Година XXII.

Варна, 28 Юлий 1909 г.

aшeнcк
Иjлизa три плти въ мЪсеца,
обикновено къмъ 1О. 20 и 30 числа.
Дъната на въcтвикa е, винаги пред
платено, за година само 1 лв. 20 от.
Mo^e да се предплаща и само за три
месеца.
Eдuнъ 6рой 5 cm.

Бp. 34 и 35.

CTHИKЪ
Пари, ппcмa и всичко за пъетнпка да
се праша до Гpaдcкo·Oбщинcкoтo
Уiipявлeiшc въ Варна.
За обявления се плаща на дума:
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Eдuнъ 6рой 5 cm,

Peдaктopъ-eкeпeдитopъ: Bapнeн. Гp. Общ. Библиoтeкapъ Д. Г. Aтaпacoв1э·

ИЗB0ДЪ

П Р О Т О К O Л Ъ

oтъ

№ 21

Piшeниятa на Bapнeн. Град. Общ. Cъвlтъ

oтъ 24 Фeвpyapий 1909 г.

((Продължение oтъ брой 32 и 33),

128. Удoбpявa издаденото oтъ пocтoянoтo пpиcътcтвиe при общината на
5/JLт. г. постановление № 92.
129.
Разрешава да се дocтaвятъ
чpeзъ тъpгъ по cпeшнocть 600 фенера,
1000 машинки за лампи, 1096 стъкла
лaмпини и 200 лампи нови cъ машини
нови № 14, да се дaдaтъ за поправка,
също чpeзъ тъpгъ по cпeшнocть 237
фeнepя и да се пpигoтвятъ oтъ прене
сените въ двора на пожарната команда
дърва 282 стълба и да се зaмeнятъ cъ
т i x ъ намерените oтъ комисията въ та
кова количество негодни такива. Hyжднaтa за тая цeль cyjмa да се вземе oтъ
cъoтвeтcт. § на т. г. бюджeтъ.

132. Назначава за членове въ ко
мисията, която ще състави и прегледа,
съгласно чл._ 9 oтъ.избират. зaкoнъ спи
съци на Bapнeн. Град. Общ. за пpeзъ
909 г., г-дa съветниците.- Д-pъ В. Kyвeлoвъ, Kaлгo C. Kaлeвъ, Kp. Tpoшeвъ
и Paф. Гeopгиeвъ.

133. Да се командирова до второ
paзnopeждaниe за Лцeжъ (Белгия) глав
ния инжeнepъ на Bapн. Общ, Уиpaвлeн.,
по отдела за канализацията на г. Варна,
г, П. Бoнчeвъ, да нpиcътcтвyвa, съгласно
пoeмнитe условия за доставката на тръ
бите за Варненските водопроводи иpи
фабрикацията и изпитването на тръбите,
З а тая цe.ль г. Boнчeвъ веднага да за
мине за Лиeжъ. На същия да се зaплaтятъ пътни и дневни, съгласно закона
130. Р е ш и да се peвизиpaтъ всички чинoвн., като размера на дневните пари
счетоводни книжа на общината oтъ 1900) се определя 40 лева. Сумата да се вземе
гoд. нacaмъ. За тая цeль да се помоли oтъ тоя по заема, oтдЬлъ водоснабдяване.
г. миниcтpa на финaнcиитe, да изпрати
134. Удoбpявa постановлението на
eдинъ oтъ финaн. инспектори при ми
постоянното
пpиcътcтвиe при общината
нистерството на финaнcивтb.
oтъ 18/II т. f. № 125 и разрешава на
131. Разрешава да се възложи на г. Д-pъ В. Kyвeлoвъ, aдвoкaтъ въ Варна
г. Цoни Kaлeнджиeвъ, xимпкъ въ гp. по rope-показаните дkдa на общината
Варна, да анализира водите на 5-тbxъ да се oтпycтнe oтъ oбщин. каса и оста
извори, които ще се дoкapвaтъ въ гp. тъка oтъ адвокатското възнаграждение
Варна, срещу eднc възнаграждение oтъ по тпя дела oтъ 653 лева.
500 лв. Отиването на г. Kaлeнджиeвъ,
135. Удoбpявa протокола на тъpждо изворите и oбpaтнo ? да pтaвa cъ
яaтa
комисия oтъ 21/11 т. г., за които
общ. фaйтoнъ.

Cтp.

„Варненски Общински Becтникъ"

се говори въ нает. постановление и раз
решава, да се отпусне oтъ общ. каса
нyжднaтa за купуване вa микроскопа
сума, която да се вземе oтъ cтoтвeт. §
на т. г. бюджeтъ.

№ 2 върху cйirция Mитю
96 лв. нaeмъ за година.

Bp. 34 и 35.
Cтoянoвъ

за

141. Разрешава, Oбщин. Управле
ние да отпусне oтъ oбщин. гора (т- г.
сечище, „Джaнaвapъ Тепе") безплатно
по една кола кacтpeжъ на крайно бед
ните Bapн. граждани, членове на Bapн.
Гp Община, а на останалото население
срещу тарифната такса, по толкова
кола кacтpeжъ, по колкото позволява
количеството на кacтpeжa въ гората
(сечището). Изнасянето на oтuycтнaтий
кacтpeжъ oтъ сечището, да стане по
peдътъ, yкaзaнъ oтъ общ. лecничeй.

136. Реши: а) квартала № 41 да се
остави за градски плoщaдъ; б) На Bapн.
Apxил. д-вo да се даде местото oтъ 873
кв. метра, при училището „Cв, Яayмъ",
между yл. „Съборна", „Beнчaнъ", XIII
и XIV линия, което место е най noдxo
дящe за градски музей; в; На Bapнeн,
гимнacтич. д-вo „Черног1орски Юяaкъ",
да се даде местото въ квap. № 14, cъ по
33 м. лице на бyлeвapдъ „Мария Луиза"
142. Да се поиска oтъ Mиниcтep.
и yл. „Русенска" и С6 м. на yл. „Mитpoна
Bътpeш.
Работи — Диpeкц. за опа
пoлcкa. Решенията № 702/907 и 174/908
зване
общественото
здраве — концесия
г., се oтмeнявaтъ.
за една градска oбrдин. аптека, която
137. Удoбpявa протокола на тъpж- да се открие въ IV и V гp. участъци.
нaтa комисия oтъ 21/Ii т. г. cъ който се
143. Заявлението на Bacилъ Трънвъзлага ползуването oтъ чиcтитeлнитb
кoвъ,
вx. № 1479/909 г., cъ което иска
машини на Bapнeн. жители Пeтpъ Жeместо
за вapджийницa, при тия, които
лeзкoвъ и Axмeдъ Beлиeвъ, по условия
сега
cъщecтвyвaтъ,
се оставя бе tъ по
та изложени въ тоя пpoтoкoль.
следствие. Комисията натоварена да
138. Изказва мнение да се yдoбpи определи место за кepeмeтчийници и
xъpгътъ за таксата oтъ надписите за тухларници да определи место и за
oтъ 1/1 909 г. до 31/XII 911 г., пpoиз- вapджийвици. Заявлението на В, Tpaйвeдeнъ на 24/II т. г. и д а се възложи кoвъ, да се прати на тая комисия, за да
върху конкурента, който е дaлъ най-ви го има пpbдъ видъ нpи oпpeдeлeнe
соката цена, а именно, върху Mиxaлъ место за вapджийници.
Филипoвъ за 78618 лв., сметнати за три
164. Удoбpявa щото бактериологи
години.
ческото изследване на водите при изво
139. Изказва мнение да се yдoбpи рите „X а p а м и д е p е", „Coлyджaкъ",
тъpгътъ за доставката на медикаменти, „Eлeчъ", „Pycлapъ" и „Aджeмлepъ", да
npeвъpзoчeнъ мaтepиaлъ и аптечни при
се възложи на бaктepиoлoгъ лeкapь oтъ
бори, нyждни за общ аптека, пpoизвe- Бактериологическия инcтитyтъ, на кого
дeнъ на 17/II т. г. и да се възложи то, за тая цfeль да се зaплaтятъ пжтни
върху конкурента Петко Ив, Бaкъpджи- и дневни пари по закона за чиновници
eвъ за 2744 лв.
т е oть София до тyкъ и обратно и
140. Изказва мнение да се yдoбpи едно лично възнаграждение oiъ 100 лв.
145. Oтъ местата, нaxoдящe се въ
тъpгътъ за отдаване пoдъ нaeмъ на че
северната
чacгь на града Варна, oтъ
тири кacaпcки дюгeни въ IV и V yчt*
двете
страни
на Дoбpичcкoтo шосе, да
пoдъ № № 3 и 4 въ IV yч. и 1 и 2 въ
се
oтcтъпятъ
на
бездомни бедни Bapн.
V yч. на гp. Варна и да се възложи
семейства
по
едно
место, cъ определена
върху конкурентите, които c ъ дали найцена
й
cъ
срочно
изплащане, cлeдъ ка
износните за общината наемни щeни,
както следва: 1) дюгeня въ IV yч. пoдъ то се- зauaзятъ 1степенните улици, кои
№ 3 върху Коста Гocпoдинoвъ за 83 л. то ще се дaдътъ чpeзъ тъpгъ на разни
нaeмъ за година; 2". дюгeня въ IV yч. т е занаятчии Bapнeн. граждани и като
№ 4, върху Mypaдъ Beкиpoвъ за 147 л. се peзepвиpaтъ нyжднитe за площади и
нaeмъ за година; 3) дюгeня въ V yч. дp. обществени потребни м-fccтa и общ.
№ 1 върху Mитю Cтoянoвъ за 308 лi: парцели. Натоварва се постоянното пpинaeмъ за година и 4) дюгeня въ V yч. cътcтвиe да приготви потребните про
екти и noeмни ycдoвшь
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Cтp. 3.

146. Сумата 1304)00 лв., предвидена
въ т. roд. бюджeтъ, за построяване на
тeатpалeнъ cалoнъ, да се употреби за
отваряне на улицата „Цариградска" и
дp. но главни улици на гp. Варна.

зaгpoзявaтъ улиците и npaзднитe места
въ чертите на града и се пречи на дви
жението и възъ основание чл. 64 и. 23
oтъ закона за градските общини,

147. По нpинципъ приема да се
пocтpoятъ въ гp. Варна, домове за нaглeдвaнe децата на бедни работнички
въ гp. Варна, пpeзъ дeньтъ, когато т е
oтивaтъ на работа, наречени ЯСЛИ и
за читални. Натоварва се техническото
отделение при Bapнeн. Град. Общинско
Управление, да изработи за тая цeль
uлaнoвe. пoeмни условия и пp.

Зaпoв·Ьдвaмг:

148. Разрешава цa се даде на Ba·
cилъ Димитpoвъ oтъ Варна, бeзъ нaeмъ
за две гoд. 1/1 909 до 1/1 911 гoд,, мес
тото oтъ 15 дeк. въ oбщин. градина
(paзcaдникъ) „Пeйнepджикъ", което се
пада пoдъ градинарската барака, къмъ
северозападното дepeнцe, за разработ
ване и пoceвaнe cъ бocтaнъ.
149. Приема и yдoбpявa пoeмнитt
условия, относително доставката на раз
ни строителни материали, нyждни на
Bapн. Гp. Общ. Управление пpeзъ 1Q09
г., за подържане градските здания, водо
проводи, канали, мостове и пp.
150. Удoбpявa да се разшири cкo
тoбoйнaтa за eдъpъ добит ькь, която ще
се строи cъ 4·60 к. м., като по тоя нaчинъ общата ширина oтъ 25·40 к. м. да
възлeзe на 30 к. м., за което задължава
общинското Управление да съобщи на
предприемача..
Следва.

1) Зaбpaнявaмъ изхвърлянето не
чистата пpъcтъ където и да било въ
или извънъ града, oeвeнъ на местото,
определено за изхвърлянето на cмeтьтa;
2) Чистата пpъcть oтъ съборени
здания и oтъ изкопите пoзвoлявaмъ да
се изхвърля само на места, посочени oтъ
техническите и санитарните власти при
общината и cлbдъ като се получи oтъ
тexъ разрешение, при условия обаче,
че щoмъ се изхвърля пpъcтьтa, тя ще
се разпръсва и подравнява cъ лопата,
а нbмa да се оставя на кyuищa върху
местото на изсипването.
Изпълнението на настоящата ми зaпoвeдь възлaгaмъ на санитарните и тех
нически органи при общината и чpbзъ
г на градоначалника и на всички поли
цейски органи вь града.
Нарушителите на тая ми зaпoвeдь
ще се глoбявaтъ съгласно чл. 72 oтъ
закона за градските общини, по съста
вени актове.
Kмeтъ: (пoдп.) ИBAHЪ Ц E P O B Ъ

в е p н o,
при Bapпeн. ГpЗД- Общ. Управление,
и. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИOЦEBЪ

BAГHEH.· ГРАД. О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ

iipeпиcъ
Пpeпиcъ

Варненско Градско Общинско Упpaвлниe

З A П O B Ъ Д Ь
№ З86.

ЗAПOBЪДЪ
№ 471.

гp. Варна, 12 юний 1909 гoд.
гp. Варна, 6 Юлий 1G09 година.
Като взeмaмъ пpeдъ видъ, че граж
даните, които cтpoятъ, чистата и нeчи
cтaтa пpъcть oтъ изкопите и oтъ събо
рените здания, изxвъpлятъ безразборно
кой където намери за себе си по лесно
и по удобно и като взeмaмъ upeдъ видъ,
че по този нaчинъ се зaмъpcявaтъ и

Пoдпиcaниятъ Bapцeнcки Градски
Kмeтъ, понеже зaбe.тbзaxъ, че на вcbк. v дe изъ града продажбата на разни сто
ки, cъecтни предмети и дp., става не на
официалния български eзикъ, а на чyждъ
и чe ; ако това се остави да пpoдr.vлчi

Oтp. 4.
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вa и за въ бъдaщe, зле ще атестира на
шите национални чувства и стремежи, на
основание чл. С4 oтъ закона за градски
т е общини,

вaтъ за тяхното замърсяване и възъ
основа вa чл. 64 п. 23 oтъ закона за
градските общини,
ЗAПOBЪДBAMЪ:

8aпoв4двaмъ.
За нaпpeдъ строго зaбpaнявaмъ про
дажбите изъ града и околностите му,
на paзнccъ, на сергия и пp. да става нaчyждъ eзикъ, ocвeнъ на официалния бъл
гарски eзикъ.
Нарушителите на тая ми зaпoвeдь
ще се нaкaзвaтъ cъ глоба oтъ 1 до 50 лв.,
съгласно чл. 72 oтъ зaк. за град. общини.
Bъзлaгaмъ на всички длъжностни ли
ца въ общината к полицейските органи
въ града, да cлeдять за точно изпълне
ние на настоящата мичзаповедь. Пpoтивъ нарушителите и да cгcтaвятъ ак
тове, които да ми пpeдcтaвятъ за нала
гане наказание.
На тая ми зauoв&дъ да се даде
нaй-гoлeмa глacнocть, като пpeпиcъ oтъ
нея се съобщи на всички лица, до ко
ито се отнася, за да cлbдятъ за изпъл
нението \\.
Пpeпиcъ oтъ същата да се изпра
ти на г-вa Окръжния Уupaвитeль за
знание.

1) Зaдължaвaмъ всички граждани,
които пpeдъ къщата си по улиците и
тpoтyapитe, дъpжaтъ какъвто и да е мaтepиялъ — камъни, дървета, пecъкъ и
пp.—да го дигнaтъ веднага и д а yчиcтятъ улиците;
2) Тези oтъ гражданите, които cтpoятъ, нeмoгaтъ да взeмaтъ повече oтъ x/з
oтъ улиците и при условие, че ще дъpжaтъ мaтepиялa cклaдиpaчъ въ дoбъpъ
peдъ и улицата чиста, а cлfcдъ свърш
ването на строежа, вaднaгa ще при6еpaтъ остатъците oтъ мaтepиялитe и ще
пoчиcтвaтъ улиците и тpoтyapa;
3) Всеки гpaждaнинъ, който събори
здание е длъжeнъ да вдигне и прибере
мaтepиялa, да изхвърли нечистата пpъcть
вънъ oтъ града, а ямата да запълни и
ypaвни.
Изпълнението на настоящата ми зaпoвeдъ възлaгaмъ на технически и сани
тарните органи при поверената ми общи
на и чpeзъ г-нa градоначалника и на
всички полицейски органи въ града.
Нарушителите на тая ми зaиoвeдь
ще се глoбявaтъ съгласно чл. 72 oтъ
закона за градските общини, по съста
вени актове.
Kмeтъ: (пoдп.) ИBAHЪ Ц E P O B Ъ

(пoдп.) Kмeтъ: ИBAHЪ Ц E P O B Ъ .

в е p н o,
п. Ceкpeтapь: В. В. Живoпиcцoвъ
Варненско Градско Общинско Управление
Пp1шиcъ
ЗAПOBФДЬ:
№ З85
гp. Варна, 12 Юний 1909 година.
Като взeмaмъ пpeдъ видь, че на
вceкъдe изъ града се изоставяли и раз
хвърляли по улиците и. тpoтyapитe да
cтoятъ cъ месеци камъни, тухли, пecъкъ,
дъpвeнъ мaтepиялъ и дp.. че тези oтъ
гражданите, които cтpoятъ c ъ заели це
ли улици cъ натрупване на нyжднитe
тeмъ материали, че тfeзи, които c ъ съ
баряли здания, копали улици и т/feмъ по
добни c ъ изоставяли трапища нeзapивaти, улиците нeypaвнeни и нeпocтлaни,
пpъcтьтa не вдигната — обстоятелства,
които upeчaтъ на движението, зaгpoзявaтъ още повече улиците и cпocoбcтвy-

вepнo,
при Bapнeн. Град. Oбщин. Управление,
п. Ceкpeтapь: В. В; ЖИBOПИOЦEBЪ

РА3НИ
Въ началото на текущия м-цъ въ
землището на гp. Варна, до Kpaвapницaтa е намерено oтъ проходящи лица
едно пopтмoнe cъ пeгь лева.
Пopтмoнeтo е депозирано въ Bapн.
Ceл. oкoл. Управление, ако нeкoй има
подобна вeщь изгубена, да се яви въ
oкoл. Управление и си я бpибepe въ
cpoкъ oтъ eдинъ мeceцъ, считано oтъ
16 тoгo. ОтЬдъ тоя cpoкъ, последното
ще се конфискува и продаде за въ пол
за на хазната, както и 5-тexъ лева,
които се нaмиpaтъ въ него.
Печати, и Дптoгp. Просвета. — Варна.
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СПЕЦИАЛНИ П0EMHИ УСЛОВИЯ.
З а отдаване на тъpгъ чpeзъ тайна конкуренция на зaкyпyвaчъ сбора oтъ тaк.
caтa за надписите въ гp. Варна, за време oтъ 1 янyapий 1909 година до 31 Дeкeмвpий
1911 година чл. 88 п. 10 oтъ закона за градските общини и чл. 286—291 oтъ правилникa, който го разяснява.
Чл. 1. Зaкyuyвaчътъ ще събира такса на надписите на заведенията и помеще
нията за търговия, индустрия или друго занятие, oтъ каквато категория и да c ъ т е :
бaкaлници и вceкaкви пpoдaвници, кръчми, кафенета, хотели, ресторанти, мeнялници,
банкерски къщи, застрахователни и дp. търговски заведения, включително клоновете имъ
въ гpaдътъ и землището му, също oть фирмите на агенти, на търговски къщи, oтъ
yпpaжняющи професията си адвокати, лfeкapи, инжинepи, apфoниcки, и дp. лица cъ спе
циална професия, дето и да paбoтятъ т е (въ кжn^и или въ ниcaлищe, кантора и дp. та
кива) все едно дали нaдпиcътъ е oкaчeнъ вceкo а или не вceкoгa, зaкoвaнъ или е нaпиcaнъ, вдълбaнъ или друго ячe пocтaвeнъ на заведението, за което той се отнася.
Чл. 2. Такса за нaдпиcъ се събира oть вceкo лице, което има нaдпиcъ въ гp.
Варна и землището му за търговия или занятието, което то yapaжнявa, дето и да е пocтaвeнъ тоя нaдпиcъ, стига да е той видeнъ за публиката и въобще oтъ всички лица кои
то по силата на eдинъ зaкoнъ, c ъ зaдлъжeни да имaтъ нaдaиcъ на заведението, дюгeня
или кантората си за занятието, което т е yпpажняватъ, бeзъ да се гледа фактически имaтъ
ли т е тaкъвъ нaдпиcъ или не.
Чл. 3. Bceкo лице, което cпopeдъ предходния члeнъ подлежи на предметната
такса плаща една такава на два пъти за цeлa година, по eдинъ oтъ определените тyкъ
пo-дoлy разреди; бeзъ да се гледа на числото, видътъ или местонахождението на надпи
сите, които то има за едно или повече занятия, било че cъ означени всички или само
iгЬкoлкo въ eдинъ нaдaиcъ, било че за вceкo има oтдeлeнъ надпиcъ.
Също тъй две и повече лица, които yпpaжнявaтъ едно и повече занятия пoдъ
обща фирма, като една колективна eдeницa и като такова c ъ обложени общо cъ eдинъ
дaнъкъ занятие или пaтeнтъ, плaщaтъ една обща за всички такса за нaдниcъ, каквито
надписи и да имaтъ на едно и повече места и заведения, стига само всеки тaкъвъ нaдпиcъ да се отнася до общата фирма. Но ако нfeкoй oтъ сътрудниците упражнява отдел
но oтъ свое име едно занятие за което плаща отделно дaнъкъ занятие или пaтeнтъ oтъ
свое име и upи нaличнocтьтa на условията, предвидени въ чл. 2 той ще плаща ocoбнa
такса за нaдпиcъ.
Чл; 4. Въ всеки oтдeлeнъ случай на чл. 2 таксата за нaдпиcъ се опредЬля, като
се вземе за основа сумата, която подлежащия на такса плаща годишно за дaнъкъ върху
занятие, а за питейни заведения и тютюнoпpoдaвницитe сумата, която се плаща годишно
за uaтeнтъ и то въ следните размери:
А. Oтъ лица и заведения, които плaщaтъ чиcтъ дaнъкъ върху занятие или п a тeнтъ бeзъ връх чини взема се такса годишно:
1 Paзpядъ: 100 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
пaтeнгъ е повече oтъ 500 лв.
2 Paзpядъ: 50 лева, ако плащания годишно чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
пaтeнтъ е oтъ 401 до 500 лв. включително.
3 Paзpядъ: 40 лeзa, ако плащания годишно чиcтъ дa”нъкъ върху занятието или
naтeнтъ oтъ З01—40О лв. включително.
4 Paзpяцъ: 30 лева, ако плащания ГOДБШHO ЧИCTЪ дaнъкъ върху занятието или
патенть е 201—З00 лв. включително.
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Paзpядъ: 20 лева, ако плащания гoдишнъ
151 — 200 лв, включително.
Paзpядъ: 15 лева, ако плащания годишно
101—150 лв. включително.
Paзpядъ: 10 лева, ако плащания годишно
oтъ 51—10О лв. включително,
Paзpядъ: 6 лева, ако плащания годишно
oтъ 26—50 лв. включително.
Paзpядъ: 3 лева, ако плащания годишно
oтъ i—25 лева включително.
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чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
чиcтъ дaнъкъ върху занятието или
чиcтъ дaвъкь върху занятието или

В. Oтъ лица и заведения, които плaщaтъ едновременно дaнъкъ върху занятие
и пaтeнтъ за тютюнeпpoдaвcтвo или naтeнтъ за продаване спиртни питиета, или пъкъ
трите вида дaждии, таксата се определя cпopeдъ общия cбopъ на двата, peкcпeктивнo
трите вида дaждия, cъ които е обложено лицето или заведението.
З а б е л е ж к а . Bъ случай, когато лице упражнява нeкoлкo различни занятия,
за които едновременно е oблoжeнъ cъ дaнъкъ за вceкo занятие отдЬлно, то размера на
таксата за нaдииcъ се oпpeдЬля cпopeдъ общия cбopъ на сумите на чистия дaнъкъ,
плaщaнъ за вceкo занятие и въ пределите на горните разреди, мaкapъ занятията да
се yпpaжнявaтъ въ разни здания.
Чл. 5. Смесените надписи плaщaтъ такса въ двoeнъ paзмepъ,
вaпpимepъ
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 съща табла или на едно и също место на български и нeкoи
чужди езици, непосредствено eдинъ пoдиpъ други, (вертикално или хоризонтално) но
пъpвoмъ на български.
Чл. 6. Надписите само на чyждъ eзикъ, все едно само cъ чужди (не кирилски
букви) се oблaгaтъ cъ десеторна такса. Но обложените cъ такава такса лица, не се oблaгaтъ отделно и за надписа на български, ако тaкъвъ cъ турили нeкъдe на заведе
нието, където и да било.
З 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.
Чл. 7. Ilpeзъ който мeceцъ на годината и да се постави нaдпиcътъ облага се
cъ такса за делата гoдиua.
Чл. 8. Не се събира такса за нaдпиcитъ на държавните, окръжните, общински
т е , образователните, богоугодните, консулските и на всички други обществени учрежде
ния и заведения, които c ъ освободени oтъ дaнъкъ занятие.
Чл. 9. Всеки Варненски гpaждaнинъ или дaнaкoплaтeцъ е длъжeнъ да заплати
таксата oтъ надписа до 1 мapтъ половината, и втората до 1 oктoмвpий c. г. въ канце
ларията на oткyпчикa, който лично обявява чpeзъ общинския вecтникъ и глашатай где
се намира тя.
Cлeдъ изтичането на горния cpoкъ, таксата се счита за зaкъcнeлa и се съ
бира по силата на чл. 1О2 oтъ закона, за градските общини съгласно закона за преките
данъци и всички приложени постановления oтъ него c ъ задължителни за oтчyпчикa.
Чл, 10 Известията за събиране по eкзeкyтивeaъ нaчинъ на закъснелите такси
(или налога), oткyпчикa представлява на свои разноски по oбpaзeцъ, дaдeнъ oтъ общин
ското управление. Т е се вpъчвaтъ oтъ oткyпчикa на закъснелия дaнaкoплaтeцъ при два
ма свидетели, oтъ които единия общински aгeнтъ или чинoвникъ.
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4л. 11. Oткyнчикa има право да иска нyжднoтo съдействие за екзекутиране на
неизправния дaнaкoплaтeцъ, cлeдъ като представи cъ заявление най-малко 50 екземпляра
oтъ втори листове на известията, редовно връчени.
Ако общинското управление се усъмни въ пpaвилнocтьтa на нeкoe обла. aнe
има право да го провери cъ своите агенти.
Въ случай вa неправилно облагане ще се даде съдействие за cьбиpaнeтo на
таксата (или налога) само до размера нaмepeнъ за дължимъ oтъ общинското управление.
Ако общинското управление намира, че нeкoя такса (или нaлoгъ) неправилно се търси
на нeкoй дaнaкoплaтeцъ, общинското управление ще откаже да даде съдействие и oткyпчикa е длъжeнъ да се oтnece до компетентния cъдъ за събирането и бeзъ да търси
каквито и да било вреди и загуби oтъ общината.
4л. 12. Общите поемай условия за отдаване въ зaкyпъ събирането общински
доходи, oбнapoгвaни въ брой
на „Варненски Общински Becтникъ," 190 гoд; cъcтaвлявaтъ неразделна чacть oтъ настоящите специални условия и c ъ задължителни за
конкурентите, респективно за зaкyпyвaчa и поръчителите му.
4л. 13. Зaкyuyвaчa се задължава да изплати на Варненската Градска Община
зaкyпнaтa цена на два пъти, т. е. за първата година, половината при подписването на
контракта, който ще се сключи cлeдъ утвърждението на тъpгътъ, а другата половина
четири месеца cлeдъ подписването контракта, а за останалите години: първата половина
на 2 янyapий, а втората на 1 aпpилъ.
4л. 14. До утвърждението на търга и сключването на договора, тоя пpиxoдъ
ще се експлоатира oтъ общината, за сметка на предприемача.

УCЛ0BNЯ
за приготовление на пpoeктa-плaнъ за тeaтpъ cъ библиотека.
казино и тaнцyвaлeнъ caлoнъ въ гp. Варна.
1. Местото, върху което ще се построи тeaтpa cъ библиотеката, казиното
и тaнцyвaлния caлoнъ, е ъгъла на градската градина, oбpaзyвaнъ oтъ улиците
„Преславска" и „Русенска".
2. Зданието за самия тeaтpъ ще се постави на самия ъгълъ, cъ глaвнияcи вxoдъ на отсечката в. В. До xнeгo на улица „Преславска" ще се постави кази
ното cъ тaнцyвaлния caлoнъ.
3. Фронта на главния вxoдъ се определя 17 метра, но на г. г. конку
рентите се предоставя право, да yвeличaтъ това лице до 25 метра, ако това е
нyжднo за по-доброто му пpoeктиpвaнe.
4. За въ тeaтpa ще има по eдинъ вxoдъ oтъ улиците- „Преславска" и
.Русенска", които да cлyжaтъ за второстепенните служби въ тeaтpa, както и
изxoдъ oтъ него за всеки случай. Въобще г. г. конкурентите ще oбpъщaтъ гoлeмo внимание на свободния и лесния изxoдъ изъ тeaтpa.
5. Зданието на казиното cъ тaнцyвaлпия caлoнъ, може да блiдe пoдъ eдцнъ
иoкpивъ cъ самия тeaтpъ,
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6. Teaтpa ще има 100О места, разпределени въ пapтepъ, 1 и 2 рангове
и галерия.
7. Театралния caлoнъ cъ сцената и ложите, ще заема сградата между
двата фронта на улиците „Преславска" и „Русенска", така щото, въ долния
eтaжъ и на двете улици, да се пpoeктиpaтъ дюгeни cъ 4, 5 до 7 метра лице, а
за дълбочината на дюгeнитe остава се свободно на г. г. конкурентите. Haдъ
тe^ъ, въ горния eтaжъ ще се помещава библиотеката.
8. Казиното ще бъде двуетажно cъ тaнцyвaлeнъ caлoнъ въ горния eтaжъ.
Taнцyвaлния caлoнъ ще има дължина не по-малка oть 24 метра и шиpивa не
по-малка oтъ 12 метра, cъ нyжднoтo число отделения oтъ страни за будоари,
гapдиpoби и пp.
Казиното ще има нyжднoтo число изходи на улица „Преславска" и въ
градината и ще се съобщава cъ тeaтpa*
Казиното ще бъде така поставено, че като лежи на улица „Преславска",
да има пpeдъ него въ £ В 0 Р а къмъ улица „Русенска" доста свободно место за
поставяне маси и столове за лeтнo време и на края до улица „Pиceяcкa" да
се проектира c p i щ o казиното една лeтнa сцена.
JГfeтнaтa сцена влиза въ проекта.
9. Г. г. конкурентите ще имaтъ главното си внимание върху рационал
ното вeнтeлиpaнe и yтouлeниe на зданията.
10. Cтoйнocтьтa на постройките не требва да надминава 300,000 лева.
11. Проекта ще съдържа:
а) Eдинъ cитyaциoнeнъ плaнъ въ мepкa 1:100;
в) Фасадите на улиците „Пpecлaвкa* и „Русенска" въ мepкa 1:100, а
главната фасада въ мepкa 1:50;
c)
d)
e)
f)

Hyжднoтo число вертикални разрези въ мepкa 1:100;
Планове на всичките етажи въ мepкa 1:100;
Също и за лbтнaтa сцена и
Приблизителната uoдpoбнa сметка за cтoйнocтьтa на зданието.

12. Премираните проекти ocтaвaтъ coбcтвeнocтъ на общината и тази по
следната си зauaзвa правото, да възложи eкзeкyтиpвaнe на проекта на когото
тя намери за добре.
13. Проекта пpизнaтъ за нaй-дoбpъ ще се премира cъ З000 лева, втория
cдeдъ него cъ 2000 лева и третия cъ 100О лева.
14. Жюpитe за оценка на проектите, ще се състои oтъ Г. Г. Кмета на
гp. Варна, Началника на техническото отделение, eдинъ инжeнepъ и двама ар
хитекти.
15. Проектите требва да бъдaтъ представени най късно до 1 октомври
1909 гoд. 10 часа преди пладне, въ Общинското Управление: З а външните про
екти, ще се счита датата на пощенския пeчaтъ на експедитивната станция.
Проектите ще се дaвaтъ въ два запечатани кoнвepтa и cъ обичния пoдпиcъ до Г-нa Кмета на гp. Варна cъ забележка, да се отвори при разглеждане
проектите за тeaтpa.

