изтичението наемния срокъ.
плевнята на чл. 18 отъ тия поемни условия. I
Чл. 20 Откупчика ще вземе на своя служ
ба саяо лица, удобрени отъ общин. управление,
ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
които съ български поданици, да знаятъ да че- i
_
агь и пишат* добре български и да не сж имъ за отдавание иодъ наемъ чрпяъ мъргъ съ язна
отнети градски предприятия, по нар5шение , конкуренхщя на Град ек о-О
бщинскитп>
на догеворитй имъ съ общината, като-съобщава J недвижими
имоти е?з гр. Варна, за вргьимената имъ на сбщин. управлепве. Зл нзру- ] отъ 1 януарий 1900 г. до 31 4екемврий 1911 г.
шеняе на тьзи членъ. се п>ст»пва съгласно чл. 4. \
Чл. 1. Въ допълнение на общите поемни
|
условия
обнародвани аъ брой
год. на „ Вар
ч а с т ь II
ненски Общинска Вестапкъ", съгласно чл. 2 1
о т д а в а н и е подъ н а е т ъ о б щи н j отъ схщите условия, задължителни сж за нае
ски н е д в и ж и м и имотимателя, настоящите специални поемни условия.
Чл. 2 Огдаванве оодъ наемъ Общия, вмоть
Чл. 21 Като се даватъ подъ наемъ сбщин- !
! срока на който се дава подъ наемь, видъть на
ски недвижими имоти, освенъ настоящите общи
поемни условия, вадължителви сж и отделните I имога, пространството му и за кокво търгуване
специални поемни углозия за всеки ймотъ, въ ! е предназначенъ той, указва се въ наддавател
които точно и подробно се указва где се на ния ЛИСТЪ.
За ненокритте имоти се прилага при
мира имота, неговиятъ видт, пространството, коете заема, границите, които го окржжаватт, и за » наддавателния лиегь и скицата на тахива имоти.
%
Чл. 3 Общите и специални поемни усло
какво имено и какъ може да се използува. За j
непокритите имоти при специалните поемни ус- i вия, както и наддавателния ласть се подпнсватъ,.
ловия се npnjara обезателно и скица на имота, | както оть тържната комисия, тъй и отъ конку
която се подписва отъ конкурентите.
| рента и ставатъ напълно задължзтелни за кон
Чл. 22 За изплащането на наемите ва- I курента върху когото би се възложилъ и утвър
жатъ напълно разпорежданията на предидущи ди лъ 1ъргътт.
т е чл. чл. 9 и 17 отъ нактоящите, общи поем
Чл. 4 Изплащанаето на наемите ще ста
ни условия.
ва така: ако наемната сума е до 500 лв. що
Чл. 23 Наемателя е длъжеяъ да придаде се плати на веднажъ, при подписване договора,
обратно на сбщин. упрвление наетия ймотъ въ а ако надминава 500 лв , ще са плати на два
такова имено състояние въ каквото той му е | пхти при подписване договора половина и дру
предаденъ порвоначално съ особенъ за това актъ гата половина аа 1 юлий сжща а год. а ва ос
Поправки или преправки, отъ каквито имо таналите 2 год., първата половина на 2 яну
та би имать нужда презъ вр4ме на наетия срокъ, i арий и втората половина на 1 юллй.
Чл. 5 Размера на залога и где се пред
се извършва отъ наемателя и за негова смЬтка |
ставя
той, се определя въ обязлението за всЬсамо по предварително писмено разрешение
ки
ймотъ
отделно; за другите уелбвия се съоб
оть кметството.
[
разява
всЬкой
конкурентъ, съ чл. 1 и следуюИмотите се предаватъ отъ общинското уп- I
щитЬ
отъ
общитЬ
пиемни условия упоменати
равление на наемателите въ такова положение
въ каквото сж се намирали въ време на npons- тукъ въ чл. 1.
Чл. 6 Отъ всЬки наетъ имоть наемательтъ
вежданиете на търга, безъ наемателите да имать
право да искатъ поправката имъ за общ. см*тка. може да се ползува само за цйлъта. означена въ
Чл. 2 4 Когато ва общинска или държавна I наддавателния листь. За всеки наематель, освенъ
потреба стане нужда да се отнеме дадениятъ i това, относитлно чистотата и др. такива, сж за
подъ-ваемъ сбщински недвижимъ ймотъ, кмет- j дължителни и условията, изложени въ специал
ството п р е д и з в е с г т наемателя единъ мйсецъ по I ните общински правилници, каквито би биле из
рано, ако имотътъ е здание, барака, будка, и праз- дадени ако и следъ наемането, a sa общински
во м4сто въ града или въ селото, икогато имо- | те касапски дюгени са задължителни още и до-
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иълнителнвтЬ къмь насюящате сиециална у«зловия.
Чь 7 За предхвърленн и ти преостъпване
отъ наемателя имота други му, важигь наред
бите на чл. 1 3 отъ Общите поемни условия; а
въ случай на прехвърляне имота другимо безъ
предварително взето решени на общинския съВБТЪ, последниятъ си запазва право го да уни
щожи,» безъ съдебна намеса договора и ПОСТЙПва съгластно чл. 4 отъ Общите Поемни условен.
Чл. 8 Изплащанието на нае ината цЗша
ще става точно на определените падежи въ брой
и наемател*ть аема право да иска, щото из
плащането да става чрезъ компесация, прихва
щане на васрещни негови вземания отъ общината.
Чл. 9 За непредвидените вх настоящите
и общите поемни условия сл/чай и обстоятел
ства, ако тазива се явятъ, важа законътъ за за
дълженията и договорите и другите респективни
закони и правинци.
Чл. 10 Закана за общесГвените предпри
ятия съставлява неразделна часть отъ тия условия.

СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
за отдавъне на иргъдариемачь чргъзъ търъь
съ тайна конкуренция сбора отъ таксата за
см1ьть вь гр. Варна, съгласно чл. 89 а 14
отъ закона за градските общини и чл. чл»
32оу 326 и 327 отъ аравилнша
за вргъме
отъ 1 Януарий 1909 год. до 31 Декемврий
с. година.
Чл. 1 05лагатъ се съ такса за сметь зградите частни или обществеви, които служа гъ за
живеене, за упражнение н*кое занятие или
търговия т и за отаравление на обществена
служба (държавна или окрлжна) и въобще
всички помещения, на които общината изхвър
ля сметьта чрезъ предприемача то таа часъ сь
означените тукъ долуизключения.
Чл. 2 Жилищните згради или къщи, ко
ито служатъ само за живеение на домашните,
било че тЬ се обитаватъ отъ техните стопани,
било отъ наематели или отъ едните и друсате
едновременно, безъ да се гледа на броя на до
макинството, сблагатъ се годишно сь една так
са за сметь спорЬдъ данъчния облогъ за над
лежната година както следва:

1) Отъ оценените до 1000 лева включително по 50 сг.
отъ 1001 до 2000 лева вкдюч. по 1-20 л.
•2)
„
2001 %* 5000 *
2-40 „
3)
.
5001 » 10000 ,
„
3-60 «
4)
„ 10001 „ 15000 „
4 — „
5)
„' 15001 „ 20000 „
5 - .
«)
„ 20001 „ 30000 ш
7)
6- ,
, 30001 „ 40000 „
»)
7 - ,
40001 „ 50000 „
9)
ч
8 - .
„ 50001 „ 60000 „
10)
9- „
„ 60001 » 70000 „
Ю — .
И)
„ 70001 „ 80000 „
12)
П - „
13)
„ 80001 , 90000 „ - в
.. 1 2 — w
14)
„ 90001 и по ropi no 1 5 лева.
Чл. 3 . Отъ ония згради, конте са оценени отделно отъ жилищата и въ които не се
жив4е, а само се вършатъ работи облагаеми сь данъкъ занятие, като напр. дюгени и разни
продавници, работилници, ресторанти, кафенега, кръчми, писалища и др. т. безъ да се гледа
на данъчния имъ облогъ или т£хната ц£иа, събира се годишно една твкса съразмерна съ
чистил даиькъ занятие или патентъ, който плаща собственика или наемателя на зградата въ
която се упражнява занятието или търговията, както следва:
1) Отъ ония въ които се върши работа, обложени съ чистъ данъкъ върху занятие до
1 0 лева вкл. 1 левъ ва зградата. Всички работилница фурни и др. подобни, въ които се
работи и въ х*хъ живеятъ работници и слуги се облагатъ само върху чистъ данъкъ занятие
и не се счигатъ за жилища,
2) до
3 0 лева включително чистъ данъкъ по 2 — лева
60
3) .
»
*
п
п 2-50 „

4),
5) „

в),

7),
8).

100
200

зоо

400
500

*

»

»

п

°

и

4*
А.
»

»

7)

Т)

»

»

п

» 6'

П

*1

ш

щ

•»

I "—

»

„
.
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Когато работата вършена въ зградата е упражнява некоя търговия или занятие самосто
обложена съ чисть ^анькъ върху занятие въ ятелно и вънъ оть хотилиерството, то такава
разм4ръ 501 левъ и повече, взема се такса помещения се счигатъ като отделни згрвди a
см Ьта на на така за зграда 15 лева.
се овл&гатъ съ такса за см*ть по чл. 3 .
Забйлйжка. Самостоятелните зграда за скла
Чл. 6. Огъ държавните u окряжнате уч
дове се облагать съ такса за еагЬть само спо- реждения безъ да се гледа на дааъчния облогъ
рЬдъ го^шяня дянъченъ облогь и то въ раз- на зградата, дето се помещава такова учреж
мерите предвидени тукь въ чк 2.
дение, взема се по 1 лв. на стая но въ взеки
Чл. 4. Огь смесените згради, сир. такива случай не по малко отъ 8 лв. годашн© за цЬкоито слуяатъ едноименно въ едната си часгь, лош помещение на учреждението. Броять се и
като к&ща за живееяие и вь другите си части, облагатъ се сама стаите, въ които работять
като помещения за упражнение никое занятие длъжчостните лица и спять слугите.
или търговия облагаема съ данькь занятие и
Заб&лежка. Ако къмъ зградата, въ която
козто по данъчния облогъ еж оценени като едно се помещава едно държавно иди окръжно уч
цел©, събира се годишно:
реждение се намиратъ дюгени, продьвници, ра
а) една обща aasca пресметната върху ботилница и др. такива .помещения въ които
данъчния сблогъ на цЬлокуиаата зграда както се упражнява некое занятие или тарговия обла
е определено вь чл. it тукъ горе, и б) още гаеми съ държавеаъ данъкъ респ. патентъ то
от^лна такса пресметната върху чиетмя годи- такива помещения се облагатъ съ такса за
шенъ данькъ зааятие ида патентъ, който плаща сметь чл. 3.
наемателя или ступа нина на помещението, въ
Чл. 7* Въ страннопрвемниците и общес
което той упражнява занятието или търговията твените сир. държавни и окръжни учреждения
си, както предвижда чл. 3. тукъ горе.
не се броять и следователно не се облагать съ
ЗабелЬжка 1-ва. Когато въ едно заведе такса за сметь: избите, антретата, коридорите,
ние подъ едить и едьщъ номЬръ, и покривъ килерите, яхърите, мансардите и др- т. отде
едно и сжщо лице, било той собственик* или ления предназначени за държание продукти,
наематель на заведението упражнява неколк© дърва, втглища, архиви и др. т.
Чл.. 8. Освобождаватъ се отъ такса ва
занятия, за които едновременно е сбложенъ съ
данъвъ занятие или патентъ за всеко оадЬлно сметь:
а) Молвтвениие и училищните домове как
то таксата за сметь отъ такива заведения се
събира върху общата сума оть всачкате данъци то къмъ тЬхъ ^пансионите на кое да била об
занятие респ. патенти, птащази отъ това лице, щество или лице въ гр. Варна, стига заведе
нието да е признато отъ правителството
а то въ размери на чл. 3 тукъ горе.
б) домовете на консулствата на гр. Варна,
Забь\а4жка 2-ра. Публичните домове с^
ечататъ за смесени зграда и споредъ това отъ ако ех техна собственость: (на респективните
тЬхъ се събира такса за см4ть но чл. 2 спо държави) ако да не с», то облагатъ се по чл 4 2
в) градско общинските згради и всички
редъ годишния иди данъчень облогъ и сжщевременно по чл. 3 върху данъка занятие, които общински учреждения и клонове отъ т&хъ въ
плаща еждаржателя ели наемате ia на публич които общински длъжностни лица вьршатъ служ
ния домъ. Никаква друга такса не се събира бата си, като канцеларии, библиотека, пожарна
оть тия домове, нито отъ лицата които ги оби- команда амболатория и др. такава
г) пом4щенцята на д-во „Манкаи, Сиро
таватъ.
Чл. 5. Отъ странноприемниците (хотели и питалището, и това на безплатните ученически
баняща) безъ да се гледа на данъчни в облога трапезарии, както и всички подбни дружества
на зградата, събира се на стая 0*50 лв. го- и учреждения признати отъ правителството за
дишяо,- ако нема въ стаята кревати за спане; благотворигелеи
д) зградите които стоять вънъ отъ стро
ако ли има такива събира се годишно 1 лв. на
ителната
частъ на градътъ (освенъ фабриките)
стая; но въ всеки случай не по малко оть 5
като
казармите
държавната болница, кьошкьолв. годишно за целата зграда. Никаква друга
вет4
въ
лозята
и
др. т.
такса не се събира отъ стран юприемницате. (
е)
яхъригб,
частни
и обще:твени защото
Не се считат! за стаи: ресторанта, кафе- j
нето и кръчмата къмь странноприемницата, ко- < самите ступани съ длъжни да чистягь на свои
*тго падать въ това отношение по чл. 3 споредъ разноски.
ж) вградите, които с* остана ш праздни
които се облагать съ такса на смЪть.
Забележка. Ако въмъ зградата на стран (необвтавани) прЬзъ целатата година.
Згради, които бвдагь отворени презъ пърноприемницата има помещения въ вейте се I
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вото полугодие плащать такса за цялата годи ва чл. 102 отъ закона за градските общини
на: но тая, които се отварятъ едвамъ презъ съгласно закова за преките данъци и всички
второто полугодие, плащатъ само полови ть так приложими постановления отъ него ся задъл
са, сир. 8а полугодие
жителни за откупчика.
з) новопостроените згради не плащатъ
Чл. 14. Известията за съ1ирание то екзитакса за сметь презъ годината въ която са кутивеаъ начинь на закъснелите такси (или на
построени ако и да били огворени въ схщата лога) откупчика представлява на свои разноски
година.
по образецъ даденъ очъ общ. управление.
Ч (. 9. Фабрикиrfc плащатъ такса за сметь
Те се връчвать отъ откупчика на закъс
по чл 2 тукъ горе деже и когато ваявяватъ, нелия данъкоплатецъ ups двама свидетели отъ
че сбми желаатъ да си езхвърлять сметьта.
които единия общ. агенгь или чивознвкъ
Чл. 10. Определените тукъ такси за раз
Чл. 15. Откупчика има право да иска
ви случаи, сд годишни. Събирането имъ обаче нуждвото съдействие за ек^екутиравне неизправоть закупувача ще става отъ полугодие на по най данъкоплатеца, сл4дъ като представи съ
ду гоше, като се вземе всЬко полугодие поло- заявление най-малко 50_еке\шдярв отъ втори
кипата отъ следуемата се годишна такса.
листове на известия редовни връчени.
Чл. 11. Закупувача има право да иска
Ако общин. управзеаие се усъмни въ драисдлащаьето на тукъ предвидените такси за вилностьта на не&ое сблагане EMU право да го
сметь въ случаите па чл. 2 отъ собственика провери съ своьте агент/,. Въ случай на неп
на зградата; въ случаите на чл. 3 отъ наема равилно облагане ще се даде съдействие за
теля респективно собственика, които упраж етбирането на таксата (или наляга) само но
нява евеето занятие или търговия въ облагае размера намеренъ за дължимъ отъ сбпт, уп
мото помещение; въ случаите на чл. 4 отъ равление.
собственика на зградата по п. а, а по и. 6.
Ако ,общ. управление намира, че н^коя
отъ наемателя или собственика, който упраж такса ("или налогъ) неправилно се търси на
нява ванятие или търговия въ облагаемото поме* I некой данъкоплатець общия, упрееление може
щение; въ случаите на чл. 5 оть съдържателя j да откаже да даде сьдейстеие и откупчика е
на странноприемницата; въ случаите на чл. 6 j длъженъ да се отнесе до комокзтентняа садъ за
— отъ самото учреж. или отъ собственика па j събаранието й безъ да се търси каквито и да
зградата; въ случаиге на чл. 9 — отъ собстеника j било вреди и загуби отъ общината.
на фабричната зграда.
!
Чл. 16. За всички задължензя и права
Ч ь 12. Когато закупувача или агентите I предвидена въ тия поемай условия, важатъ
му събирать таксата за сметь, длъжни ех да ! общите поемнм условия обнародвани въ брой
носятъ винаги съ себе си заверени огъ общин на „Варненски Общ. Вйстаикъ* отъ 1907
ското уоравление списъци за данъчния облогъ j год., следователно и означените въ чл. 12 и
ва вградите облагаеми съ такса за емЬт.ь, както слщите общц условия законъ и правилникь с&
в сиисгАъ на лицата, отъ които ще се обира ; задължителни за закуаувача
такса за сметь споредъ* данъка занятие или па- j
Чл. 17. Половината часть отъ еткупната
тентъ що плащатъ такава лица и когато данъ- i стоиность се плаща при сключване на договора
воплатците, отъ които се иска тааса за сметь ! и другата половина на 1 Юлий.
желаятъ да провЬрятъ размера на последнята .
закупуаича, и агентите му са длъжни да по- '
кажатъ тия ецасъци. Събирането става срещу
СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ
квитанции отъ кочанъ, дадеаъ за пронумеру- >
ваве и прошеноруваае въ общ. управление отъ ' за продаване общински m t d a съ благо
устройствена цель.
откупчика и подписанъ отъ кмета.
I
Списъците се даватъ срещу надлежна- '
Чл. 1. Градските м4ста се продаватъ, чрезъ
та такса,
j явза конкуренция, на кв. м« съ опрйделени, по
Чл. 13. Всеки вбрзенски граждананъ или [ плана, граници и размери. Върху скицата ще
данъксплатецъ е длъженъ да заплати таксата се отбелезва пространството, датата и номера
за сметьта на 1 Мартъ поливината а второто на указа, съ който е разрешена продажбата.
до 1 Октомври с год. въ канцеларията на от
Чд. 2. За правоучаегие въ търга конкурен
купчика, който лично обявява, чре8ъ общ. в$с- тите даватъ залогъ за вс4ко место по отделно
твикъ и глашатай гд$ се намира тя.
5% върху първуначалната оцЬнка на м4стото,
Сд4дъ нстичането на горния срокъ таксата което се дава отъ тръжната комвсия, при про
се счита за закъснела н се събиратъ но силата извеждането на търга.
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Забгьлчъжка. ЖелающигЬ да взематъ участие
въ търга требва да ех български поданици.
Чл. 3. Изплащане сгойиостьта на местата
ще стлне въ 10 дена сл4дъ съобщението, че
търга е утвърдень, слЬдъ което се прйдаватъ
местата съ крепостенъ акть и на купувачите
имъ се позволява оть техническото отделение
да страатъ (*ато се удостовери, че местото е
испаатено). Разноските за крЬп. акть и общин
ските налози с& въ тЬжеспь на кунувача.
Чл. 4. Купувача нш ктено до края на вто
рата пкина следъ утвърждението на търга треб
ва да застрои куаенито мЬсто, a aso това не
направи, дого юра ще се счита нарушень отъ
него и облинсьото управление ще. и «а право
да века обезсилването на крепостния акть, по
връщане на месгото и ще конфискува полови
ната отъ внесената стойность за него. Ако куцувача препродаде мЬстото преди истичане на
срока за застрояването му, той сбещава новия
иреобретатель да го застрои въ сжщия срокъ
и за обезпечение на това действие на новия
иреобретатель или за обезпечение вюбще из
пълнението на задължението на застрояването
отъ РСИЧТИ трети лща, последующи преобретятели, задължава се да плати на общината една
неустойка въ размеръ на половината отъстойностьта на местото, получена на' търга.
Чл. 5.«тАкъ купувача не внесе на определе
ния въ чл. 3 срокъ, продажбата п) право е
недействьтелна и> безъ съобщение на него, за
лога се ковфискува въ полза на общината и
местото се продава на ново за сметка на общината,
Чл. 6 Общите поемни условия, обнародвани
въ брзй
на Варн. Общ. ВЬетникъ отъ . . .
тод. съставляватъ неразделна часть отъ насто
ящите поемни условия и cs задължителни за
конкурентите ('контрактъ, по чл. 4 отъ общи
те поемни условия въ случая не се сключва).
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разгласяване на горните обявления до сега кикакъ не се явявали или же, ако и да С— се овя
вали въ общин. управление, но не е имаю за
техъ мобилизацаоно съобщение, да се явятъ найвьсно до 20 того и си получотъ сьобдени/по
отъ общината, понеже ся постдпали на нова
тпвива оть военигЬ власт..
Тия оть горешшенатитЬ звпасни, конто по
разни иречини отежтегвуватъ отъ града, било
вр*;мено или изселени за постоянно, или же е*
поминали, то задължаватъ сетЬхните бащи, братя
или ако нЬматъ такива родвииите имь или найпосле приятелите вмъ, да явятъ въ общината за
местожителство! о на тЬхния синь брать и пр.
та да може да имъ се испрати съобщението за
да не подпаднатъ подъ наказание, за тия кои
то еж се поминали., ика нужда да се съобци и
датата за смъртьта, за да се изключьтъ отъ спи
съците на запеса.
Обръща се при това вниманието па всич
ки до които се отнася настоящето, че за не из
пълнение разпорежданията на общината ще се
преследватъ по чл. 475 оть наказателния законъ.
Кметъ: Д. Филовъ.
п. Секретарь: В* В. Живописцевъ.

Варненско Градско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 15262
гр. Варна, 13 Ноемврий 1908 год.

Понеже произведения на 4 того по нея
вяване конкуренти не се състоя; Варненското
Град. Общин. Управление обявява на ннтересующите се за знание, чн на 12 идущнй м-цъ
Декемврий т г. въ помещението на сжщото
Варненско Градско Общинско Управление управление, ще се проязведе търгъ съ тайна
конкуренция, за отдаване на закуаувачъ налога
„Бачъ" ва време отъ 1 Яауарий 1909 г. до
О Б Я В Л Е Н И Е
31 ДекемврЕй l ( Jj 1 г.
Л? 15167
Офертите ще се приемать отъ 9 до 11
гр. Варна, 10 Ноемврнй 1908 година.
часа преди пладне.
77риблизителната стойность на предприя
Въдоплнение на обявленията си оть 19
тието
възлиза на 165000.
Септемврвй *н. г. подъ JVs 12373 отъ 30 сдщий
Конкурентите
за да бадатъ допусгнати да
подъ JVs 12833 и оть 8 Октомврий подъ JY* 13114
взематъ
участие
вь
търга, требва да прЬдстаВарненското Градско Общинско Управление за
вятъ
удостоверения
оть Българ. народна или
иоследенъ ихть поканва всички запасни служи
земледйл.
Банки
8а
внесенъ залогъ 8250 л.
ли и не служили оть наборите 1882 до 1905
и
документите
предвидени
въ чл. 11 отъ за
год. включително, числящи се по списъците на
кона
за
обществените
предприятия.
запаса на сжщото управление п4хота; които отъ

Варненски

Стр. 8

ООЩИВЗЕЙ

Книжата ао търга ех на разположението
ва ивтересующнтЬ се всеки прислтственъ день
в чась въ канцеларията на общинското управ
ление."
Кметъ: Д. ФилОВЪ.
Севретарь: X. К. Ивановъ.

Варнен. Градено Общин. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№

15261

гр. Варна 1 3 Ноемврий 1908 год.
Варнен. Град. Ояцин. Управление обявява на
интереСующигЬ се за знание, че на 12*идущнй
м-цъ Декемврий т г. 3 часа сл4дъ пладне
въ помещението на сжщото управление, ще се
произведе търгъ съ тайаа конкуренция, за от
даване на првдприемачъ доставката на сд4дните предмети:
\) 7 чафга рхкавици за пожарникарите.
2) 6 кечеяи покривки за конетЬ.
3) 1 тонъ камени въглища Аиглнйсви.
4) 4 павета винтове.
Ь) 5 пили за жедезо.
6) 3 0 килограма аелезо.
7) 5 кила гвозде.
Нуждни за пожарнята команда.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 153 лева и 8 5 сг.
Залогь за прзвоучастие въ тхрга се изисхва 7 л. fe9 се.
Г„ г. конкурентите тр!бва ла се съобразявать съ предписанията на закона за общес
твените предприятия.
Кметъ: Д. ФИЛОВЪ
п. Секрегарь: В. В. Живописцевъ.

Специални поетни условия
За отдавание на предприемачъ, чрезъ явна конвуренция, таксите Bipxy табли, домино, билярди,
кекелбанди, шахъ, дама, удряне печатъ върху
карти за вгране за време оть 1 Януарвй 1909
год. до 31 Декемврий 1911 год, (съгласно^чл.
чл. 88 п. 1 0 и 8 9 п. 1 0 отъ закона за Град
ски^ Общини и чи чл. 299. 300 и 301 огь
правилн ека за приспособлението му.
Надава Варненското Градско-Общинско Управление?

Вествикъ

Брей 2 3 — 2 4

Чл, 1. Огкупчикътъ ще ина праао да събира.
годишно:
A. За всеки билярдъ:
1) въ I равредао заведение по 50 лева
2) въ II
.
,
п 20 ,
3) въ Ш
„
. Ю и
Б. За всека табла:
1) въ I разредно заведение во 6 лева
2) въ II
,
„
т, 4 „
3) въ Ш
„
,
• 2
.
B. Отъ вееко домино:
1) въ I разредно заведение во 3 лева
2) въ II
„
„
.
9 2
3) въ Ш
„
я 1 п
Г. За всеки шахъ-дака ао 10 лева.
Д. За всеки кеквдъ-бандъ по 20 лева.
Разреда на заведението се определя очъ па
тента, който пзаща съдържателя за упражнение на
занятието си въ заведението.
Чл. 2. Огкупувача събира отъ всека колода
(тесте) карти за игра по 1*50 лева.
Подпечатването в а картите ще става съ особень печатъ, даденъ отъ Общинското Управление,
който иечатъ ще се удря (аосгавя) на вгЬко гесте
карти върху ^десятката купа11.
Чл. 3. Игралните предмети които се употребяватъ въ клубовете и др. заведения, достояние
само за техните членове, не се облагать съ такса.
Чл. 4. Игралните предмети, които се употре
бя в ать еа игра, преди да е заплатена оцределената.
такса, се облагатъ съ такса въ троеяъ размеръ.
Чл. 5. Откуяувачъть ще вниса сумата на два
срока, за първата година: I-та половина при скдючванвето на догозора, а втората на 1 маргь с. г.
а еа останалите две години: на 2 януарвй и 1 araprw
Чл. 6. Общите поемни условия съетазлявать
неразделна часть отъ настоящите.

РАЗНИ.
Напослйдъвъ въ Варнен. Селска Околия
с& заловени два фалшиви билети за една коби
ла и единъ конъ издадени отъ кочанъ серия—
№ 6 5 — 1 9 0 6 год; съдържащъ № 63101 до
М 63200.
Печата койге е наложннъ върху билетите
е на Текенсвата община, Балчишка околия и е
приличенъ на действителния печатъ на тази об
щина само, че оголо—връзъ думата .Балчиксва" е писана съ ,,ш", значи въ фалшивия пе
чатъ стои Балчишка Околна и е малко по-гол$мъ..
Въ действителния бнлеть думата „Общи
на^ стои съ „ ш *' а въ фалшивия съ „ щ ".
Печ. ^Вааитм^ггИ, Ъщтл

