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CTHИKЪ
Uapи, пгcмu и вcичцo гa в·ьeтишdt да
се праща до Градско-Общпнеаото
Управление въ Варна.

' И8лиз а три ПАТИ въ мъceцa,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.
ЦЪнaтa на вестника е, винаги пред
платено, aa година само 1 л в . 20 cг.
Може да се пp·feдплaщa и сам6 за тpя
месеца.
Eдuнъ 6рой 5 cm.

За o6вeлeнuя се плаща на дума:
За първа страница . . . . . 3 cт
„ втора страница ./ , . , . 7 „
. . f , 2 m
n тpeтjг и чeтвфpтa
”
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Един* 6рой 5 cm.

Peдaктopъ-eкcпeдитopъ: Bapнeн. Град Oбщпп. Бибдиoтeкapь Д. Г,4 Aтaнacoвъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
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Гp, Варна, 2 Дeкeмвpий 19О9 година.
Bapнeн Град. Oбщин. Управление обявява на интepecyющитi се за знание, че въ помещението на. сжщото Уп
равление на 15й Дeкeмвpий т. г. 1О часа преди oбeдъ ще
се произведе тъpгь cъ явна конкуренция, за отдаване на
пptдпpиeмaчъ направата и доставка на 2О рамки (табли) sa
афиширане.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 50О лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиё въ търга се изисква 5%, или
25 дева.
Tъpжнитe книжа еж на разположение на интepecyющитe се вcБKИ пpиcжтcтвeяъ дeнь и чacъ, въ канцелария
та на oбщин. Управление.
Г. г. Конкурентите напълно требва да се cъoбpaзятъ
cъ предписанието на чл. 11 oтъ закона за обществените
предприятия.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
и. д. Ceкpeтapь: M. ПETKOBЪ
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Обявление
Ш 16б47.
гp. Варна, 3 Дeкeмвpий 19О9 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление ooявявa на
интepecyющитe се за знание, че на 8 Янyapий 191О. година
въ 10 часа пръди пладне въ помещението на същото уп
равление ще се произведе тъpгъ tъ явно мaлoнaдaвaнe за
отдаване на пp·feдпpиeмaчъ доставката на разни материя ли
нyждни за* Варненското Градско общинско Управление за
пpeзъ 1У10 "гoдннa за пoдъpжaниe Общинските Здания.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието и зало
га за право участие въ търга ще бsдaтъ определени въ
дeнътъ на търга, oтъ тръжната комисия.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на
общинското управление, гдето интepecyющитe се мoгaтъ да
ги пpeглeждaтъ всеки пpиcжтcтвeнъ дeвь и чacъ.
Г. г. конкурентите тpeтвa да се cъoбpaзявaтъ напъл
но cъ чл. П oтъ закона за обществените предприятия.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.

Варненско Градско Общинско Управление.

Обявление
N 167О3.
гp. Варна, 4 Дeкeмвpий 19О9 гoд.
Bapнeн. Град. Oбщин. Управление обявява на интepecyioщитe се за знание, че на 16 Дeкeмвpий т. г., въ пoмё-
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щението на csщoтo управление ще се произведе тъpгъ cъ
тайна конкуренция за отдаване на пptдпpиeмaчъ шocиpaнeтo на yл. „Малка Преславска" и ypaвнявaнe площада пpeдъ
Еврейското училище въ: vгp. B.ipнa.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9—11 часа пp. oбeдъ.
Приблизителната cтoйнociь на предприятието възли8a
на 600О лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изиска 5%, или
З00 лева.
Tъpжнитe книжа ех на разположение на интepecyющит·в се BCБKИ пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ въ канцеларията
на oбщин. управление.
Г. г. кeнкypeнтитfc напълно требва да се cъoбpaзявaтъ
cъ предписанието на чл. 11 oтъ закона за обществените
предприятия.
п. Kмeтъ: Д. БEДEЛEBЪ
и; д. Ceкpeтapь: M. ПETKOBЪ.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
No. 1660б.
гp. Варна, 1 Дeкeмвpий 1909 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepecyющитe се за знание, че на, 5 Янyарии 1910 година
въ помещението на cжщoтo управление ще се произведе
тъpгъ cъ тайна конкуренция, за отдаване на зaкyпyвaчъ
налога върху натоварените кола, коне и магарета (бaчъ),
за време oтъ 1 Янyapий 1910 година до 81 Дeкeмвpий cжщaтa година.
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Офертите где се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11 часа пp. пладне
Приблизителната eтoйнocтъ на предприятието възлиза
на 52,000 Л:вa.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 2,600 лв.
Tъpжнигв книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на об
щинското управление, гд^тo интepeeyющитe се мoгaтъ да ги
пpътлeждaтъ вc·fcки пpиcжгeтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите тpiбвa да се cъoбpaзявaтъ напълно
cъ чл. 11 oтъ закона за -обществените предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ.
п. Ueкpeтapь: В. В. ,ЖИBOШCЦEBЪ.
3.44,, Разрешава да,,ce r откупи лам
пата система „Глoбъ" която е поставе
oтъ
на ' на площада пpeдъ паметника за
сметка на общината. Натоварва се пoPtшeниятa на Bapнeн. Град. 06щ. CъвЪтъ
cтoянoтo присъствие да влезе въ устни
((Продължение oть брой б8).
споразумения cъ стопанина u Бoжaнoвъ
341. По молбата на Д. Pocииcки за да я бткyпи по доброволно съгласие
oтъ Варна, да се остави бeзпocлёдeтвиe по peдътъ yкaзaнъ в ъ г л . 43 oтъ зaк. за
а сърната да се повърне на молителя общ. предприятие и чл. 88 oтъ зaк. за
Pocийcки.
oтчeтнocтътa но бдюжeтa.
342. По писмото на oптлчeнcкoтb
34б. Реши заявлението на oткyuчикa
д-вo cъ което моли да имъ се даде ме иo събиране таксите oтъ свирачи, пев
ста за жилища на членовете на д-вoтo ци и дp. пpeзъ т. гoд, на г. Kp. Maлeвъ
дapoмъ, или cъ^визки цеви се оставя да се остави бeзпocлeдcтвиe. Възлага
бeзпocлeдcтвиe. Да се помоли същото на пост. пpиcътcтвиe при общината
д-cтвo да представи cпиcъкь на бедните да ci бере сведения дали числото на ниопълченци, нyждaющи се oтъ места * за вaчкитe въ шaнтaнитb и дp. въ публи4
жилища, за да се. имaть пpeдъ ввдъ oтъ чните заведения се намалява oтъ при
комисията, която определя лицата които лагането HУ чл. 13 oтъ новия пpaвeлникъ
по бeднocть следва да се дoпycнaтъ да за кафе — шaнтaнитe и има ли нeкaквa
yчacтвyвaтъ на търга за продажба н а - загуба oтъ това на oткyнчикa и каква,
места изключително за доказано бедни , cлbдъ което преписката да се предаде
Bapнeн. семейства който ще се произве на oбщин/ юpиcткoнcyлтъ за да се пpo g
де на 8 идущи мeceцъ юлии. ...
изнесе iю юридическата страна на
343. По молбата на нfcкoдкo души въпроса.
Bapнeн. граждани cъ които мoлятъ да
346, Иcкa^вa мнение да не се yдoбимъ се пpoдaдътъ общинските места бpи тъpгътъ за отдаване на нpeдпpиeвърху които т е c ъ построили жрлпща,' мaчъ доставката на 80 тенекии гaзъ за
се остави бeзпocдeдcтвиe.
въздyшвитb дaмriи- на общината npo-
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извeдeнъ на 6/VI н. г., а да се произ
веде нoвъ тaкъвъ.
347. ИГcкaзвa мнeциe да се yдoбpи
тъpгътъ за отдаване на пpeдпpиeмaчъ
направата на eдинъ кaлдapъмъ oтъ лoмeни кaмaни пpeдъ площада при гим
назията „Фиpдинaндъ Г пpoизвeдeнъ на
18 юний т. г. и да се възложи върху
конкурента Xp. Чepнeвъ C Ъ ^ 1 4 % уве
личение oтъ девиза или за 610 л. и 58 cт.
за цeлaтa работа.
348. Дава се на Cтaвpи Kypдoвлy
cpoкъ oтъ 3 седмици cчитaaъ oтъ днecъ
эa събиране кyпeнтa oтъ него на тъp·.
гa oбщин. сграда въ I yч. № 487.
449. Удoбpявa кoмaoдиpoвкaтa на
oбщин. служащи Георги Heдeвъ Mиxaлъ
Янкoвъ и BичoCтoeвъ д6 гp, Ecки Джyмaя и обратно и разрешава да имъ се
изплaтятъ cлeдyющит·Ь се HJRTHИ и днев
ни по сметки, които възлизaтъ на сума
в8 л. 04 cт., която разрешава да се взе
ме oтъ cъoтivЬт. §. на бюджета за т. г.
ПPOTOKOЛЪ
Хо 45.
oтъ 25 Юний 1909 гoд.
350 Назначава комисия oгъ г. кме

Cтp". 5

та Д. Бeдeлeвъ, съветниците Д. ФнлoвтГ,
P. Гeopгиeвъ, K. Eвcтaтиeвъ, Mcмдyxъ
Aл. Бbeвъ, на която възлага да разпре
дели Bapнeн. Град. околия на избира
телни секции за което да състави иyжд·'
ния пpoтoкoлъ които да представи въ
кметството за препращане .по пpunaдлeжнocть.
351. Разрешава да се възложи а
автора по премирания плaнъ за градски
тeaтpaлeнъ caлoнъ пoдъ пceвдoнuмъ „Мо
то — София" професора Днпбaлъ Pигoтa, въ гp. Typннo * (Италия) да състави
нужднитЬ по тоя плaнъ тъpжнu книжа за
отдаване на пpeдпpиeмaчъ постройката,
като се покани г. Pигoти да поеме със
тавянето на тъpжнитe книжа, ако желае
и да се поиска да съобщи какво възнa
гpaждeнe ще поиска за тая работа.
352. Вместо съветника Ив, Цepoвъ
въ тъpжaaтa комисия се назначава съ
ветника А. Илиeвъ, а въ peквизнциoянaтa H. Житapoвъ.
353. Разрешението на въпроса за
начина по кoйiю ще се eкcплoтиpa тъз*
годишното общо сечище, да се отложи
за юлската сесия, на oбщин. cъвeтъ.

СПЕЦИАЛНИ П0EMHИ УСЛОВИЯ.
за отдаване' на пpeдпpиeмaчъ чpeзъ тайна конкуренция сбора
oтъ таксата за eмeтъ въг. Варна, съгласно чл. 89 u· K·Vгь
закона за градските общини и чл. чл. 325, З26 и 327 .oiъ
пpaвaлникa, за време oтъ 1 Янyapий 1910 гoд, до 31 Дeкcмвpий същата година.
Чл. 1. Oблaгaтъ се cъ такса за cмeть згpaдитe—частни или обществения,
които cлyжaтъ за живeнe, за, упражнение нeкoe занятие или търговия или за
oтпpaвлeниe на обществена служба (държавна или oкpлiжнa)- и въобще всички
помещения на които общината изхвърля cмeтьтa чpeзъ предприемача, cъ озна
чените тyкъ долу изключения.
Чл. 2. Жилищните вгради или кжщи, които cлyжaтъ само за жпвeeнue
било че тb се oбитaвaтъ oтъ тbxниrb стопани, било oтъ наематели илп oтъ
едните и другите едновременно бeзъ да се гледа на броя на домакинството,
oблaгaтъ се cъ една такса за cмeть cпopeдъ данъчния oблoгъ на сградата за
надлежната година, както следва:
1) Oтъ оценените до 100О лв. включително по! 0*50 лв. годишно.
o\
oтъ 10О1 до 2000 лв. включително по l·20 лв. годишно^
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14) Oтъ оценените oтъ 9Q001 и. пa-гope по 15 лева годишно.
Чл. ,3. Oтъ ония згpaди, които cъ оценени-отделно oтъ жилищата и въ
които не се живее, а само се въpшaтъ работи облагаеми, cъ дaнъкъ занятие,
jкaтo нaupимepъ дюгeни и разни пpoдaвници, работилници, ресторанти, кафенета,
кръчми, писалища и пp. бeзъ да се гледа на данъчния oблoгъ на сградата, съ
бира се годишна такса съразмерна cъ чистия дaнъкъ занятие или. пaтeнтъ, кои
то плаща собственика или наемателя на згpaдaтa въ която се упражнява заня
тието или търговията, само за занятието което упражнява въ тая сграда, както
cд^двa:
1) Oтъ oн?я сгради въ които се върши работа; обложена cъ чиcтъ дaнъкъ върху зaвятиe -до 10 лева включит. 1 лeвъ годишно. ч
2) до 30 *лв.; включително чиcтъ дaпъкъ. по 2 лв. годишно.
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Когато работата, вършена въ сградата е обложена cъ чиcтъ дaнъкъ въp*
xy занятие въ размерът501 лв. и повече, взема се такса, сметана на такава
згpaдa 15 лв.
Зaбrьлrьжкa 1. Всичките дюгeни, работилници, фурни и дp. такива, въ кои
то се работи и въ тexъ живeятъ- работници и слуги, се. oблaгaтъ само върху
чистия дaнъкъ занятие по чл. 3 и не се cчитaтъ за жилища.
Зaбrьлnoюкa 2. Самостоятелните сгради за складове се oблaгaтъ cъ такса
за cмeть само cпopeдъ годишния дaнъчeнъ oблoгъ на згpaдaтa и то въ разме
рите, предвидени въ чл. 2,
Зaбштьжкa 3. Когато въ едно заведение пoдъ eдинъ ,и cъ,щъ № и пpкpивъ.
едно и също лице, билъ той coбcтвeникъ или йaeмaтёль на заведението, упраж
нява нfeкoлкo занятия, за които едновременно е oблoжeнъ cъ дaнъкъ зaнятив·
или иaтqнтъ за вceкo отделно, то таксата cмeть oтъ.такива заведения се пpиcмeтa върху общата сума oтъ всичките данъци занятие pecн. патенти, плащани
oтъ това лице а то въ 'размера на чл. 3.
Чл. 4. Oтъ смесените згpaди, cиp. тaкивa,кoитo cлyжaтъ eднoвpeмeaнo
въ едната си частта, като къща за живeниe и въ другите си части, като поме
щения за упражнение нeкoe занятие.или търговия, облагаеми cъ дaнъкъ занятие
и к6итo по дaнъчeнъ 6блoгъ cъ оценени, като едно. цe.io, събира се годишно
една обща тa^ca, пpecмeтaнa върху; а) данъчния oблoгъ на целокупната згpaдa,
както е определено въ чл, 2 на тези поемай.yeлoвия и б) още отделна такса.
пpecмeтapa вipxy чистия гoдишeнъ дaнъкъ занятие или пaтeнтъ, които плaiщa
наемателя или cтyпaнинa на помещението, въ което той упражнява занятието;
или търговията си, както предвижда члv 3
Зaбтьлтъжкa 1. 3градите, въ които живeятъ лекари, адвокати, архитекти и
въобще.лица cъ специална' професия, не се xcмeтaтъ за смесени згpaди и плarдaтъ, такса по чл. 2 oтъ пoeмнитe условия, ако имaтъ отделни писалища или
бюра.
/
,
*
^
,
,
,
Зaбtыtьжm 2. Публичните домове се 'cчитaтъ за Омесени згpaди ?L cпopeдъ
това oтъ тexъ се събира такса по чл. 2, cиopeдъ годишния или дaнъчeнъ oблoгь*
*)
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и ,cjьщeвpeмeннcr по чл. 3 върху данъка занятие, които плаща съдържателя или
наемателя на публичния дoмъ. Никаква дpyгai такса не се събира oтъ тия домо
ве, нито oтъ лt:цaтa, които ги oбитaвaтъ.
Чл. 5. Oгъ страноприемниците (xoтaли % и xaнищa) бeзъ да се гледа на
. данъчния oблoгъ на згpaдaтa, събира се на стая 0б0 лв. гoдишнo,.aкo нbмa въ
стаята кревати-за спане; ако ли има такива събира се годишно 1 лв. на1 стая;
но въ всеки случай не по-малко oтъ 5 ле. "годишно за цeлaтa згpaдa. Никаква
друга такса не се събира oтъ страноприемниците.
Не се cчитaтъ за стаи: ресторанта, кафенето и кръчмата къмъ страно
приемницата, които пaдaтъ въ това отношение по чл. 3, според ь кои го се oб;*aгaтъ cъ такса за cмeть.
Зaбrълrшкa. Ако къмъ згpaдaтa на страноприемницата има помещения, въ
които се упражнява нeкoя тъpтoвия или занятие самостоятелно и вt,нъ oть хотeлиepcтвoтOj то такива помещения се cчитaтъ като отделни згpaди и се oблa-гaтъ cъ такса за cмi-ть по .чл/3,Чл. 6.J Oтъ държавните \й окръжните учреждения, бeзъ да Се гледа на
данъчния oблoгъ на сградата, гдето се помещава такова yчpbждeниe, взема се
по 1 вл. на стая, но въ всеки.случай не по-малко oтъ .8 лв. годишно за цЬлoтo
помещение на учреждението. Бpoятъ се и oблaгaтъ се само стаите въ които
paбoтятъ длъжностните лица и cnятъ слугите.
Зaбtьлrьжкa. Ако къмъ згpaдaтa, въ която се помещава едно държавно или
окръжно учреждение се вaмиpaтъ дюгeни, пpoдaвници^ работилници и дp. таки
ва помещения въ които се упражнява нeкoe занятие или търговия, облагаеми
cъ дъpжaвeнъ дaнъкъ pecп. пaтtзнтъ, то такива помещения се oблaгaтъ cъ такса
за cмeть по чл. 3
.Чл. 7. Въ страноприемниците и обществените, cиp. държавни и окръжни
учреждения не се бpoятъ и следователно "не"се oблaгaтъ cъ тaкea за cмeть :
избите, антретата, коридорите," килерите, яхърите, мaнcapдитb и дp. т. отделе
ния, предназначени за държане продукти, дърва, въглища, архиви и дp. такива.
Чл. 8. Ocвoбoждaвaтъ се oтъ такса за cмbть:
а) Молитвените и училищните домове, както къмъrfexъ пансионите ua
кое да било обществено или лице въ гp; Варна, стига заведението да е пoзвo-4
лeнo^oтъ правителството;
б) Домовете ,нa консулствата" въ гp. Варна, ако еж, тЪxнa coбcтвeнocть:
(на .респективните държави), ако ли не еж, то oблaгaтъ се «o чл. 2
в) Градско общинските згpaди и всички общински учреждения п клонове
oтъ тexъ, въ които общински длъжностни лица въpшaтъ c.iyжoaтi си' като
кaнцилapии, библиотека, пожарна кoмaдa, амбулатория и дp,;
г) Помещенията на Д вo „Майка**, сиропиталището и това на безплатни-,
rb ученически трапезарии, както и всички подобни дружества и учреждения,
признати oтъ правителството за благотворителни;
д) 3градите, които cтoятъ вънъ oтъ строителната чacть на гpaдътъ(ocвeнъ фабриките), като казармите, държавната бoдaицa,кьoшкoвeт/Ь въ лозята и
дp.т.
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е) Яхърите, частни и обществени, защото самите cтyпaни cъ длъжни да
ги,чиcтятъ на свой разноски;
ж) Sfградите, които cъ останали,, нpaздни (нeoбитaвaни) нpeзъ цbлaтa
година.
3гради, които.бждaгь отворени нpeзъ първото полугодие, плaщaтъ такса
за цёлaтa година; но тия, които се oтвapятъ eдвaмъ пpeзъ второто полугодие,
плaщaтъ-caмo пoлoвинъ такса, cиp. полугодие и;
'з) Новопостроените згpaди не плaщaтъ такса за cмeть пpeзъ годината
въ която cъ построени, ако и да били отворени въ .същата .година.
Чл. 9. Фабриките плaщaтъ такса зa;cм·Ьть по члeнъ 2 * oтъ настоящите
-нo^мни-условия, даже и кoгaтo-зaявявaтъ, че сами жeлaятъ да си изxвъpлятъ
cмecтiтa,
Следва

Cтp. 8.

„Варненски Общински Eecтникъ*
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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
А? i6759
гp. Варна, 5 Декември 1909 година.
Варненското Градско Общинско Управление, възъ осно
ва решението на oбщинeкий cъвйтъ, обявява на интepecyющитfc се за знание, че попълването на избирателните кар
ти ще се извърши *пo стопански нaчинъ cъ възнаграждение
по 25 cт. на парче (тефтерче).
Работата по тия избирателни карти тp·вбвa да бждe
окончателно извършена' до 2О тoгo включително. За сторени
те пoгp·вшки, oтгoвopнocтьтa пада върху изпълнителя.
Жeлaющитfc г-дa (служащи oтъ разни учреждения, чи
новници, граждани и ученици oтъ горните класове) да се
въвпoлзyвaтъ oтъ случая; мoгaтъ да се явятъ въ oбщин.
управление, гдвтo ще пoдyчaтъ нуждайте карти.
Възнаграждението ще се изплаща пp·взъ м·fcceцъ Фeвpyapий 191О година.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ.
пГ Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.
Печатница и литoгp. „Просвета4* на oeнгинoвъ & Xpиcтoвъ — Варна*.

