Година XXI.

Варна, 8 Декемврий 1908 г.

Бр. 27—28

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ В Ш Н И К Ъ
Ивжгвя три пъти въ мЪе*>ць,
обикновено хъмъ 10, 20 и 30 числа.

«"БвР**-f писма и всичко ва вестника да.

Девата на вестника е, винаги прЪдпдатво, ва година само I дв 20 ет.
Може да се предплаща • само аа три
месеца.

^^раща до Градско-Общинското
^"'Усравдение на. Варна.
^ „
>бив|еяия се плаща на дума:
ва. страница
S crv
ра^страница
2 *
>fpqn : 4 0 чЕтвърта
2 9

•'\2\^^.-. . *J Единъ брой 5 cmomvHKu.

Едпнъ брой 5 стотинкп.

тонах^ж-генкеао на на птиге, които то има за
едно или повече занятия, било ч*^ ех означени
за отдаване па шьргъ чргъзъ тайна конку
всички или само неколко въ единъ наднисъ^
ренция на закупуват сбора отъ таксата, за
било че за всеко има отделенъ надписъ.
надииситгъ въ гр* Варна,
за вргьме отъ 1
Сжщо тъй две и повече лиоа, които тцражянуорий 1909 г. до 31 декемврий 1911 г чл.
няватъ едно и повече ?анятия подъ обна фмрмау
88 п. 11 отъ закона за градскьтгь общини и
като една колективна еденица и като такова с—
чл. чл. 286 - 291 отъ правилника, който го
обложени общо съ единъ давхкъ занятие или
разяснява.
патентъ, плвщатъ една ебша за всички такса за
Чл. 1. Закупувачътъ ще стбвра такса FB надпгсъ, каквито надписи и ^а вматъ на една
надписите на заведения и пом4щевия за ттр- и повече места и заведеввя, спга само всеки
ювия, индустрия или друго занятие, отъ каквато тактвъ вадписъ да се отнася до общата фирма.
категсрва и да ех те: бакалвЕцв и всек&кв» Но ако E'SKOH отъ стдР1жницвте упражнява,
продавници, кръчми, кафенета, хотела, ресто отделно отъ свое име едно завятие за кое.о
ранти, менялвици, банкерски ращи, застрахо плаща отделно данъкъ занятие или патентъ отъ
вателни и др. търговски заведения, включително свое кме и при наличностьта ва условията,.
клоновете кмъ ь% традътъ и землището ау, сдщо предвидени въ чл. 2, тей ще плаща особна
отъ фирмите на агентЕ, на търгевскв кжщр, такса за вадписъ.
4 J . 4 . Вь вейки отдЬлень случай на чл1
отъ упражняюши професията си адвокати. лЗ кари,
2
таксата
за вадписъ се определя, като с&
инженери, арфовиски и др. лица съ специална
взеьа
за
оснога
сумата която подлежащия на
професия, дето и да рзбстять те (въ влши
такса
плаща
годишпо
за данъкъ върху занятие,
или въ писалище, кантора и др. такива) все
а
за
питейните
заведа
т
я
и ткшопопродзвпйцитЬ
едно дали надписъгь е всекога, т. е. оначенъ
сумата,
която
се
плаща
годишно за патентъ, и
заковааъ, или е написанъ, вдълбан! или друго
то
въ
следните
размери:
яче поставенъ на заведението, за което той се
A. Oib лица и раведения, които плащатъ
отнася.
чигтъ
данткъ втрху занятие или патентъ безъ
Чл. 2 . Такса за надаисъ се а бира отъ
1ръхниви
рзема се такса годишно:
всЬко ДЕЦС, което има вадписъ въ гр. Варна и
I.
раиредъ:
20 лева ако те плащатъ гоземлището му за търговия или занятието, което
ДРШРО
чгстъ
ланткъ
втрху занятие или патентъ,.
то упр*жвяра, дето и да е поставенъ тоя вад
]
повече
отъ
50
лева.
писъ, стига да е ввденъ за публиката и вкбще
II. рагрЪп: 10 лева, ако такива лица
отъ всички лица които по силата на единъ
плащатъ
за съшит* даждия годишно повече отъ
заковъ, еж задължени да вматъ вадписъ ва
50
до
150
лега включително.
заведението, дюгеня или кантората си ва заня
III.
разрЬдт:
3 лева, ако гЬ плащатъ ва
тието което т* упражвяватъ, безъ да се гледа
сащите
даждия
до
50
дева включително и 50 л.
фактически имать ли rk такъвъ надписъ иди ве.
Б.
Отъ
лгца
и
заведени*,
които плащатъ
Чл. 3 . Всеко лице, което споредъ пред
едновременно
данткъ
върху
занятие
н патентъ
ходния члевъ подл1жи ва предметната такса
за
тклюнопродавстЕО
или
патентъ
аа
продаванне
плаща едва тавана ва два пали за дела година,
по единъ отъ опр*Д1 левит* тукъ по-дслу разреди: спиртни пит1я. или пъкъ трвт4 вида даждия,
безъ да се гледа на числото, видттъ или м-Ьс- таксата се определя спор*дъ обиЦвя сб*»ръ на
СПЕЦИАЛНИ

ПОЕМНИ

УСЛОВИЯ.
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двата, респективно трит* вада даждия, съ които
е обложено лицето или заведението.
Забележка. Въ случай, когато едво лице
упражнява не колко различни занятия, за които
едновременно е обложенъ съ данткъ га вееко
занятие отделно, то размера на таксата за надписъ се определя споредъ общия сборъ отъ
сумите на чистия данъкъ, нлащаиъ за всеко
занятние и въ пределите на гораите разреди,
макаръ занятаята да се упражнявате вь разни
здания.
Чл. 5. СмЬсените надписи плагцатъ такса
за надннсъ петь п - и по голема. Шорим&ръ
вм4сто 10 лева, 5С лева. 3* сменни надписа
се счататъ оная, кои го cs написани на една
в слща табла или на едно и сящо место на
български н никои чузди езици, непосредствено
единъ подирь други, не първомъ на български.
Чь 6. Надписите само на чуздъ езикъ,
вее едао само съ чузди (не кирилсш букви) се
облагатъ съ десеторва такса. Но обложените съ
такава такса лица, не се облагатъ отделно и
за надписа на бьлгарски, ако татъкъ съ турили
нькжде на заведението, където и да било
Забележка, Когато на табелата е туренъ
чуждоезичния надпчсъ, надъ ила дрЬдъ бъл арчжия, не се счита за смесенъ, и се облага
просто, като чуждоегичееъ съ де;етор*а такса.
Чл. 7. Нрезъ който месецъ на годината и |
да се постави надписътъ облага се съ такса за
цьлата година.
Чл. 8. Не се събира такса за надсшсите
на държавните, окржжниге, общинските, обра
зователните, богоугодните, консулските и на
всички други обществени учреждения и заведе
ния, които ех освобидези отъ данъкъ занятие
Чк. У. Всеки Варненски гражданинъ или
данакоплатецъ е длъженъ да заплати таксата
отъ надписа на 1 маргъ половината, а втората
до I октомврий с пц. въ канцеларията на
откуичика, който лично обявява чрезъ общин.
вестникъ и глашатай гд4 се намира тя.
Сл4дъ изтичанието на горния срокъ, таксата се счита за закъсняла и се събира по си
лата на чл. 102 отъ закона за градските об
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щини съгласно за-.ова за прЬкигЬ данъци и
всички приложени постановления отъ него с*
задтлжите1ни за отауичвка.
Чл. 10. Изв1сшята по екз кутивенъ на+
чинъ на закъснелите такси (или налога), от
куп чика представлява на свои разноски по образець, дадекъ отъ общинското управление. Т е
се връчватъ отъ откуачнка на закъсиелия данъконлатецъ при двама свидетели, итъ които еди
нна общ^иски агенгъ или чнновникъ.
Чл. 11. Огкупчика има право да иска
нуядното съдействие за екзекутиране на неизпраьния данъкоплатець, сделъ като пръдяави
съ заявлевие най малко 0 0 екз* мпллр отъ
втори листове на известията, pejOBUO вржчени.
Ако общинското управление се усъмни въ
правилношьта на не&о (благание има право да
го провери съ своате агентк.
Въ случай на неправилчо облагане ще се
даде съд!йствие за Слбиранисто на таксата
(или налога) само до размера, намеренъ за
дьлжимъ огъ общинското управление. Ако t6щвнсзото управление намира, че някоя такса
(или налогъ) неправилно се търси ва ве«ой
дан1 коплатецъ, общинското уаравшние ще от
каже да даде съдействие и откуичика е длъженъ
да се отне;е до комаетентний слдъ за събираниет* и безъ да търци какчито и да било вреди
и заг>би отъ общината.
Чл. It. Общите поемни условия за отдаваае въ закупь събвранието общински доходи,
обвародваии въ брой 17 на „Варненски Общия.
В&стникъ" 1907 год., съставлявать неразделна
часть отъ настоящите специални условия и с *
задъл жител ни за конкурентите, респективно за
закуаувача и порхчателате му.
Чл. 13. Уакупувьча се задължава да из
плати на Варненската Градска Община закупната цЬаа на два п&ти, т. е. за първата го
дина, половината при подписването контракта,
който ще се сключи следъ утвърждението на
търгьтъ, а другата половина четири мйсеца
следъ подписването контракта, а за останалитЬ
години: първбта полевин на 2 януарий, а вто
рата на 1 априлъ.

Специални поемни условия
З А отдавание на откупувачь на таксите за иолзувание отъ градските мЬста, улици, площади
и тротуарите предъ разни дюгени и дворища въ строителната часть на гр. Варна, т. е.
таксата върху сергиите и амбудантните продавачи, за време отъ 1 януарий 1909. год. до
3 1 декемврий с година.
Чл. 1. Общите поемни условия сьсавляватъ неразделна часть отъ настоящите спе
циални поемни условия.
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Чл. 2 . Залога за участие въ търга е 5% tfpxy шрвовачалнвта цвна.
Чл. 3. Tjpra ще се съсгои при тайао ваддавание.
Чл. 4. Предприемача ще събвра такси ежем4сечвв, седмично, когато таксата е опр$делена за седмица, и въ предплата. Срешу надлежно приготвени отъ предприемача на своя
сметка, удобрени и подпечатани отъ общинското управление отъ кочанъ квитанции.
Чл. 5. Предприемача ще събира таксата въ размера, показавь по-долу и отъ пред
метите, избробви по-долу:

Наименование на бериите. налозите и правата.

1

1 Такса определена 1
въ табелата ва таксят*.

1 Такса

1 ft
I1 °*
а°

1 ле вя (ст.1 «есечяа | годкшна |
Оть места по уляците и площадите за лустраджии на место
1 —- 50 на м цъ

1

12

Огь сергии прЪдъ разни -заведеная и градски
мЪста
|
1 разр*дъ на вв. ме.ръ
!
Н ш
.

1
3

1 4

III ,,
Огъ всЬки продавачъ на яйца, кокошки, овощня,
зеленчуци и др. т. на общ. площадъ, пазаря или улрца*
Матрапа» които предават** заедно яйца и кокошки

20 —
10
5

п
Я

*

1 —
2

**

I™-*

1

*

1

Огь иродавачитгь па рааносъ ио^ улиците на ърада.
5
6
7
8

Огь всеки продавачъ на яйца, кокоши и др. т.

2

Огь всЬки продавачъ на лешници, фастъци, ве
стани, бе за, халва, салепъ я др. т.

12

Огъ всеки продавачъ на сладоледъ, шербетъ, захаръ, симидт, гевреци, мл*ко и др. т.

12

п

за в м ца

1

%

Огъ продавачи на зарзавата сь кола (решение |
Хг 2 2 6 . 9 0 6 г.) и овешки
за 1 м-цъ
Съ единъ впрегателенъ дебитъкъ
1 15
Съ два впрегателни добитъци
1 18 —
•
3
Съ товаренъ добигъкъ
2 i
•
Съ ращЬ

9

Oix врбмени продавачи на гореизложените нища
на панаиритЬ по Великдень, Коледа, бвйрямъ и др. т.

3

10

Отъ лица, които разиграватъ кукли, мишки и
др. т. изъ улиците на града

2 ! ~ за 1 м-цъ

11

Отъ продавачите на кошници и др. т. изъ ули
ците на града

1

Огь продавачи на илюстровани картички изъ
улиците на града

2 —

12

за 1 седм.

1

и

]

*

\
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1
13

Огь продавачи на тютюнъ^ цкгарени кн^гн, кибрить и др. т. изъ улицше на града (въ разносъ)

5

14

О.ъ всеко местс, за поставяние люл*и на една
ось, по великдднскитЬ и др}гл праздници на люлка

[за 1 м-Цл
1

3

Н[за 1 с*да<

Зибгълпжка. Когато повече отъ една люлка, каикъ, конче, и вр. с* поставени на една ось, за
вскео едно се плаша по
15

16

17

18

01Ъ м*ста за бараки, кръчми, к'фен*та и др. т.
само ао велик ;ент, байрамь и др. т. щьзднвци на
кв. метр*

1

' 1

1

>
1
— 150

1

' 1
оО

Огь места за поставяние люлки, въртящи се въ
крхгь, съ кончета, колички и др. т. по т£хъ на конче.
коща и др. по

1

Оть м4ста за поставяние люлки съ лодки за
една лодка

1 —

Отъ продавачи на риби, раци, миди. охлюви, кариди, стриди и др. т. и то сами въ определени месгд

2

19

Otb продавачи на горните неща въ разнось

20

01Ъ продавачи чужденци и чужди поданици изъ
улиците на града, разни изделия и разни стоки
aj па рхка (броеницр, пояси, сюагери и др. т.)
б) сь кошъ на гръбъ

—1

|за 1ч м-цъ

— 50

3
5

1

1) Оевобаждаватъ се огь такса и всички собственици на разви овсщия, които сь
кгшници вли други сждове — продаватъ на цйло
Чл. 6. Кметството избава запове^ь за начина по койго ще се събира таксата.
Нарушителите ще се гло'явать съгласно чл. 72 огь закона за градскате общини.
Глобата е въ полза въ общината.
Чл. 7. Ако некой гражданннъ ся позволи да постави сергия или продава по улиците
Ч5езъ да е платилъ такскта, то преда заемат* му съставя акгъ за гова.
Следуемата се такса и глобата се събира оть граддеая агентъ, отъ нарушителя по
екзекутивенъ начанъ.

Допълнение къмъ пунктъ 2 отъ поемнитЪ условия.
11 *•
к
1

ф

1 а°

1

Название на улиците

|

Обяснителни бележки

1

\—

1 разрядъ

11
1 82

11 4
1 5

Манчесгеръ
Разградска
Бодарна площадъ
Девня
Скопие

отъ площада между кв. 121 и 124 до площ. Сла- ]
вейковь
3
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
17
18
19
*0
21
22
21

24
25
56
27
2а
29
30

21—28
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Калоянъ
Житната борса
Ц фибродска
Габровска
Цариграхска
оеверна
Фердинадъ I
Приморска
Квяже^ка
Преславска
Русенска
Ппротека
Съборна
Д< бришка
В~)а1иславъ
Нишсаа
Сливница
Царь Борисъ
ti Септемврий
Илещадь Евз. Иосвфь
Мврая-Луиза
Автнмъ I
Драгоманъ
Гургулята
Бургась

II разрядъ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
25
56
57
58
59

Житна
веда
Редени
Переодогъ
Ва[Д рь
Св. Атанасъ
Солунска
Португалска
Тича
Одесосъ
Чапиао
Иарушева
<'в Георги
Усаевс-к*
Куманн
Шишманова
Св. Параскева
Се. Марина
Аспарухъ
Св. Климентъ
Филаретева
Чак&рова
Богданева
Царь-Самуидъ
Гердапъ
Одринска
Радина
Саидова
Златица

отъ ул.

Богомирсха

де ул. Сливница и отъ ул. Мяладиновска

отъ Мвтрополска де Преславска

отъ Соколска до Слввннца
отъ Царь-Борисъ до Св. Кирялъ

етъ ул. Съборна до Марня Луива
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60 J Караджа
61 I Бдинсва
62 Чирпанска
63 Св. Никола
64 Кокарджа
65 Лозарска
Ьб Харчова
67 27 Юлий
68 Виграсова
69 Арда
70 Шипченска

П

Шейновсва

72 Драгоманъ
73 Шумень
74 Софийска
75 Софрови
76 Охридска
77 1 Панагюрска
78 ! В. Левски
79 Дебърсва
80 ' Котелъ
8i Магазина
82 Кезлуджа
ЬЗ Дунавска
8* Плевенска
85 Слввенъ
86 Берити
87 Богомврсаа
88 Скити
89 Крива
90 Брали Маркова
91 Жнвзифова
92 Янтра
93 Кавалска
941 Бузлудка
95 Хайдутска
У6 Каварна
S7 Дрянова
98 Лмболъ
99 Русенска
100 Видниска

ю

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
П5|

Червенска
Царабродсва
Венелинъ
Бенковсва
Водоеа
Св. Методий
Венчанъ
Ив. Асенъ
Колони
Н Линия

Ш „
IV
у
VI

.
.
„

Царь Крумъ

»9тт ул. Мария Лувза до ул. Царь Борвсъ

отъ Червенска до Митроподска

отъ Червенска до Богомирска

отъ ул. Кракра

отъ ул. Бенковска

Брой 27

Варненски Общински Вестникъ

28

1 116| XIII Ливиа

117
118
119
120
121

Стр. 7

1

отъ ул. Бенкозска

1
1
1

II разрядъ къмъ ул. В4нчанъ, Св. Методи u др.
а отъ срещната страна III разрядъ.

XV
XVI Линия
XVIII „

XX

ххн „

' 12-г Ж^леарсва
1*3 Кра Кра
н 124 Соколска
125 Търговска
12о Балканска
1*7 Асевовска
' 12Ь Франга
12» Войнишка
130 Оаълченска
131 Любенова
132 6 Септем*рий
133 Шопска
134 Караджа
13б| Регенска
13б! Фердинандъ I
13? Македонска
138) Мила JE нова
139 Раковска
140 Св. Кирилъ
14 Нишска

]

отъ уле Св. Кирилъ до шосето

]

отъ ул. Сливница до ул. Миладиновска
отъ ул. Сокол ска

I
|
отъ ул. Ботева до ул. Соколова

III разрядъ
142 Венчанъ
143 Стремска
144 Перникъ
145 Алдемировци
146 Миленъ Камакъ
147 Бр!зннкъ
148 Три уши
149 Ботева
150 Панига
151 Дринс^а
152 Оборница
153 Шарска
154 Тракайска
155 X. Димитръ
156 Дридовска
157 Странжа
158 Ангелъ Кхнчевъ
159 Мелнична
160 i С1рахилъ
161 III Линия
162 IV „
163 V
„
164 VI „
165 Царь Крумъ
Линия.
166 XIII
167 XV *
168 XVIII
169 1 XX

отъ ул. Кра-Кра

отъ ул. Бенковска

:. Бенковска

170 i XXII Линия
171 1 XZiV
„
172 XXV

»
я

па
! xxvi
171 XXVII
175
17«
177
178
179
180
18
182
18.1
184
185
186
187
1*8
189
190
191
192
193

Брой 2 7 — 2 8

Вврвевски ОЗщинзсй Вествнкъ

Стр. 8

п
V

XXVIII
,
XXIX
XXX
Храбьръ
Струмска
Араба Конакъ
Ватово
Каменарсва
Съединение
Възразкдание
Каблешкова
Пиринъ
Ввтоша
Рилска
Македонска
Миладиновсва
Раковска
Н*шска
Крайна

9

п
ш

СоЕолска

Рилска

Варненско Градско Общинско Управление | Варненско Градско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е

j

JVs 15985
|
гр. Варна, 29 Ноемврий 1 9 0 8 год.
j
Варненското Град. Общ. Управление сбя- \
вява на итересуютше се за звание, че на 30 j
идущий м цъ д*кемврвй т. г , 10 часа преди
пладне въ помещенвего на Общинското Управ
ление, ще се произведе търгъ са явно мало- ;
наддаване за отдаване на предприемачъ доставката на рззви предмети изброени въ огделенъ
описъ, който се намира при преписката за търга,
нуждви за градско общвн. градини, за сметка
ва 1909 година,
I
Приблизителната стойность на предирия- ,
тието втзлиза на 2 1 1 0 лева 10 сг.
'
Залогъ за пра^оучастие въ търга се изис- '
ква 105 лева 5 0 ст.
i
Тържните книжа се вамирать;въ давце- |
ларията на общинското управление, гдето инте- !
ресующвтЬ се мога!ъ да преглеждатъ всеки
лрисатетвенъ де*ь и чась.
j
Г. г. конкурентите тр^бза да се съобра- |
зяватъ напъкно съ чл. 11 оть закона за об j
щелвенит4 предприятия
п. Кмет?.: М. Юрдановъ.
и. Секретарь: В. В. ЖивопиСЦвВЪ. |

О Б Я В Л Е Н И Е
М 158'П
гр. Варна, 20 Ноемврий 908 година.
Варненското Градско Общенско Управление обя
вява в а интересующит4 се за знание, че на
2 0 декемврий т. г., въ 3 часа слЬ^ъ ооедъ, въ
помещението на сжщото управление ще се про
изведе гъргъ съ явно малонаддаване яа отдаване
на предприемачъ доставката за Санитарното
отделение дезивфекционн и средства за н. г.
Приблизителната сгойноеть на предприя
тието възлиза на около 1 9 J 5 дева.
3* правоучастие въ търга се изисква за
лог* 5% отъ горнята сума.
Тържните книжа се намирмтъ въ канце
ларията на общ. управление, гдето инкресующите се могать да преглеждатъ всеки прис&тственъ девь и чась.
Г. г. конкурентите требва да се схобразявать напълно съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.
Киетъ: Д. ФилОВЪ
Севретаръ: х. К. Ивановъ.
Ивдава Варненското Градско Общинско Улравлевме.
Печ. .Ввавммс-Тк", Бдряа

