Година XXII.

Варна, 10 Фeвpyapий 1909 г.

Шлиз i три пAтn въ мtceцa,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 чпcлa.
Цfeнaтa на вfccтпикa е, вянaгп пред
платено, за година само 1 лв. 20 cт.
Може да се пp·fcдплaщa u само за тpя
мъxeцa.
EЬuнъ 6рой 5 cm.

Bp. 5—6

llяpн, iп см а и вoвчкo за вт»eтникa да
(е праша до Гpaдcкo·Oбщинcкoтo
Управление ьъ Варна.
За обявления се плаща на дума:

3a първа страница
. * , . . .
ff i;тopa страница
. . . .
м тpeiя и Чeтвфp7a

3 cт.
2 „
2 „

Eдuнъ 6рой 5 cm.

15З2505 л., както е билъ oцeнeнъ oтъ
административната комисия, а не 1Ю85
л.? както техническото отделение сега
ОБЯВЛЕНИЕ
иpec.vbтнaл0j остава безъ последствие.
№ 1185.
Т2З.
Разрешава да се .cъeдивятъ
чpeзъ
телефони
участъковите амбулато
гp. Варна, 30 Янyapий 1909 г.
рии въ гp. Варна, cъ санитарното отде
Варненската градска община изве ление при общината. Настоящето реше
стява на заинтересуваните, че по тъзъ ние е oтъ кaтeтopиятa на ония, за които
гoдншний бюджeть въ общината има ва не се иска утвърждение но закона за
кантно место за пcмoщникъ aнтeкapь, градските общини или по дpyгъ нeкoй
cъ годишна заплата 2100 лева. Жeлaю
cпeциaлeнъ зaкoнъ, за това подлежи на
щитe да зaeмaтъ тази длъжнocть, да си незабавно изпълнение.
пpeдcтaвятъ при заявление документите
724. Разрешава да се заплати oтъ
въ oбщин. управление.
общ. каса на Xюcню Eф. Haлбaнтoглy
за Kмeтъ: Лf. Юpдaнoвъ. сумата oтъ 47875 л., за упоменатите
oтъ него 50*50 uoгoнни метра бopдюpни
Ceкpeтapь: x. H. Ивaнoвъч кaмaни, за тpoтyapa на зданието му въ
I yч. на yл. „Цариградска" и „Охрид
ска," сметнато но Т50 л. за за пoгoнъ
мeтpъ. Сумата да се вземе oтъ cъoтвeтcтвyющия § на т. г. бюджет ь.
oтъ
725.
Разрешава да се построятъ
Решенията на Bapнeн. Град. Общ. Cъвfrгъ
при общ. cкoтoбoйнa два кладенци cъ
((Продължение oтъ брой 3 и 4).
помпи, eдинa за отделението, въ което
1905 г.) oтвънъ гpaдьтъ, за извършване се коли poгaтъ дoбптъкъ, а другия въ
ceквecтpъ и разрешава да се заплати oтъ онова, въ което кoлятъ свини. Hyжднaтa
за това сума oтъ около 600 лева, да се
oбщин. каса вa фaйтoнджиятa Дpyмя Ата
нacoвъ, който е пpйнecълъ cъдeбниятъ oтпycтнe oтъ общ. каса по cъoтвeтcтвyпpиcтaвъ cъ своя фaйтoнъ до тухларни ющия § на тек. бюджeтъ.
цата на Cтoйчeвъ и обратно на З1/Х м.
726. Разрешава да се заплати oтъ
г. уговорената за това сума oтъ 2 лева, общ. каса на Aбyдъ & Xaлбyни oтъ
да се в з е м е oтъ гл. I § 32 на т. г. Варна, сумата 188*60 л. за 25*50 пoгoни
бюджeтъ.
метра бopдюpни кaмaни, които той е
722. По молбата на Kaлиoпa Гeop- yпoтpeбилъ за тpoтyapa на зданието си
гиeвичъ oтъ Варна, cъ която моли об въ I yч. yл, „Преславска" и „Цариград
щината чa заплати на наследниците на ска," сметнати по 7 5 0 л. за пoгoнъ мeГeopгиeвичъ за отчуждения имъ имoтъ тъpъ. Сумата да се вземе oтъ eъoтвЬт*
BAPHEH. ГРАД. О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ

ИЗB0ДЪ

. 2.

„Bapнe

! приети cъ пpoтoкoлъ oтъ 11/IX 1908 г.
cтвyющия § на т. г. бюджет7».
uoдъ № 484 908 г. пoeмни условия, за
ПPOTO KOЛЪ
постройката на канализацията на града
№ 51
|
bapнa.
Omъ 7 Ноември а 1908 г.
736. Постанови: чл. I приема, че
727. Приема и yдoбpявa пoeмнитe
условия, относително доставката на чу oнepaцииrL· npeзъ цeлoтo бюджетно уп
гунени водопроводни тржби и принадлеж ражнение за 1907 г. възлизaтг:
ности за водопровода на гp. Варна.
!
по прихода o, 002,670·64 л.
„ разхода 2,399,390-58 л.
728. Изказва мнение да се yдoбpи I
горния тъpгъ и се възложи върху кон J следователно въ повече
603,280.06 л.
курента Ив. K. Пoпoвъ за 37,777 лева, ! чл. 2. Гopeнoмeнaтия peнyлтaтъ, ще се
заедно cъ eпизoтичecкaтa връхнина за подложи на проверка oтъ Върховната
три години, считано oтъ 1 Янyapий 1909 Cмfeтнa Палата.
гcд. до 31 Дeкeмвpий 1911 гoд.
ПPOTOKOЛЪ
729. Изказва мнение да се yдoбpи j
№ 52
горния тъpгъ, относително доставката на
oтъ 10 Hoeмвpий 1908 г.
17,000 клг. eчмикъ, за продоволствие на
737. Изказва мнение да не се yдoобщинските коне за време oтъ I/I 900
бpявa гойния т i p г ъ , по отношение на
до I/VII c. годи la.
730. Реши за сбора oтъ налога I зданието cлyжaщe за пyбличeнъ дoмъ,
върху тухларниците, кepeмидapницитe и I наречени. „Xoтeлъ Бaлчикъ' а но отно
варниците да се обяви нoвъ тъpгъ uo шение на другите две — служащи за
същата ц e л ь и наречени „ШгЬвенъ" и
cпёшнocть.
731. Реши да се командирова глав „Aндpиaнoпoлъ" да се утвърди и да се
ния инжeнepъ по канализацията и водо възложи върху конкурентите, които c ъ
снабдяването на гp. Варна, г-нъ Пeтpъ | дали най-високите цени, а именно: хо
Бoнчeвъ за гp. София, .*a да се намери тeлъ „ Ш e в e н ъ " върху Maгъpдичъ < Kиpтaмъ и даде разяснения но книжата за кopoвъ за 9,200 л., а xoтeлъ „Aндpиaнoдоставката на водопроводните тръби, кo I пoлъ u върху Алекси Юpдaяoвъ за 4,405
гaтo те ще се paзглeждaтъ въ министер лева. За xoтeлъ „Бaлчикъ" да се про
ството на обществените сгради — главна изведе нoвъ тъpгъ.
дирекция на пътищата, блaиoycтpoйcтвo- I
738. Изказва мнение да се yдoбpи
тo в сградите
I търга по отдаване на пpeдпpиeмaчъ, пре
На г-нъ Бoнчeвъ да се зaплaтятъ насянето 2,800 куб. м. дърва, добити
за ю в a пътни и дневни съгласно закона oтъ тазгодишното сечище „Джaнaвapъза чиновниците.
I тепе" за общината и основните yчили732. Изказва мнение да се yдoбpи I ща иpoизвeдeиъ на 10/XI т. г., които
гopпия тъpгъ, относително отдаването на да се възложи върху Toдopъ Kиpчeвъ
пpeдпpиeмaчъ осветлението на улиците по 1 л. 45 cт# за пренасяне на eдинъ
и площадите на гp. Варна, за време oтъ куб. м. дърва.
1/1 909 г. до Зi/XIl 011 гoд·.и се въз
739. Реши именно на купувачката
ложи върху конкурента Xp. Hикoлoвъ за I на общ. место № 22 въ V yч. квapт. А,
26 л, 90 cт. на фeнepъ годишно.
иopeдeнъ № 2 по cппcъкa, пpилoжeнъ
733. Изказва мнение да се yдoбpи o·мъ решението № 197/93 г., да се чете
горния тъpгъ, относително отдаване на Лам6и x. Николова вмъcтo Лaмбo x.
пpeдпpиeмaчъ поправката на улица ,,6 | llикoлoвъ и на това име да се издаде
Ceптeмвpий" въ чacтьтa и между улица ! нyждния за местото кp. aктъ. и то само
,,Цapь-Бopиcъ" и „27 Юлuй" пpoизвe- ! за 337Т0 кв. м., за които тя, срещу
дeнъ на G Hoeмвpий 1908 гoд.
\ квит № 740/93 г. е заплатила 38Н лева
734. Peпш на Peджeбъ Ибpиямoвъ, ; 68 cт.
дъcкapъ въ гp. Варна, да се заплати ос
740. Paзpfeшaвa да се дaдътъ на
таналата за доплащане сума oтъ 70 л., 1 Арменското благотворително д-cтвo, з а
която по погрешка въ пpecмfeтaнeтo I подпомагане на Варненските бедни ар
cтoйнocтьтa на кyueнитe oтъ същия менски семейства, oтъ добитите изъ oбгpинди, е останала неизплатена.
j щинcкoтo сечище дърва за горене, caадQ
7о5, Остава въ сила гласуваните и .(10) дeceть кoдз.
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74Ь Разрешава да се наеме за II
I ВАРНЕНСКИ CЖДEB. ПPИOTABЪ
Bapнeн. Град. амбулатория въ V yч., за
oтъ 1/1 909 г. до Зl/XII c. г. новото
Обявление
здание на Cтoйнo Ивaнoвъ, въ V yч.
№ 341
срещу нaeмъ 600 лева.
Упaлнoмoщaвa се кмета Добри Фи
Oбявявaмъ на интepecyющитe се,
лoвъ да cключe cъ Cтoйнo Ивaнoвъ нyж- j че aтЪдъ двукратното публикуване надния за това дoгoвэpъ, който и да под | cтoящeтo вь eдинъ oтъ мecтнитb вecгпише oтъ името и за сметка на общ.
I ници въ продължение на 31 дeнь cъ
742. Пocтaвoвявa cтoйнocтьтa на къ пpaвoнaдaвaнe въ 24 часа 5°/ 0 ще пpoщата въ II yч. на yл. „Охридска" пoдъ дaмъ публично въ канцеларията си въ
№ 1З7, която се отчуждава по peгyлa
Варна: два декара нaxoдящe се въ зем
циятa на града, oтъ 1900*85 лв. : да се лището на гp. Варна на мecтнocтьтa
зaaлaти на Анастасия Савова oтъ Варна. „Cв. Никола" — -,Kyмъ чeшмe." Цeлoтo
Настоящето решение не впaдa въ лозе е 3 7 декара, при съседи: oтъ две
категорията на ония, които подлежать I страни uъть и Ивaнъ Дaямoвъ, оценени
на утвърждение oтъ по горна влacть, 2 декара за 170 лева.
за това подлежи на незабавно изпълнение.
Горния имoтъ е coбcтвeнocть на
743. Отменява oeшeниeтo си пoдъ цoкoйния Bapнeн. житeль Щepю Гeop№ 568/08 г. и вместо него постановява, | гиeвъ и ще се продава за дълга му
cтoйнocтьтa на отчужденото место въ I къмъ Cт. x. Дaнaилoвъ oтъ Варна, по
yч. на yл. „Житна" oтъ 123*37 л s да се изпъл. лиcть № 3614/1896 г.
заплати на Дecпинa Д-pъ Ив. Флори.
Продажбата ще почне oть първо
Настоящето решение по зaк. за град. об началната оценка cъ намаление Ю°/ .
0
щини, подлежи на незабавно изпълнение.
Жeлaющитb да нaддaвaтъ, мoгaтъ
744. Отменява решението № 264 да пpfeглeждaтъ книжата всеки пpиcът908 г. и вместо него постановява eтoй- cтвeнъ дeнъ.
нocтьтa на двата дюгeнa е* III yч. на
Варна, 9/11 Н09 г.
yл. ^Цариградска," които се oтчyждa
вaтъ, за урегулиране на същата улица
I Cъдeб. Пpиcтaвъ H. ГAHEBЪ.
принадлежащи на X. Peджeбъ Caлueвь,
oтъ 4005 лева, да се зaпл vги на н цитb
1-2
на последния, понеже той е пoчннaлъ,
а именно: на съпругата му Гюлcюнъ, си
нътъ му Mexмeдъ и дъщерите му Зей
Варненско Градско
нeти и Cexepъ x. Peджeбoви.
Околийско Управление
До Господина
Настоящето pfeшeниe съгласно зaк.
^ 11й1
Bapпeнcки Град.
за град. ofuцини подлежи на незабавно
Янyapий
4
дeнь
19О9
г.
Qбщ>
Kмerь
изпълнение.
гp.
Варна
745. Остава бeзпocлeдcтвиe заявле
нието на Нейко Kopaлoвъ и Георги
Cъoбщaвaмъ Ви, Г не Кмете, за
Гyнчeвъ, cъ което мoлятъ, да имъ се
разгласяване,
че Руси x. Пoпoвъ oтъ c.
опрости остатъка oтъ сумата, която дълPycлapъ,
Варненска
околия, е изгубил4,
жaтъ на общината, по изпълнитeлeнъ
интизaнcкия
си
билeтъ
№ 62678, cъ
Jiиcтъ за нaeмъ на морските бани.
дата
13
Oктoмвpий
190tt
гoд. по които
746. Ос.ага бeзъ последствие заяв
притежавал1»
eдинъ
вoлъ
13 гoдишeнъ
лението на Орфей Пacaдoпoвъ, cъ което
и
ocoбни
бeлb;
и
nfeмa,
вместо
него
моли да му се заплати правото 2°/ 0 .
j
му
е
издaдeнъ
ду6ликaтъ
oтъ
Pycлapвърху продадения чpeзъ пyблпчeнъ тъpгъ
oтъ общината, пpaздпи общ. места на j cкoтo общинското управление, на 22
Xp. M. Цaнeвъ, Юpд. Бoжилoвъ, Ileтpъ Ячyapий н. гoд.
Ако се укаже opгинaлa нeгдe, да
Koйчeвъ, Дим. Пeнкoвъ и Слави Димoвъ. I
747. Остава бeзъ nocлeдcтвнe заяв ) се счита за нeвaлидeнъ.
лението на Агония Е. Kaцoвa oтъ Варна,
за гpaдoпaчaлникъ: А. Д Ж O P O B Ъ
cъкoeтoмoли, да u се oпpocтятъ наложена j
та u cъ постановление № 615/907 г. глоба. I
Ceкpeтapь: T. HHKOЛOBЪ.
(Следва).
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СПЕЦИАЛНИ П0Е1НИ УСЛОВИЯ.
За отдаване на тъpгъ чp·Ьзъ тайна конкуренция на зaкyayвaчъ сбора oтъ тaк,
cava за надписите въ гp. Варна, за време oтъ 1 Янyapий 1909 година до 31 Дeкeмвpий
1911 година чл. 88 и 10 oтъ закона за градските общини и чл. 28б—'>91 oтъ правил
ника, който го разяснява
Чл. 1. Зaкyпyвaчътъ ще събира такса на надписите на заведенията и пoмl;щe
ниятa за търговия, индустрия или друго занятие, oтъ каквато категории и да e ъ тe.·
бaкчлниди и вceкaкви пpoдaвници, кръчми, кафенета, хотели, ресторанти, лгЪнялници,
банкерски къщи, застрахователни и дp търговски заведения, включително клоновете имъ
ьъ rpaдътъ и землището му, също oтъ фирмите на агенти, на търговски къщи, oтъ
yпpaжняющи професията си Адвокати, лекари, инжиuepи, apфoниcки, и дp. лица cъ cueциaлнa професия, дето и да paбoтятъ те (въ къщи или въ писалище, кантора и дp. та
кива) все едно дали нaдпиcътъ е oкaчeнъ вceкoгa или не вceкoгa, зaкoвaнъ или е напиcaнъ, вдълбaнт» или друго ячe пocтaвeнъ иa заведението, за което той се отнася.
Чл, 2. Такса за нaдuиcъ се събира oтъ вceкo лице, което има нaдпиcъ въ rp.
Варна и землището му за търговия или занятието, което то yupaжнявa, дето и да е пocтaвeнъ тоя нaдuucъ, стига да е той впдeнъ за публиката и въобще oтъ всички лица кои
то но силата па eдинъ зaкoнъ, c ъ зaдлъжeни да имiтъ нaдпиcъ на заведението, дюгeня
или кантората си за занятието което т е yпpaжнявaтъ, бeзъ да се гледа фактически имaтъ
ли те тaкъвъ нaдпиcъ или не.
Чл. 3. Bceкo лице, което cпopeдъ предходния члeнъ подлежи на предметната
такса плаща една такава на два пъти за цfeлa година, по eдинъ oтъ определените тyкъ
иo-дoлy разреди; бeзъ да се гледа на числото, видътъ или местонахождението на нaдuиcитe, които то има за едно или повече занятия, било че c ъ означени всички или само
нeкoлкo въ eдйhъ нaдuиcъ, било че за вceкo има oтдeлeнъ нaдпиcъ.
Също тъй две и повече лица, които упражнявать едно и повече занятия пoдъ
обща фирма, като една колективна eдeницa и като такова c ъ обложени общо cъ eдинъ
дaнъкъ занятие или патент ь, илaщaтъ една обща за всички такса за нaдnиcъ, каквито
надписи и да имaтъ па едно и повече места и заведения, стига само всеки тaкъвъ нaдииcъ да се отнася до общата фирма. Не ако нeкoй oтъ сътрудниците упражнява отдел
но oтъ свое име едно зянятиe за което плаща отделно дaнъкъ занятие или naтeнтъ oтъ
свое име и при нaмичнocтьтa на условията, предвидени въ чл. 2 той щ е . плаща ocoбнa
такса за нaдuиcъ.
Чл. 4. Въ всеки oтдЬлeнъ случай на чл. 2 таксата за нaдгrиcъ се oпpeдяля, като
се вземе за основа сумата, която подлежащия на такса плаща годишно за дaнъкъ върху
занятие, а за питейни заведения и тютюнonpoдaвницитe сумата, която се плаща годишно
за пaтeнтъ и то въ cлrЬднит'Ь размери:
Л. Oтъ лица и заведения, които плaгдaтъ чиcтъ дaнъкъ върху занятие или пaтeнтъ бeзъ връхнини взема се такса гoдыннo;
1 Paзpeдъ: 100 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
пaтeнтъ е повече oтъ 50О лв.
2 Paзpeдъ: 50 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
пaтeнтъ е oть 401 до 500 лв. включително.
3 Paзpeдъ: 40 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнькъ върху занятието или
пaтeнтъ е. З01—400 л. включително.
4 Paзpeдъ 30 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
пaтeнтъ е 201—З00 лв. включително.
5 Paзp·Ьдъ 20 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
пaтeнтъ е 151—200 л. включително
6 Paзpeдъ 15 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
пaтeнтъ е 101 — 150 лв. включително
1 Paзpeдъ 10 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
naтeнтъ е oтъ 51 — 100 лв, включително.
8 РазрЪдъ G лева, ако плащания годишно чиcть дaнъкъ върху занятието или
пaтeнтъ е oтъ 26 — 50 лева включително.
9 Paзpeдъ 3 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
uaтeнтъ е oтъ 1—25 лева включително.
В. Oтъ лица и заведения, които нлaщaтъ едновременно дaнъкъ върху занятие
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и нaтeнтъ на тютюнeпpoдaвcтвo или пaтeнтъ за продаване спиртни питиета, или пъкъ
тpитb видл дaждии, таксата се определя cнopeдъ общия cбopъ на двата, peкcпeктивнo
трите вида дaждия. cъ които е обложено лицето или заведението.
З а б е л е ж к а . Bь случай, когато лице упражнява нЪкoлкo различни занятия,
за които едновременно е oблoжeнъ cъ дaнъкъ за вcbкo занятие отделно, то размера на
таксата за нaдпиcъ се определя cuopeдъ общия cбopъ на сумите на чистия дaнъкъ,
uлaщaнъ за вcbrco занятие и въ пределите на горните разреди, мaкapъ занятията да
се yпpaжнявaтъ въ разни здания.
4л. 5. Смесените надписи плaщaтъ такса въ двoeнъ paзмbpъ, нaпpимepъ:
вместо 3 лв. 6 лв., вместо 6 лв. 12 лв. и т. н. смесени надписи се cчитaтъ ония, които
c ъ написани на една и с ъ щ а табла или на едно и също место на български и нeкou
чужди езици, непосредствено eдинъ пoдиpъ други, (вертикално или хоризонтално) ьo
nъpвoмъ на български.
4л. 6. Надписите само на чyждъ eзикь, все едно само cь чужди (не кирилски
букви) се облагать cъ десеторна такса. Но oблoжeнитb cь такава т.iкca лица, не се oблaгaтъ отделно и за надписа на български, ако laкъвъ c ъ турили нeкъдb на заведе
нието. където и да било.
3 а б е л е ж к а. Когато на таблата е тypeнъ чуждоезичния нaдпиcъ, нaдъ или
пpeдъ българския, не се счита за cмeceнъ, и се облага просто, като чyждoeзичeнъ cъ
десеторна такса.
4л. 7. П p e з ь кoйгo мeceцъ на годината и да се uocгaии нaдпиcьть облага се
cъ такса за цeлaтa година.
4л. 8. Не t e eъбиpa такса за надписите на дьpжaвнигb. oкpъжнитb, oбiцинcки
те, oбpaзyвaтeлнитb, богоугодните, консулските и на всички други обществени учрежде
ния и заведения, които c ъ освободени oтъ дaвъкъ занятие.
4л. 9. Всеки Варненски Гpaждaнинъ или дaнaкoллaтeцъ е дiъжeяъ да заплати
таксата oтъ надписа oгъ 1 мapтъ половината, и втората до 1 oктoмвpий c. г. въ канце
ларията на oткyпчикa, който лично обявява чpbзъ общинския вecгникь и глашатай где
се намира тя.
Oлeдъ изтичането на горния cpoкъ, таксата се счита за закъсняла и се съби
ра по силата на чл. 102 oть закона за градските общини cьглac-ю закона за преките
данъци и всички приложени постановления oть него c ъ зaдължтe iни за oткyпчикa.
Чл. 10. Известията за събиране по eкзeкyтивeнъ нaчинь на зaкъcнeлчтe такси
(или налога), oткyuчикa представлява на свои разноски по oбpaзeцъ, дaдeнъ oтъ общин
ското управление. T b се вpъчвaтъ oтъ oткyпчикa на зaкьcнeiия дaнaкoплaтeцъ при два
ма cвидkтeли, oтъ които единия общински aгeнтъ или чиновникь.
Чл. 11. Oткyпчикa има право да иска нyжднoтo cъдbйcтвиe за екзекутиране на
нeззпpaвния дaнaкoплaтeцъ, cлbдъ като прЬдстави cь заявление най-малко 50 екземпля
ра oтъ втори листове на известията, редовно връчени.
Ако общинското управление се усъмни въ правилностьтa на iгfcкoe oблaгaчиe
има право да го провери cъ cвoиrb агенти.
Въ случай на неправилно облагане ще се даде cъдbйcтвиe за събирането на
таксата ,(или налога) само до размера нa*мepeнъ за дължuмъ oтъ общинското управление.
Ако oбщинCлOтo управление намира, че нeкoя такса (или нглorь) неправилно се търси
на нeкoй дaнaкoплaтeцъ, общинското управление ще откаже да даде cъдbйeтвиe и oткyпчикa е длъжeнъ да се отнесе до компетентния cъдъ за събирането и бeзъ да търси
каквито и да било вреди и загуби oтъ общината.
Чл. 12. Общите пoeмни условия за отдаване въ зaкyпъ събирането общински
доходи, обнародвали въ брой
на „Bapeнcки Общински Bbcтникъ", 190 гoд.; cъcтaвлявaтъ неразделна чacть oтъ настоящите специални условия и c ъ задължителни за кон
курентите, респективно за зaкyиyвaчa и uopъчитeлnтe му.
Чл. 13. Зaкyпyвaчa се задължава да иcплaти на Варненската Градска Община
зaкyпнaтa цена чa два пъти, т. е. за първата година, половината при подписването на
контракта, които ще се сключи cлeдъ yтвъpждeнитo па тъpгътъ, а другата половина
четири месеца cлbдъ подписването контракта, а за останалите години: първата полови
на на 2 Янyapип, а втората на 1 Aпpилъ.
Чл. 14. До утвърждението на търга и сключването на договора, тоя пpиxoдъ т е
се експлоатира oтъ общината, за сметка на предприемача.
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СПЕЦИАЛНИ П0ЕШИ УСЛОВИЯ.
За отдаване на пpeдцpиeмaчъ чpeзъ тайна конкуренция градския нaлoгъ върху
файтоните, талигите, 6pичкитe, автомобилите и въoвщe вceкaкъвъ видъ кола, които paбoтятъ изъ града за превозване лица или за пpeнacяниe на тoвapъ, а така също върху
файтоните, автомобилите, велосипедите, мотоциклетите и вeeкaкъвъ видъ кола обикно
вени или луксозни, които cлyжaтъ за собствени нужди и за развлечение на гражданите,
за време oтъ J/I 909 г. до 31/XII 911 г., съгласно чл. 82 п. 6. oтъ закона за град. об
щини и чл. чл. 290 и 297 oтъ правилника за приспособлението му.
Чл. I. А. OTЪ ВЕЛОСИПЕДИ.
Oтъ вeлocипeдъ пpитeжaтeльтъ, на който не е члeнъ на Bapнeнcвoтo Колоездачно
Д-вo 10 лева, а oтъ мoтoциклeтъ 20 лева.
З а б е л е ж к а . Ocвoбoждaвaтъ се oтъ таксата и лицата, учрежденията указани
въ чл. 293 oтъ правилника за приспособлението на закона за градските общини.
Чл. 2. В. OTЪ РАЗНИ ВИДОВЕ КОЛА.
п. 1. Oтъ всеки пyбличeнъ фaйтoнъ или гaбpoлeтъ cъ два коня по 30 лета.
и. 2. Oтъ пyбличeнъ ка6ролeтъ бpичкa или фaйтoнъ cъ eдинъ кoнь 10 лева.
п. 3. Oгъ вънкaшни бpички или гaбpoлeти cъ два коня дeйcтвyющи изъ града
временно, месечно по 15 лева.
н. 4. Oтъ такива cъ eдинъ кoнь, месечно 1G лева.
п. 5. По 6 лева oтъ всека циpкyлиpyющa въ града кола или дeйcтвyющa на
пристанището, независимо oтъ цeльтa, за която се употребяват ь : дали ще cлyжaтъ на
разположението на публиката или з* употребленията на стопаните имь за свои чacтниpaбoти.
п. 6. Oтъ частни файтони, гaбpoлeти cъ два коня, които служать само на cтuпaнигfe имъ 20 лева.
п. 7. Oтъ такива cъ eдинъ кoнь 15 лева, тyкъ влизaтъ и частните бpички,
п. 8. Oтъ кола cъ които се разнася изъ града бира, лимонада, сода, лeдъ, мкo
еж cъ два xaмyтя по 30 лева, cъf eдивъ xaмyтъ 20 лева.
и. 9. Oтъ тpaмкapъ или oмнибycъ 40 лева.
п. 10, Aвтoмoбилъ oмнибycъ но 100 лева.
и. 11. Oтъ кола cъ eдинъ или два xaмyтя cъ кoиao се разнася xлeбъ, вapь, зeлeнчyкъ и въглишa изъ града по 10 лева.
и. 12. За магарешка кола 2 лева,
З а б е л е ж к а I. Cтoпaнинъ, който cъ eдинъ и c ъ щ ъ впpeгaтeлeнъ дoбитъкъ
тypгa въ циркулацията алтернативно две или повече кола oтъ eдинъ и cъщъ видь или
oтъ разни видове, плаща такса на ндй високото облагане на една кола.
З а б е л е ж к а II. Oтъ изброените пo-гope такси се ocвoбoждaвaтъ: царските
файтони, кола Автомобили, общинските файтони, каруци и колата на пожарната коман
да, окръжния фaйтoнъ и кола, които нpeнacятъ даже чpbзъ пpeдпpиeмaчъ ; разни общин
ски или за cмbткa на общината вbщ,и, вoeннитb oбoзaчи, полковите файтони, файтоните
на дипломатическото тЪлo, колата на пощата. Ако пощата се пренася чpbзъ пpeдиpиeмaчъ, мaкapт и cъ държавни кола, плаща таксата, ocвoбoждaвaтъ също файтоните, кои
то влизaтъ въ града cъ пътници и зaминaвaтъ обратно, всички кола които влизaтъ въ
града cъ дърва, храни, фораяш, грозде и други cъecтни предмети и вceкaкви вещи за
пpoдaнъ на пазаря.
Чл# 3. Таксите се плaщaтъ въ два срока. Първата половина се изплаща пpeзъ
м-цъ Фeвpyapий, а втората половина пpeзъ м цъ Aвгycтъ, въ канцеларията на oткyпчикa, който лично обявява чpeзъ общински вbcтникъ и глашатай гдb се намира тя.
Cлbдъ изтичането на горния cpoкъ таксата се счита за зaкъcнeжa и се cъбиpaтъ по силата на чл, 102 oтъ закона за градските общини, съгласно закона за п р е к и т е
aнъци и всички пpeдлoжими постановления oть него c ъ задължителни за oткyпчщca.
Чл. 4 Известията за събиране по eкзeкyтивeнъ нaчинъ на закъснелите такси
(или налози) се пpeдcтaвлявaтъ oтъ oткyпчикa за своя сметка по oбpaзeцъ дaдeнъ oтъ
общинското управление. Т е се вpъчвaтъ oтъ oткyпчикa на закъснелия дaнъкoплaтeцъ
при двама свидЬтели, oтъ които единия общински чинoвнккъ.
Чл. 5. Oткyпчикa има право да иска нyжднoтo съдействие за eкзeкyтиpaниe на
неизправните дaнъкouлaщи, aтfeдъ като представи cъ заявление най-малко 50 екземпля
ра oтъ втори листове на известия редовно вpъчaни.
Ако общинското управление се усъмни въ иpaвилнocтьтa на нeкoe облагане има
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право да провери cъ своите агенти; въ случай по неправилно облагане ще се даде съ
действие за събирането на таксата (или налога) само до размера нaмepeнъ за дължимъ
oтъ общинското управление.
Ако общинското управление намира, че нeкoя такса (или нaлoгъ) нeпpaвeлнo
се търси на нeкoй дaнaкoилaтeцъ, общинското управление може да откаже да даде съ
действие и oткynчикa е длъжeнъ да се отнесе до компетентния cъдъ за събирането и,
бeзъ да търси каквито и да било вреди и загуби oтъ общината.
4л. 6. Общите пoeмпи условия cъcтaвлявaтъ неразделна чacть oтъ настоящите
поемай условия.
4л. 7. Oткyпчикa заплаща на общината зaкyпнaтa cyммa въ два срока: за пър
вата година първата нoл.iвинa при uoдaиcвaнe договора, а втората половина на 1 юлий
същата година, а за останалите години първата половина на 21 а втората на 1/7.
4л. 8. До утвърждението на тъpгътъ и cключвaниeтo дoгo?opa, тия такси ще
се cъбepaтъ oтъ общината, за сметка на oткyпчикa.

ВДЦШBZ

П0EMHИ УСЛОВИЯ.

З а отдаване на пpeдпpиeмaчъ, чpeзъ явна конкуренция, таксите вч.pxy табли
домино, билярди, кeкeлбaнди, шaxъ дама, /дpянe neчaтъ върху карти за игpaнe, за време
oтъ I Янyapий 1909 година до 31 Дeкeмвpий 1911 година съгласно чл. чл. 88 и. 9 и 89
п. 10 oтъ закона за градските общини и чл. чл. 299, З00 и З01 oтъ правилника за
приспособленията му.
Чл. 1. Oткyпчикътъ ще има право да събира годишно
A. За всеки биляpдъ:
1). Въ I-вo разредно заведение по 50 лева.
2). В ъ 2-po
„
„ 20 „
3). Въ 3 т о
„
„
10 „
n
Б. За всека табла:
1). Въ l·вo разрядно заведение по 6 лева,
2). Въ 2-po
„
„
„ 4 „
В)- Въ 3-то
„
„
„ 2 „
B. Oтъ вceкo домино:
1). Въ 1-вo разредно заведение по 3 лева,
2). Въ 2-po
„
„
„ 2 ,
3). Bь 3-то .
.
„
„ 1 „
Г. З а всеки шaxъ-дaмa по 10 лева.
Д. За всеки кeкeдъ-бaнъ по 20 лева.
Разреда на заведението се определя oтъ патента, който плаща съдържателя за
упражнение зaнчтиeтo си въ заведението, ако е питейно, а за всички други се oнpbдeля
по cлeдyющия цaчинъ:
1 й paзpeдъ, които плaшaтъ до 50 включително чиcть дaнъкъ върху занятието;
2 й paзpeдъ до 20 лева включително и
3-й paзpeдъ до 7 лева включително.
Чл. 2. Oткyпyвaчa oтъ всека кoлoдa (тесте) карти за игpaнe събира но 5 лева.
Подпечатването на кapтитъ ще става cъ ocoбeнъ пeчaтъ. дaдeнъ oтъ oбщин·
кoтo управление, който пeчaтъ ще се удря (поставя) на вceкo тесте карти върху
десятката купа."
Чл. 3. Игралните предмети, които се yпoтpeбявaтъ въ клубовете и дp. заведе
ния, достояние само за техните членове, не се oблaгaтъ cъ такса.
Чл. 4. Игралните предмети, които се yпoтpЬ6явaтъ за игра, up'fcjiu да е зauлaтeнa определената такса, се oблaгaтъ cъ такса въ тpoeнъ paзмepъ.
Чл. 5. Oткyпyвaчътъ ще вниca сумата на два срока, зa.uъpвaтa година 1та uoлoвинa при сключването на договора, а втората на 1 Mapть c. г., а за останалите две
години: на 2 Янyapии и 1 Mapтъ.
Чл. 6. Общите noeмни условия cъcтaвлявaтъ нepaздfeлнa чacть oтъ настоящите,
Чл. 7. Експлоатирането на предприятието oтъ 1/1/909 г. до дeньтъ на иpeдaжaнeтo му на oткyпчикa върху когото то остане на тъpгъ е за сметка на последния
oткyшшкa,
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Пpeдъ видъ наближаването на сезо
Cпopeдъ както ми донесе Цapибpoд- на за пренасянето вa българите градиcкuя 0кол. Haчaлникъ, въ гpaдътъ Цa- нари за Русия, Bтлгapcкoтo Търговско
pибpoдъ и околностите му, нeкoи зло Параходно Дружество е решило да от
намерени хора започнали да фaбpикyвaтъ крие временно к7 мъ началото* на м-цъ
фалшиви златни монети (турски мaxмy- Фeвpyapий т гoд. линията Варна— Одеса
дии, pyбeтa и дp. oмити само въ златна и обратно, която ще се отслужва cъ
вода, каквито селското население има eдинъ oтъ неговите най удобни параходи.
обичай да купува и носи като златни
Пpeдлaгaмъ на г. г. Oкpжжнит/fe Уп
скъпоценности), които qтъ сетне пре
равители, ocoбeннo на Търновския, да се
скъпо продавали на npocтoдyшни ceneни
като истински. Открити еж също дърве разгласи гopнeтo между населението въ
ни калъпи за леене 5 и 20 cт. монети и поверените тeмъ окръзи, та ония гpaразни цветни книжа, гравирани cъ ръка, динapи които би искали да oтивaтъ въ
cъ цeль да се пpигoтвятъ фалшиви бан Русия, да пътyвaтъ cь българския пapaкноти oтъ 100, 50, 20 и 10 лева. Винов xoдъ. За дните на тръгването oтъ Варна
ниците cъ заловени и предадени на съ ще се извести допълнително на гpaдидебните власти, като е разпоредено да нapитe.
ГрадинаритЬ тpeбa да имaтъ upeдъ
се cъбepaтъ oть населението купените
видъ,
че преди тръгването си за Русия,
фалшиви златни монети.
те требва да визиpaтъ своите паспорти
Bлeдcтвиe на това, пpeдлaгaмъ на въ руското въ Варна, Bицe Консулство.
г. г. Околийските Началници да пpeдпи- — Mиниcтpъ: (под.) N1. Taнeвъ. Haчaлникъ
шaтъ на общинските кметове да бдaтъ на кабинета на миниcтpa: (под): Г. Bъчзорко по стъпките на такива изнyдвaчи, вapoвъ и Haчaлнuкъ на отделението (noд.)·
да ги зaлaвятъ и upbдaвaтъ на админи Г. Cимoвъ и зaвepилъ пpeпeca Ceкpeтapь
стративните и съдебни власти за нака
при Bapн. Oкp. Управление: Haнaxupcнu.
зание. Същите да разгласят E> най-широ
Верни, Ceкpeтapь: /7. Huнoлoвъ
ко между населението, за да се предпазва
то — само oтъ подобни мoшeничecтвa,
K. Aгaчcкo
Препиcъ
които oщeтяnart. и него и държавата и
Oкoл. Управление
До Г. Г. Столич
да се отнася крайно недоверчиво къмъ
ния
Градоначалник**
№
1?415
скъпоценностите, ocoбeннo златни моне
Град. и 0кол. Начал
ти, които подозрителни люде биха му 29 Hoeмвpий 1908 г.
ници въ Царството*
предлагали. Когато нeкoй кyпyвaчъ се
гp. K. Aгaчъ.
усъмни въ естеството на urтbдмeтa, който
V-й K. Aгaчcки Дъpж. биpникъ въ
купува, нека веднага да се отнася за това
нocлeднятa
си обиколка upи събиране
до респективните власти. Ако нaшиятъ
ceлeни!iъ не е въ състояние caмъ да се данъци въ село Уp. Гepлий, околията
пази oтъ такива мouieничecтвa, неговите ми е зaлoвилъ една фалшива английска
най близки ръководители — общинските лира, която се отличава oтъ действител
кметове c ъ дтъжни да го пpeдпaзвaтъ. ните по това, че е значително по лека,
I грубо изработена и cъ тъмeнъ цвeтъ.
Oкp. Уиpaвитeль: (iн д.) А. А Xpaнoвъ.
Това като cъoбщaвaмъ, моля paзCeкpeтapь: (под) В. Иoтoвъ. пopeждaниeтo Ви, Господине Началник0,
B·Ьpнo, Ceкpeтapь: (под.) Г. Kaнaзиpeкu. да се разгласи, между населението въ
околията Ви, за предпазване.
Bhpвo:
За Oкoл. Haчaлaикъ (п.) Ш. Злaтeвъ.
Ceкpeтapь при Bapнeн. Гpaдcнaчaлникъ :
За Ceкpeтapь (п.) 4· Ивaнoъ.
П. Нинoлoвъ.
Bepнo Ceкp. при Варненското
Гpaдoнaчaлcтвo П. Huнoлoвъ.
г

