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Варненски 06щ. Шмшь
Нари, писма и вcitч o з* въeтникa да
. се праща до Градсло-ОЯщинското
Уupaвлeнae кь Парна.

Шлизa три ПАТИ въ' мfcceцa,
обикновена къмъ 1О, 20 и 30' чneлa.
Ц·feыaтa на ,в4cтяикa е, винаги пред
платено, за година само 1 л в. 20 cт.
Може да се предплаща и само вa три
месеца.
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Bдuнt 6рои 5'cm.

Eдuнъ 6рой 5 cm.

Peдaктop·ь-eкcиeдитopъ : Bapнeн.; Град Oбщин. Биoлиoтeкapь Д. Г. Атанасова

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
No. 17397
гp. Варна, 18 Дeкeмвpий11909 год.
Варненското Градско Общинско Управление нa^oeнoвaпнe pbшeiшeтo.нaoИ”нcкия eъв·Ьгъ pтъ 15 Дeквмвpuйт. г.
под/Ц<в45, обявява на и н т e p e c y ю щ и * Ъ * * * * ^ £ *
31 тoгb 9= часа'пptди пладне, въ пoм^щeниeтo^ня eжщoтo
управление ще се -произведе f ^ r ы ^ n м
«?™,
од*нe' за. ДОСТАВКАТА -HAJ«00;CTЬЛBOBB;ЛЬЫJBU
TP№MEJTPOBИ ВЪ PAЗMЪPЪ 18;20 см. за ф^a.puiw по
осветлението на гp, Варна:
*,„„™™PTП n·ьsuшвa
Приблизителната cтoйнocгь на предприятието вадливa
на 1800 лева.
. „.„„tи,„ act лева.
Зaлoгь за пpaвoyчacтиe на rьpгa f I2^штa
m
T·ьnжнитe.книжа ee нaмиpan, я т в т я ч " » на
общинското управление * o :интepeeyющиrt ^ мpгaтъ да
ги пptaeадarъ в&kш пpиcsтeтвeнъ « e ^ 6 ™ £ ъ , н a п м .
г n нnпиvi)pнтитftтоЬбвада се cъoopaзнвeu в o»ц»«
но J ч л : . T Ж з L o ? a l oбщecтвeнW,-пptдпpият„я.
п.Кмегь;:ДВ1ДВДЕВЖ
„. Ceвpeтapь:.B..B..ЖИBOltИCЦlSBЪ.

.

„Варненски Общински Eecтникъ&

Oтp. 2.
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СПЕЦИАЛНИ П0EMHИ УСЛОВИЯ.
•tto отдаване на зaкyпyнaчъ налога върху натоварените кола,
. коне и магарета (бaчъ) за вp1шe oтъ 1 Януари 191О год. до
Bl Дeкeмвpий c. г.
> '

' *

(4л. 88 п. 13 otъ зafeoнa за град. oбщинйj.
r
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'
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Чл· 1. Звкynjrвa^ъtъ ttte събира нaлoгътъ бaФь (чл. $8 n. li ol·ъ закона за.
:/, frp· bбщини) toъpxy.. натоварените кола, коне и магарета, кdитo влизaтъ въ града
fe мйнaвaтъ иpйзъ нeкoя bтъ -улиците по 20 cт. на к6ла и б cт. на кoнв, магаре
й мjrлe. Таксата—нaлoгътъ се винаги предплаща срещу ,квиtaнция, oтpbзaнa
bтъ кo^aнъ.
· /
. ^
,
?
-Зaбrьлfмicкa. Чэpтитe яa тирада еж pтбeлeзaни на т пpиrioжeнaтa при тия
ycлofeия скица; rt cдt От къмъ uзmoкъ: Новопостроения .канигь край лозята
(болницата и казармите не ся, orь вънъ града); Omъкьмъ стьверъ: предпазителния
зидъ на дола „Франта^ краищата на татарските и циганските квартали (новите).
Omъ къмъ западъ: бившата кpeпocть „Kaдиpъ-бaбa", (турските и. еврейските гро
бища cпaдaтъ в г чертата на града), гpaдиaaтa на Кара Пеня (cтapиятъ зидъ на
Русенските порrй); къмъ старото корито на река Девня, въ града CJ&/огнищата
на бившите воденици (сега хана Kp. Пeткoвъ и парната мелница на А. Aгaлиди)
и къмъ юьъi нoвoriocтpoeниятъ иopтoвъ зaкpитъ кaнaлъ (срещу, житната борса и
т. н0, мdpcкиятъ бpbгъ до края на град. пopoeнъ кaнaлъ.
Чл. 2. Кола и добитъци натоварени cъ стоки, докарани по железницата
и по вода: се oблaгaтьcъ бaчъ, при пренасянето стоките oтъ станцията и при
ч
станището- въ града.
>
~
Чл. З.Ocвoбoждaвaтъ се oтъ нaлoгъ 6aчъ:
1) ,Cтoкитh, които се тoвapятъ oтъ митнищкитe складове (магазини -лпло-.
v
щади) и се oтвacятъ направо за гарата. ^
*;'...,.".•
-. Зaбtьлrьжнa. Сто кит Ь,; които се внacятъ oтъ параходи и дp. т. и dтъ складове
въ града, nлaщaтъ бaчъ, ако се внacятъ cь коля или дoбитъкъ.
2) Натоварените коля и добитъци cъ произведения, пpoизxoeящи oтъ
имоти, лежащи въ землището на общината, комуто и да. пpинaдлeжaтъ.
• «
Зaбtълrьжкa. За кола и добитъци натоварени cъ дина, ш&aerли, тикви, сено
й фий, бaчъ винаги се плаща. .
*
'
- ,r
8) Натоварените коля и добитъци cъ държавни, 0кpдtжни и общински
вещи oтъ вceкaкъвъ видъ, cжщo и вещите предназначени за двореца Eвкcивorpадъ, когато» превозите се извъpшвaтъ направо oтъ самите учреждения, а не
oть доставчици или предприемачи:
l .
' '
>
4) Колата и добитъците, които само пpbминyвaтъ и ре зъ града (тpaнзйтъ),
. й otивaтъ за дpyгъ гpaдъ, или на друго населено место1
Такива кола и добитъци^ иpи влизйчeтo имъ въ града, дeпoзиpdтъ налога
fcm най-близкия бapиepeнъ nyнктъ, oтъ тyкъ имъ се издава бeл·Sжкa cъ oбoзйaЧeниe дата и часа, по силата на която, ако въ същото денонощие излeзaтъ на
fcънъ oтъ града пoлyчaвaтъ обратно iiлaтeнитe суми при излизане oтъ бариер
ния nyнкtъ, пpeзъ който зaмивaвaтъ нaвънъ oтъ града. .
\
,
Зaбшiъжкa. Ако натоварените кога или добитъци пpeминyвaтъ пpbзъ Вар
на, за да oтидaтъ на Варненската жэлeзoп,ж,тнa станция иrh на Варненското
пристанище, rfe не се cчитaтъ тpaнзиfъ' и ще се oблaгaтъ cъ бaчъ. C;&щo ще
се oблaгaтъ cъ бaчъ колата и дoбитaцитe, идящи oтъ други /общини или oтъ
самата Варненска община, но само oтъ места, които лежат ь вънъ oтъ строителна
та чaqть на града и oтивaiъ за. жeдeзнoиж,тнaтa станция или пристанището
мafcapъ и да не npимйнaвaтъ пpeзт> нekoи oтъ улиците на Варна.
5) Не се взема' нaлoгътъ бaчъ oтъ коля и oтъ добитъци, натоварени cъ
домени прости камъни, нЬсъкъ, пpъcть, тeзeци, чймъ и донесено oтъ лозе, гpa-

ч
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дина или нива пръчки, чукани фиданки и дървета, а c*щo oтъ коля нaтoвapeнц '
cъ бaгaщъ oтъ домашни вещи.
.-"
• ' ' ' " .
^
Зaбтьлrьжкa. Не се ocвoбoждaвaтъ oтъ бaчъ линейните кaмaни „Apщинъ
тaши", лeдъ и дърва сечени oтъ гората. ·\ ·.
/ * ' 6) Cж,щo не се взема нaлoгъ бaчъ oтъ файтони, бpички и кола, които
нocятъ шs,тници cъ бaгaжъ или,бeзъ багажъv но не и когато на колата е тy·
' · *
peнъ само бaгaжъ, бeзъ Да е пjяyтникъ върху кoцaтa при багажа си.
4л, 4. Дкo,нeкoй влf,зe cъ натоварени кола или добитьци въ градската
нepтa, бeзъ да' е платил/ь бaчъ, счита се, че се е oтклoнилъ да плiти тоя налoгъ и ще се cъcтaвe пpo;rивъ тaкъвъ aктъ. като ще му се cuиpa временно
колата или дoбитъкътъ.
” -l
„
. ^ '” . *
Ако натоварените кола или дoбзтaци лaж, много и пpeнacятъ стоки или
вещи на едно. лице,, зaкynyвaчътъ спира само толкова коля, колкото cъ необхо
v
дими за изплащане бaчa за всичките кoдя.
Г
, .
4л. 5. По вceкo редовно cъcтaвeнъ пpoвepeнъ aктъ, oбщинoкoтo управ
ление дава на oткyпчикa съдействие за събиране налага uo eкзeкyгивeнъ peдъ
и щoбявa нарушителя cъ гдoбft въ размйръ дo.5 лева въ полза на общинска
та» к а с а . * *-'* ” ' ; "
. m,. ; \ ”
. ., ч
-Ако общинското управление намери, чё акта е гeвepeнъ и бaчa непра
вилно се иска oтъ нaлoгoпдaтeцa, то отказва да даде съдействие и oткyп^икътъ е длъжeнъ веднага да освободи задържаната кола иfли дoбитъкъ, а за събиране
^
»
бaчa да се. отнесе до кoмпeтeтния е&дъ, бeзъ да има upaвo да търси, вреди е
загуби oтъ общината. v -\
.
^ . \
. . ./
/ 4 л . 6. Принудителното изиcквaниe oтъ нарушителя нaлoгъ бaчъ и,глобата .
ще става по реда на събиране дaждиятa, като се продаде cъ публично надава*
не чacть oтъ хванатата и задържана стока останалата стока cлeдъ това се QC· вoбoждaвa и предава на притежателя cpeгцy разписка на самия aктъ.
:, -; v ^ 7*
4л. 7. Зaкyпyвaчътъ ще държи на своя сметка за събиране бaчa нyжднoтo число служащи, които требва предварително да бjвдaтъ-;yдoбpeни oтъ кмe- -r
та той поставя на своя сметка край градските черта колкото иска бариерни
бараки, като CJ&ЩO съобщава пиcмeннo aa това на кмета. Пocлeдниягъ може да
зaпpeти поставяне бapиeни бараки само тaмъ, тдbтo това бе npbчaлo aa тex*
/
ничecкaтe изискваният Oтъ днешните бариерни бараки зaкynyвaчaтъ ще може
да се ползува бeзtaдaтнo. като ги подържа.
'
;
4л. 8. Бapибpиr6^щe бждатъ отворени всеки дeтничeнъ и/пpaздничeнъ
ч
дeнъ и чacъ.
/ ;
*
/ ,
, ч .*
* * . *
4л. 9. Зaкyпyвaчътъ има за свое постоянно местожителство гp. Варна,
той ще държи главно централно писалище въ града за мecтoнaxoждaниeтo, на /
. което съобщава на - кмета писмено. .,
x
t
4л. 10 Зaкyпyвaчътъ ще държи следните пpoшнopyвaни и заверени oтъ
N
y
кметството, книги. :. -. <ч
-"*-* * **';'
.ч • v \ ' l-l·
v
{-^[ '
: а) Квитанционна книга пoдъ № № по. peдъ.
: -'
'
\
";.'- б) Книга за пocтж.пaющитe всеки дeнъ доходи oтъ бaчъ, й
:
в) Книга за йздaвaнитb на бapиepчицитe квитанции и за повърнатите
кочани, на тия, квйтaнцииг Тия книги зaкyпyвaчътъ е длъжeнъ да пази. :
v / ” 4л. 11. Ако би cё установило, че е cъбpaлъ зaкyпyвaчъrь шш нeкoй негoвъ cлyжaщъ\бaчъ : въ по гoлeмъ paзмйp-ь oтъ предвидения въ тия пoeмни ycлo· ”
,
вия, или пъкъ.aкo .би cъбpaлъ бaчъ oтъ вёши или предмети, освободени oтъ ;. ·
|тия'условия, cъ пocтaнoвлнйe oirь кмета ще се пocтливa по чд· 18 на общини·.
f
те пoeмни условия, приложени Jtьмъ правилника за градските общини, които ;
£^
cъcтaвлявaтъ нepaздeлкa чacть oгъ настоящите специални пoeмни услови*<-l^^
' Изплащането на, зaкyпнaтa сума ще става cпopeдъ общ. пoeмни условия.
. v За отнемане зaкyпa кмета ще издаде зaпoвeдь но решение на oкщинcки
' ft' ' .. .

f-
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Чл. 12. Bъ случай, че въ течение на зaкyнния cpoкъ се отмени намали
или yвbличи налога бaчъ^ кoьтpaктътъ се yдичтoжaвa по право . бeзъ cъдъ за
останалото до срока време бeзъ да има право зaкyпyвaчьтъ да дири вреди и
загуби oтъ общината.

CПEЦШHИ П0ШHЙ УСЛОВИЛ
за oтдивaнeлнa( пpядпpиeмaчъ, чpeзъ явна конкуренция, таксите върху табли,
домино, билярди, кeкeдбaнди, шaxъ, дама, удряне нeчaтъ- върху карти зa·игpaнe,
за време oтъ 1 Януари 1909 година до 31 Декември 19П година, съгласно
чл» чл.^88 п. 9 и 89 щ Ю-oтъ'закова за градските общини и чл. чл. 299, З00
и 30L oтъ правилника за пpиcпocoбЗeниятa му,
ь Чл;

1, .Oткyпчикътъ ще има право да събира годишно,
A. Зavвсеки- биляpдъ:
;J) Въ Ьвo разредно заведение по 50 лева.«
-2)·;Bъ.2.po. ·,„.
„.
20' „
ь
3) Bь 3 т о , \
„
„ 10 „
B. За всека табла:
1) Въ Г-вo разредно заведение по б лева*
•2) Въ 2-po · „
„
„
ч> 4
3) Въ 3-то , ],
„
„ 2 „
В. Oтъ вceкo домино:
1) Въ 1-вo разредно заведение по 3 лева.
;·2)Bъ 2-po\ -•..
„
„
2 „
3)'БъЗ-тo
.„
„
„ 1 „
Г. За всеки шиxъ-дaмa по 10 лева,
, Д / За. cceки кeкeлx-бaнъ по 20 лева.
Гсзреда на заведението се определя oтъ патента, който плаща coдъpжafeля зa,yпpaжнe тиe знaчнeтo c и въ заведението, ако е питие ю, а за вcикчи*
други+b& 6нpbдeля по cлeдyющия нaчaвъ:
, v ..'l-й paзpeдъ, които ,плaщa до 50 включително чиcть дaнaкъ върху за
нятието;
2 й paзpeдъ до 20 лева включително и
3-й paзieдъ до 7 лева включително.
Чл:^Oткyпyвaчaoтъ всека кoлoдa (тесте) кapтизaигpaнe събира по5 лева,
Подпечатването на картите ще става чn> ocoбeнъ пeчaтъ, дeдeнъ oтъ об
щинското управление, който пeчaтъ ще се удря (поставя) на вceкo тесте карти
върху дecяткaтarкyпa.4
/ ~Чл.;3 Игралните предмети, които се.yпoтpeбявaтъ .-въ клубовете и дp,
заведения, достояние само вa техните членове, не се. oблaгaтъ fcъ,.такса.
Ял· 4 Игралните предмети, които се yпoтpeбявaъ, за игра, преди да е
заплатена определената такса, се ,oблaгaтъ cъ такса йъ тpoeнъ paзмepъ.
Чл. 5 Oткyпyвaчaтъ ще' вниca сумата на два срока, за първата година
l та половина при включването на, договора/ а втopoтa на 1 Mapтъ c. г,, а "за
6станалите две години: на 2 Янyapий и L Mapтъ.
Чл. 6. Общите пoeмни условия cъcтaвлявaтъ неразделна чacтьoтъ насто
ящите.
,
/4я. 7. Експлоатиранетона предприятието oтъ 1Д/909 ,г. до дeпьтъ па
предаването му на oткyпчикa върху когото то остане на тъpгъ е за сметка на
последния oткyнчикa.
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CПЩШEHИ П 0 Ш Ш УC10BИЯ
за oтдaвaниe на пp^дпpиeмaчъ чиcтeниeтo на гp. Варна,, за
вр^ме oтъ 1 Янyapпй Ш0 година до 31 Дeкeмвpий
19Г2 година.
Чл. 1. Варненската Градска Община отдава на пpeдпpиeмaчъ:
1) Измитането на градските улици, тpoтyapи, площади и дp. oбщecгаднни места вътре въ чертите на града, определени на приложената при тbзи4
пoeмни условия скица;
2) JBдигaниe и ,иcxвъpлянeгo oтъ улиците, тpoтyapиrf», площадиrfc, град
ските градини, качета, cueтьтa, труповете на умрелите животни, навлечения oтъ
дъждовете и нaвeertиe'Oтъ ветровете пecъкъ и вдигането и иcxвъpляaeтo на
снега, леда само oтъ cдbднитe улици : „Преславска", „BлaдиcлaвъY „6 Ceптeмвpий44, „Kнязъ Бopиcъ", „Coлyнctfa" -и ,,Цapибpoдcka' 1 .
3) Вдигането и изхвърлянето на cмeтътa oтъ : всички здания и зrpaди,
както частни тьй и обществени.
Чл. 2# Общинското управление определя местата, гдe·fo тре6ва да се
cтoвapвaтъ събраните и вдигнатите oтъ колата на предприемача, cмeть, кaль,
лeдъ; пecъкъ в np. при чиcтeниeтo на града.
Тези места не мoжaтъ д а бъдат ь,по далeчъ oтъ два (2) километри,'-cм·Ьтaни oтъ определените по гopfe (места) черти на града.
Чл. За чиcтeниeтo на града пpeдпpйёмaчътъ е длъжeaъ да държи й Пуща
всеки дeнь на работа
cмeтЪн6eни”кoля cъ по гединъ кoвь. Общинското
управление, cлeдъ като вземе мнението на една caeциaлнa кoййcйя въ която
влиза вeтepнapeнъ лfcкapь може да поиска зaмeвявaниeтo на ония коне, fcoйтo
тя намери; негодни за служба.
Чл. 4. Cмeтoнocнитe кола требва да бъдaтъ cъ по 4 р и колелета > и Cъ
вдpaвъ caндъкъ по дaдeнъ oтъ общинското yйpaвлeниeoбpaзeцъЧл. 5. Работниците на предприемача требва да бъдaтъ най-малко па 19
години. П6 оплаквания oтъ страна на гражданите или oть страна на oУщлm
cкйя лeкapь пpoтивъ нeкoгo oтъpaбoтницитe му, той е длъжeнъ по nвcмdiюcъ·
общение oть общинското управление да смени тaкъвъ paбoтiitoкъ* cъ, дpyrь,
Чi». G. Ocвeнъ paбtэгннцитe cмeтoвocци, пpeдrjpиeмaчьтъ е длъжeнъ да
държи, на служба 10. метачи и 10 кoтикaджи (чистачи) пpeзъ яимнияrceзoнъ oтъ
1 Hoeмвpий до 1 Aпpилъ и 20 души метача и 20 кoтикaджн bpeзъ летния-*cer
зoнъ oтъ 1 Aпjjiилъ до 1 Hoзмвpий. За метачите също. важи наредбата на чл.
5, а кoтикaджйитe не требва да 6ъдaтъ по-малки 6тъ 15 години..
Чл. 7. Всички инструменти, нyждни за чиcтeнвeтo и мeтeннeтo на града:
коне, коля, лопати, метли, тъpнaкonи, и пp. предприемача ги доставя за своя
сметка.
Чл. 8. Пoмитaниeтo на улиците и площадите, както й чиeтeниeтo кaJтьтa,
necъкa, снега и леда и,мeтeниcтo на и а ^ р ш и . е площади, кa то*и на оставалите
улици, ще става cyтpинь рано, преди да почне движението.
Зaбrьлrьжka. Чистотата на главните улици ще се подържа вpeзъ целия
дeнь бтъ чистачите, санитарното oтдbлeниe при.'общината определя пoдpoбвo,
кои улици пpeзъ кое време да се мeтътъ, както нoщh тъй и пpeзъ деня.
Чл, 9. Предприемача е длъжeнъ да праща всички cмfeтoнocци дaвдигaтъ
всичката събрана cмeть oтъ къщите, мaгaйииrfe, yлицитe t т p o т y a p и r Ь и п р .
всеки д6Hb 6eзъ ИЗHЛ0Чeниe за времето oть 1 Aupиль до Л Hoeмвpнй oтъ 6 часа
cyтpиньтa, а за другото време oть 7 часа cyтpиньтa.
Чл. 10, Всека cмeтoнocнa кола требва да има по eдинъ звънeцъ, cь конто
работника известява cпиpaниeтo на колата иpeдь къщите.-Ако cмbfьra е crpy
пaйa или турена на съдове до самата врата. oтъ в ъ т р е въ двора. eм*roнoc*Щa
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е длъжeнъ да влезе и я прибере oтъ тaмъ. Cмeтoнocцитё c# длъжни да cъбиpaтъ и cмeтьтa, трупана пpeдт^ вратата и да cъoбщaтrь на санитарното отделе
ние при общината за всеки cтoпaвъ, който остави да се разпилява cмeтьтa
ripeдъ плiтнитe врата.
4л. 11. По възмoжвocть всеки cмeтoнoceцъ требва да пpeмивyвa пpeзъ
улиците зia пpeбиpaниe cмe?ьтa oтъ къщите все въ едни и cжщи часове, за да
мoгaтъ ивтepecyющитe ce.дa знaятъ, кога ще мине.
4л. 12. На всека cмeтoнocнa к6ла нpeднpиeмaчътъ ^ длъжeнъ да закове
тенекия cъ №-pъ. Пpeдupиeмaчътъ разпределя всичките cмeтoнocни коля .,uo
участъци и съобщава на санитарното отделение при общината № та на кoлятa
за всеки yчacтъкъ. Санитарното.отделение при общината, cпopeдъ нуждата може
да увеличи или намали числото/на колата въ eдинъ yчacтъкъ;
4л. 13. Пpeдпpиeмaчътъ не може да yпoтpeвявa колата, нито конете за
15вой частни нужди; те пpeзъ целия дcяь cлyжaтъ за чистенето-на града.
Общинското управление може пpeзъ лrbceцитe Юний, Юлiлц и Aвгycтъ
да вземе 6тъ 8 до 10-кoня и толкова работници oтъ предприемача за p;?vceниeто на улиците cъ общинските * пpi cкaчки на града.
4л. 14. Чиcтeниeтo на града се извършва йoдъ премия нaдзopъ на caпи%
тapнoтo отделение при общината. Пpeддpиeмaчътъ е длъжeнъ,дa изпьлнявa въ
кpжгa на тези пoeмни условия всички pacпojieждaвия на общинските, служащи
по службата за чиcтeниeтo на града,
t 4л. 15. Всичките cмeтoнocци, метачи и коне, които пpeдпpиeмaчътъ е
ддъжeнъ да държи на служба за чистенето; на града се чиcлятъ й къмъ службата
на общинската пожарна команда, бeзъ^дa е длъжна общината да заплаща на
предприемача нeкaквa сума-, за това.
4л. 16^ Въ. време иanoжapъ всички cмeтoнocци, метачи.s.коне миaaвaтъ
пoдъ разиор-Ьждание на- н-кa на пожарната команда.. Въ случаи r'вa пoжapъ, дeнeмъ метачите и всичките cмeтoнocци на сигнала,се яв вaтъ въ пожарната ко
манда. Нощно време половината oтъ сметоносчитЬ се нaмиpaтъ винаги въ. по
мещението на пожарната.команда; Гдето се дъpжaтъ и всичките* коне, за да а
готови нa paзнopeждaниeтoнa пожарния кoмaвдиpъ. Beзъ разрешението на по
жарния кoмaндиpъ, никой oтъ cмeтoнocцитe или метачите не може нощно вp-fГмe
да се отлъчи oтъ помещението на пожарната команда. За нepeдoвнocти и-зa
неизпълнение заповедите на пожарния кoмaндиpъ oтъ страна на-нeteoй oтъ cмйтoнocцитe или метачите, командира съобщава на кмета, който зaпoвeдвa отстра
нението, като съобщава 'за това пиcмeннo на предприемача. Пocлeдaиятъ ако
не постави, па, местото му -друго лице, такова ce\нaзнaчaвa> oтъ кмета, и запла
тата му oтдъpжa-oтъ месечната платка, която се плаща oтъ предприемача;
4л. 17. OбщиLCкoтo управление е длъжно да, дава место за- хората и за
конете на предприемача при помещението, на пожарната команда! Приспосо
блението на местото и пoдъpжaниeтo му цpeдпpиeмaчa е дльжeчъ да направи
за своя cм%ткa. Общинското-управление отпуща при пожарната команда и место
за фуража на конете и една стая за канцелария.
4л. 18. З a в c e к o нapyшeвиe на тези пoeмни yc?ювия·кaкгo и въ случаи
те, когато не премине иpeзъ вeкoя улица cмЬтoнocнa кола илн^нe вдигне oтъ
нeкздe събраната cмeть, пecъкъ, кaль и пp; въ pacтoяниe на повече. oтъ 24
часа, oтгoвopeнъ ё за това предприемача. Такива нарушения се кoнcтaтиpaтъ
cъ aктъ^oтъ санитарните служащи upu общината или oтъ полицейската влacть.
^ Ч л . 19.,За вcЬкo констатиране cъ aктъ нарушение, кмета глобява пред
приемача cъ глоба д4 Ю0 лева за пъpвит;Ь четири нарушения! а за вceкo но
«дeдyющe нарушение глобата се увеличава до З00 лева. Глобата се задържа oтъ
дължимите на предприемача месечни платежни.
^Зa jroдoбни "нарушения на. пoeмниrfe условия, отнема му се предприятието,
въ който случай залога му се конфискува и се'пpoиWfeждa нoвъ тъpгъ за нeгoвe сметка и въ случай, че на новия тъpгъ се получи по-малка сума-разликата
9става въ тяжecть на предприемача. До като. предприятието се отдаде на нoвъ
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ppeдпpиeмaчъ, общинското управление може да задържи ковете, колата и ра
ботниците на предприемача и да си служи cъ т/fexь за негова cubткa, като му
заплати за това вpfeмe по цената, по кoятo^ е възложено предприятието, oтъ
която* спада разноските за пoдъpжaнкeгo конете и зauлaтитe на работниците.
Ако. разходът ь превиши, горницата се събира oтъ предприемача.
4л. 20. П4 Ьд.ipиёмaчътъ е длъжeнъ,да продължи чиcтeниeтo на града п0
условията н5, поемнитЬ условия нaй·мapгo два месеца cлeдъ изтичaниeto ua до
говорения cpoкъ, въ случай, 'че търга .за oтдaвaниe на cжщoтo предприятие на
нoвъ нpeдпpиeмaчъ не се yтвъpти дo· тоя cpoкъ.
.; 4л. 21. Общинското управление се задължава да плаща на предприемача
febeки мeceцъ съразмерна чacть pтъ сумата на пpeдupиятиeтo, cлeдь изтиканиeтo-на месеца. За зaбaвяниe за повече oтъ 30 дни (тридесет iЛf общината
плаща ыа предприемача шy*8?/0 лихви за неизплатена сума, Jdeuaвp bмeннoтo
плaщaниe не дава право на предприемача да иска yничтoжeнйeтo на договора.
_:! 4л. 22 . Приблизителната цена на предприятието е 70.000 лева за година.
Зaлoгъ ^a участие "въ търга e 5 % oтъ 210,000 лева.
4л. 23. Зaкoнътъ за обществените предприятия и закона за задължения
та и договорите cлi задължителни по това предприятие.
' . '4л. 24. Разноските -по търга, както и разноските по cключвaниe договора,
и дaнъкъ занятие заедно cъ всичките-му връхнини еж» въ тяжecть на пред
приемача.

ШSWL·JШ · П0EMHЙ УCI0.BИЯ
За отдаване на зaкyпyвaчъ събирането на тaкcигfc за тър
гуване cъ разни стоки на плoщaдитfe, чapпшитe и пазари
щата на paзнocъ изъ yлицитfc на гp. Варна, както и так
сите за поставяне маси на тpoтyapи за вp&мe oтъ 1 Янyapий 191О гoд. до 31 Дeкeмвpий cжщaтa гoд. (чл. 89 п. 1 oтъ
закона за градските общини).
I. ОБЩИ HAPВДBИ.
4а. \. Bapнaнcкaтa община отдава на зaкyпyвaчъ събирането на такси
те за право продаване стоки на paзнocъ, на сергия и тaкcиrв за uocтaвянe на
маси по тpoдyapи за време oтъ 1 Янyapнй 1910 година до 31 Дeкeмвpнй c. г.
4л. 2. За събираната такса oткyaчвкa издава печатни нoмepoвaни кви
танции. подпечатани и подписани orь него. Тия квитанции ще се peяcarь orь кo·
чaыъ cпeциaлёнъ само за това предприятие въ които номерата на квитанциите
ще cJrвдвaтъ непрекъснато и въ cлeдyющитe: кочани. Cлeдъ , свършването имъ
кочаните се нpeдaвaтъ въ общинското управление.4л. 3. Общината си запазва правото да спре продажбата на известни
стоки на сергия или по улиците въ случай на нeкoи епидемии, беть да плаща
на ?aкyнyвaчa, каквото и да било обезщетение,
4л. 4. Въ случай, че зaкyпyвaчъгъ си uoзвoли да събира такси по висо
ки, въ uoвeчe oтъ·колкото се cлвдвa/или непредвидени въ нас гоящите поемай
условия, или nъкъ наруши нeкoй члeнъ oтъ нacтoяtдитb иoeмни условия глобя
ва се cъ зaпoвeдь oтъ кмета cъ глоба до 50 лева за всеки отделен* случай.
За три uoдoбни случаи, отнема се ч предприятието, съгласно oбщйrв пoeмни
условия, които cъcтaвлявaтъ неразделна чacгь oтъ настоящите пoeмнн условия.
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извoдъ

ще се употреби за цeльтa и да се от
несе къмъ запазения фoндъ (гл. I § 33)
на
същия ,бюджeтъ за усилване креди
oтъ
т0 по тоя §.
Piшшятa вa Варьея. Град. 06щ. Cъвtтъ
З60."Разрешава да се взeмaтъ. orb
((Продължение oть брой С3).
запазения фoвдъ гл. I § 33 на бюджета
354. Приема и yдoбpявa проекто — за т. г. 1,000 л. и да cg> oтнecътъ ктмъ
пoeмнитe условия за ремонта на oбщин. гл. I § 7 п . 2 вa същия 6юджeтъ за yучилища, помещения, който ще требва cилвaнe кредита по тоя §;
да се извъpш i нpeзъ тек. гoд. възъ ос
361. Назначава комисия въ cъcтaвъ
нова на които заповедна да се 7.-о .-ви съветника K. Eвcтaтиeвъ и нeчaтapитe
за отдаване на пpbдмpиeмaчь поправка Д: Kocгaкeвъ и Ив.Нройковъ и на нея въз
та на yчилищ. uoмeщeниe. Tъpгътъ да лага да проучи и се произнесе каква
се обяви по cпЬшнocть, понеже работа сума;,'следва да.се заплати на Зeнгинoвъ
та е бърза. .
& Xpиcтoвъ за напечатаните oтъ т-fexъ
3В5., Счита pЬшeниeтo № 622/908 г. йзвънъ пoeмнитe.условия книжа подроб
въ сила и задължава ветеринарния ле* но означени въ сметката на същите.
кapь да се пoдчeни на него, ако желае
да' остане на службата си, иначе -кмета
да внесе въ съвета предложение за увол
нението му.
356. Р а з р е ш а в а да се oфopмятъ на
ходящит-Ь се въ oбщин. каса 31 записа
Ювa добитъци въ Bapнeн. Град. об
oбp. № 10 oтъ които 4 пoдъ № 9, 31, III щина. Пoдъ нaдюpa на Bapнeн. община
и 116 на-сума 8 л. 44 cт. за 1906 г. и се нaмиpaтъ cлbднитk ЛO6*IГLЦИ ,,ювa"
1907 г. 21 .пoдъ № № 16. 33, 52, 105, Ю6,- 1) една бивoлицd'нa· 6 r . c ь бbлeзи на
108, 109, 111, 117, 118, 119, 1З0, 146; -челото > и опашката бfeлo, двfcie уши
15i, 153, 154' 155, 156, 157, 122. и 12З вщикъ хваната въ мЬcтнocтa „Пeйнepдна сума 35 л. 63 cт. за 908 гoд. и 6 ЖИHЪ% 2) eдинъ кoнъ на 16 гoд. кocъмъ
пoдъ Nr№ 162, 16З, 164, L67, 176, . и черно чepвeнъ, Ъa десния кpaкъ и на
188 на сума 132 л. 77 cт y или всичко гfpбa има малко 6'Ьto тoжe xвaнaтъ въ
nЪ 31 записи 176 л. 84 cт. и да се зa- мbcт. „ПЬйнepДЖйKЪ". 3) ; Eдинъ- бивoлъ
пишaтъ на paзxoдъ cь отделна плaтдж
на 4 г. на челото, и на опашката му бbна заповед ь но гл. I § 38 п. 1 по бю лo, дЬcнoтo ухо ,малко oтpkзaнo, тoжe
;
джета'за 909 гoд.
xвaнaтъ въ „йltcтн. ntйн*pджикък., Тия
357. Разрешава да се ликвидиpaтъ cм·Ът·. добитьци ако въ paзтoяниe, на 20 дни
китe по събирането на пнтизaпa тнкa: считано o t ъ ЗL.мин. >iч. eтouaнипa имъ не
oтъ събраната сума 4466 л. 45 cг. да се се яви и си ги нoлyчи щe^ce пpoдaдътъ
спадне сумата 212 л. 68 cт. за 5 °/ 0 euи- за въ полза на общ. каса.
зoтичecкa връхнина и се прекара нaпpиЗакриване кpaвapницara при oнp. сто
xoдъ по гл. I § 3 1 ; 2) да се спадне су пaнcтвo я Cв. Koнcтaнтинь", 11а решениемата. 490 л. r която е изразходвана за над- v то нa oкp. cъвeтъ кpaвapиицaтa нa
ници,нa служащите и 3) останалата су oкp. стопанство cв. Koнcтaчтинъ ще се
ма. 3763 л. 77 cт. да се прекара н > pe- закрие и нaxoдящитe се въ нея крави
д о в е в ъ ^ в х о д ъ по гл. I § 19 на т;ьзтoд. ще се paздaдътъ .на зeмлeдfeлци и ското
бюджeтъ.
; ч v
---.._
въдци oтъ окръга въ условна собственv
, 3 q 8 ; Разрешава да, се к y п и o т ь об нocть. Раздаването имъ ще .* стане, <rьr-;
щината 6ще eдинъ нoвъфaйгoнъ. Нато лacнo специално изработения правилварва с е постоянното, присътствие* да никъ. Срещу дадените крави нeмa да се
стори това по нaчинъ който ще е най- плаща нищо, само че получателя се за
взaoceнь за общината.
.
дължaвa да предаде на комисията пър
359. Разрешава да се вземе oтъ гл. вото теле, добре отхранено, когато то
I § 22 п N 3 . нa.тъзгoд бюджeтъ сумата стане на две години. З а тая цeль инoтъ 10,800 д.7 която е предвидена за по- тepecyющитe се требва дaлoдaдътъ за
мoщь на пeacиoния ф o н д ъ н a cлyжaщи- явление направо до комисията вай къс
rh въ изборните учреждения, защото не но до 28 Дeкeмвp, т. г.
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