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винаги предплатено, за година саио 3 лв.
Може да се предплаща и само за три
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Подписаний Иванъ Церовъ, Кметъ на гр.
Варна, въ изпълнение решението на общинския
съветъ отъ 28 юлий миналата година подъ ,№ 4Н2,
по силата на което всички стопани на праздни
места въ улиците: „Преславска," „Царь Борисъ," „Мария Луиза," „Сливница," „Съборна"
и „6 Септемврин" се задължанатъ въ опредбленъ отъ общинското управление срокъ ж&] ги
заградятъ съ огради по образецъ, даденъ отъ
техническото отделение при общината, отделенъ
за всека една улица, възъ основа на чл. 64 п.
22 отъ закона за "градските общини,
Заповедвамъ:
1) Всички стопани на праздни места въ
горепоманатите улици д» ги оградятъ съ огра
ди по образецъ, даденъ отъ техническото отде
ление, за всека улица отделенъ, най късно до
1 май т. г., и II) ако тЬ не сторятъ това до
този срокъ, общинското управл' ние ще ги огра
ди за техна сметка.
Изпълнение.ъ на тая заповЬдь се възлага
на техническото огЬление при общината.
(подп) Кметъ: Ие. Церова.
В е р н о,
п. Секретарь: В. В. Мивописцевъ.

Специални поемни условия
за отдаване на предприемачъ чрезъ тайна
конкуренция сбора отъ таксата за сметь
въ г. Варна, съгласно 'чл. 89 п. 14 отъ за
кона за градските общини и чл. чл. 325,
326 и 327 отъ правилника, за време отъ I
Януарий 1910 гед. до 31 Декемврий сищата
година.
Чл, 1. Облагатъ се съ такса за сметь сгра
дите—частни или общественни, които служатъ
за живене> за упражнение некое занятие или
гърговия или за отправление на обществена
служба (държавна или окржжна) и въобще вси
чки помещения на които общината изхвърля
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Нари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

сметьта чрЬзъ предприемача, съ означените
тукъ долу изключения.
Чл. 2. Жилищните сгради или кжщи, които
служатъ само за живеение било че те се обитаватъ отъ техните стопани, било отъ наема
тели или отъ едните и другите едновременно
безъ да се гледа на броя на домакинствата, обла
гатъ се съ една такса за сметь споредъ.да
нъчния облогъ на сградата за надлежната го
дина, както следва:
1) Отъ оценените до 1000 лв. включително
по 0 50 ст. годишно.
2) Отъ оценените отъ 1001 до 2000 лв.
включително по 1-20 лв. годишно.
•3) Отъ оценените-отъ 2001 до 5000 лв.
включително по 2 40 лв, годишно.
4) Отъ оценените отъ 5001 до 10000 лв.
включително по 3-60 лв. годишно.
5) Огъ оцененитЬ отъ 10001 до 15000 лв.
включително по 4 ' ~ - лв. годишно.
6) Оть оценените отъ 15001 до-20000 лв.
включително по 5.— лв. годишно.
7) Отъ оценените отъ-20001 до 30000 лв.
включително но 6 — лв. годишно.
8) Отъ оценените отъ 30001 до .ООООлв.
включително но 7 — лв. годишно.
9) Отъ огИшенитЬ отъ 40001 до 50000 лв.
включително по 8 - — лв. годишно
10) Отъ оценените отъ 50001 до 6000 > лв.
включително по 9- — лв. годишно.
11) Отъ оценените отъ 60001 до 70000 лв.
включително по 10'— лв. годишно'.
12) Отъ оценените отъ 70001 де 80000 лв.
включително по 11 — лв. годишно.
13) Огъ оценените отъ 80001 до 90000 лв.
включително по 12. — лв. годишно,
14) Отъ оценените отъ 90001 и по-горе
по 15 лева годишно.
Чл 3. Отъ_ония сгради, коити еж оценени
отделно отъ жилищата и въ които не с > живее, а
само се вършатъ работи облагаеми съ данъкъ
занятие, като напримеръ дюгени и разни продавници, работилници, ресторанти, кафенета, кръ
чмп, писалища и нр. безъ да се гледа на дан.чния облогъ на сградата, събира се годишна
такса съразмерна съ чистия дънъкъ з нягие
или патентъ, които плаща собственика или на
емателя на сградата въ която се упраяснява за
нятието или търговията, само за-занятието което
упражнява въ тая сграда, както следва
1) Огъ ония сгради въ които се върши
работа, обложена съ чистъ данъкъ върлу запя
тие до 11 лева включително 1 левъ годишно.
• 21 до 30 лв. включително чистъ данъкъ по
2 лв годишно.
3) до 60 лв. включително чистъ данъкъ по
2'50 годишно.
4) до 100 лв включително чистъ данъкъ
по 3
лв годишно.
5) до 200 лв. включително чистъ данъкъ
по 4-— лв. годишно.
6) до 300 лв. включително чистъ данъкъ
по 5'— лв. годишно.
7) до 400 лв. включително чистъ данъкъ
по 6 ' - лв. годишно.
8) до 500 лв. включително чистъ данъкъ
по !•— лв. годишно.
Когато работата, вършена въ сградата е
обложена съ чистъ данъкъ върху занятие въ
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размеръ 510 лв. и повече, взема се такса, сме
тана на такава сграда 15 лв.
Забплчъжка 1. Всичките дюгени, работил
ници, , фурни и др. такива, въ които се работи
и въ тЬхъ живеятъ работници и слуги, се об
лагатъ само върху чистия данъкъ занятие по
чл. 3 и не се считатъ за жилища.
Забгългъжка 2. Самостоятелните сгради за
складове се облагатъ съ такса за сметь само
споредъ годишния данъченъ облогъ на сградата
и то въ размерите, предвидени въ чл. 2.
Забгьлпжка 3. Когато въ едно заведение
подъ единъ и сжщъ № и покривъ едно и сжщо
лице, билъ той собственикъ или наематель на
заведението, упражнява нвколко занятия, за
които едновременно е обложенъ съ данъкъ за
нятие или патентъ за всево отделно, то такса
та сметь отъ такива заведения се пресмета
върху общата сума отъ всичките данъци заня
тие респ. патенти, плащани отъ това лице и то
въ размера на чл, 3.
Чл. 4. Отъ смесените сгради, сир. такива,
които служатъ едновременно въ едната си часть,
като кжща за живение и въ другите сн части,
като помещения за упражнение н е ^ е занятие
или търговия, облагаеми съ. данъкъ занятие и
които по данъченъ облогъ еж оценени, като едно
цело, събира се годишно една обща такса, пре
сметната вьрху: а) данъчния облогъ на цело
купната сграда, както е определено въ чл. 2
на тези поемни условия и б) още отделна такса'
пресметната върху чистия годигаенъ данъкъ
занятие или патентъ, коиуо плаща наемателя или
ступанина на помещението, въ което той упраж
нява занятнею или търговията си, както пред
вижда чл. 3.
Забгьлпжка 1. Сградите, въ които живеятъ
лекари, адвокати, архитекти и въобще лица съ
специална професия, не се сметатъ за смесени
згради и плащатъ такса по чл. 2 отъ поемните
условия, ако иматъ отделни писалища или бюра.
Забплгъжка 2. Публичните домове се счи
татъ за смесени згради и споредъ това отъ
твхъ се събира такса по чл. 2 споредъ годиш
ния или дъньченъ облогъ и същевременно по
чл. 3 върху данъка занятие, които плаща съ
държателя или наемателя на публичния домъ.
Никаква друга такса не се събира отъ тия до
мове, ни го отъ лицата, коиго ги обитаватъ.
Чл. 5. Огъ страноприемниците (хотели и
ханища) безъ да се гледа на данъчния облогъ
на сградата, сьбира се на стая 50 ст. годишно,
ако нема въ стаята кревати за спане; ако ли
има такива, събпра се годишно 1 лв. на стая;
но въ всеки случай не по малко огъ 5 лв. го
дишно за цЬлата сграда. Никаква друга такса
не се събира отъ страноприемниците.
Не се считатъ за стаи: ресторанта, кафе
нето и кръчмата къмь страноприемницата, които
падатъ въ това отношение по чл. 3, споредъ
който се облагатъ съ такса за сметь.
Забплпжка. Ако къмъ сградата на стра
ноприемницата има помещения, въ които се унражнява некоя търговия или занятие самос
тоятелно и вънъ отъ хотелиерството, то такива
помещения се считат? като отделни сгради и
се облагатъ съ такса за сметь по чл. 3.
Чл. 6. Отъ държавните и окръжните учреж
дения, безъ да се гледа на данъчния облогъ на
сградата, гдето се помещава такова учрежде-
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ние, взема се по 1 дв. на стая, но въ всеки става срещу квитанции отъ кочанъ, пронумеслучай не по-малко отъ 8 лв. годишно за де рованъ и подпечатанъ отъ общин. управление.
лото помещение на учреждението. Броятъ се и Слежъ изрезването на всичките квитанции отъ
облагатъ се само стаите въ конто работятъ длъж единъ кочанъ, откупчикътъ е длъженъ да по
ностните лица и спятъ слугите.
върне кочана въ общ. управление. Списъците
Забгълтъжка. Ако къмъ сградата, въ която се даватъ срещу надлежната такса, по поиск
се помещава едно държавно или окржжно учреж- ване отъ страна яа откупчика, безъ да взема
дение се намиратъ дюгени, продавници, работил общината никаква отговорность за техъ.
ници и др. такива помЬщения въ които се у
Чл. 18. Всеки Варненски граж.;анинъ или
пранснява некое занятие или търговия, облагаеми данъкоплатецъ е длъженъ да заплати таксата
съ държавенъ данъкъ респ. патентъ, то такива за сметьта най-късно до 1-й юлий въ канцела
помещения се облагатъ съ такса за сметь по рията на откупчика, който лично обявява, чрЬзъ
чл. 3.
Общ. Вестникъ и глашатай, где се намира тя.
Чл 7. Въ страноприемниците и обществе
Следъ изтичането на горния срокъ такса
ните, сир. държавни и окржжни учреждения не та се счита за закъснела и се събира по си
се броятъ и следователно не се облагатъ съ лата на чл. 102 отъ закопа за гр. общини съг
такса за сметь: избите, антретата, коридорите, ласно закона за преките данъци и всички при
килерите, яхърите, мансардите и др. т. отде ложими постановления отъ него, с ъ задължи
ления, предназначнн за държане продукти, дър телни за откупчика.
ва, въглища, архиви и др. такива.
Чл. 14. Известията за събиране по екзеЧл. 8. Освобождаватъ се отъ такса за сметь: кутивенъ начинъ на закъснелите такси, откуп
а) Молитвените и училищните домове, както чика представлява на свои разноски по обракъмъ техъ пансионите на кое да било общес зецъ ладенъ отъ общинското упраление.
твено или лице въ гр. Варна, стига заведението
Т е се връчватъ отъ откупчика на закъс
да е позволено отъ правителството;
нелия данъкоплатецъ при двама свидетели, отъ
б) Домовете на консулствата въ гр. Варна, които единия общ. агентъ или чиновникъ.
ако еж гвхна собственость: (на рекпективните
Чл. 15. Откупчика има право да иска
държави), ако ли не ех, то облагатъ се по чл. 2. нуждното съдействие за екзекутиране неиз
в) Градско общинските сгради и всички правни данъкоплатци следъ като представи съ
общински учреждения и клонове отъ техъ, въ заявление най-малко 50 екземляра отъ II лис
които общински длъжностни лица вършатъ елуж тове, на известия редовйо връчени.
бата си, като канцеларии, библиотека, ножари а
Ако общ. управление се усъмни въ пракоманда, амбулатория и др.;
вилностьта на некое облагане има право да го
г) Помещенията на Д-во „Майка", сиро провери съ своите агенти. Въ случай на неп
питалището и това на безплатните ученически равилно облагане ще се даде съдействие за
трапезарии, както и всички подобни дружества събирането на таксата, само по размера намеи учреждения, признати отъ правителството за ренъ за длъжимъ отъ общинското управление.
благотворителни;
Ако общ. управление намира, че некоя
д) Сградите, които стоятъ вънъ отъ строи такса неправилно се търси отъ некой данъко
телната часть на града (освенъ фабриките), платецъ, общ. управление може да откаже да
като казармите държавната болница, кьошко даде съдействие и откупчика е длъженъ да се
вете вь лозята и др. т.
отнесе до компетентния съдъ за събирането й
е) Яхърите, частни и обществени, защото безъ да се търси каквито и да било вреди и
самите ступани еж длъжни да ги чистятъ на загуби отъ общината.
свой разноски;
Чл. 16. Общите поемни условия съставж) Сградите, • които еж останали, праздни ляватъ нераздлеима часть отъ настоящите спе
(необитавани) презъ целата година.
циални поемни условия. Изплащане обаче на
Сгради, които бждатъ отворени презъ пър откупната стойнось ще стане съгласно настоя
вото полугодие, плащагъ такса за целата го щите спец. поемни условия, а не по чл. 17
дина, но тия, които се отварягъ едвамъ презъ отъ общ. поемни условия.
второто полугодле, плащатъ само половинъ так
Чл. 17, Половина часть отъ откупната
са, сир полугодие и
стойность се плаща при сключване на договора
з) Новопостроените сгради не плащатъ так и другата половина на 1-й юлий.
са за сметь презъ годината въ която еж пос
Чл. 18. Ако договора по настоящите поем
троени, ако и да били отворени въ сжщата ни условия не бъде сключенъ до 1/1910 год,
година.
дохода ще се експлоатира етъ общинското уЧл. 9. Фабриките плащатъ такса за см4ть иравление за сметка на бъдъщия закупувачъ,
по чл 2 отъ настоящите поемни условия, даже или ако не ги експлоатира общината, откуп
и когато заявяватъ, че сами желаятъ да си из- чика нема право да иска намаление на откуп
хърлятъ сметьта.
ната цена.
Чл. 10. Определените тукъ такси за разни
Чл. 19. Всичките разноски по търга и
случаи с ъ годишни и се плащатъ на веднъжъ. сключването на договора с ъ въ тежесть на
Чд. 11. Закупувачътъ има право да иска отгупчика.
изплащането на тукъ предвидените такси за
сметь въ случаите на чл. 2 отъ собственика
на сградата, въ случаите на чл. 3 отъ наема
теля, респективно собственика, който упраж
нява своето занятяе или търговия въ облагае
мото помещение; въ случаите на чл. 4 едната за отдаване на предприемачъ чистенето
часть отъ текста по п. а — отъ собственика на на гр Варна,, за време отъ I Януарий 1910
год. до 31 Декемврий с. г.
сградата, а другата часть по — п. б. — отъ
наемателя или собственика, който упражнява
Чл. 1. Варненската Градска обшина отда
занятие или търговия въ облагаемото помеще ва на предприемачъ:
ние, въ случаите на чл. 5 отъ съдържателя
1) Измитането на градските улици, троту
на страноприемницата; въ случаите на чл. 6 ари, площади, и др обществени места вътре въ
отъ самото учреждение или отъ собственика чертите на града, определени 4на приложе
на сградата; въ случаите на чл. 9 отъ фаб ната при тези поемни условия скица;
ричната сграда.
2) Вдигане а иехвърлянето отъ улиците,
Чл. 12. Когато закупувачътъ или агентите тротуариге, площадите, градските градини, ка
му събиратъ таксата за сметь, длъжни съ да лета, сметьта, труповете на умрелите животни,
носятъ винаги съ себе си заверени отъ общин навлечения отъ дъждове.е и навеение отъ вет
ското управление списъци за данъчния облогъ ровете песъкъ и вдигането и иехвърлянето на
на сградите, облагаеми съ такса за сметь, снега, леда само отъ следните улици: „Прес
както и списъкъ на лицата, отъ които ще се лавска", „Владиславъ", „6 Септемврий', ,;Князъ
събира такса за сметь, споредъ данъкъ заня Борпсъ", „Солунска", . Царибродска".
тие или патентъ що плащатъ такива лица п
3) Идиганието и иехвърлянето на сметьта
когато данъкоплатците, отъ които се иска такса отъ всички здания и згради, както частни тъй
за сметь, желаятъ да проверятъ размера на и обществени
последнята, закупувачътъ и агентите му с ъ
Чл. 2. Общинското управление определя
длъжни да покажатъ тия списъци. Събирането местата, гдето требва да се стоварвагъ събра-
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ните и вдигнатите отъ колата на предприемача,
сметь, калъ, ледъ, песъкъ и пр. при чистенето
на града.
Тези места не можатъ да бждатъ по далечъ отъ два (2) километри, сметани Отъ оп
ределените по-горе (места) черти на града.
Чл. 3. За чистенето на града предприемачътъ е длъженъ да държи и пуща всеки день на
работа 4Г> сметоносни коля съ но единъ конь.
.Общинското управление, следъ като вземе мне
нието на една специална комисия въ която вли
за вегеринаренъ лекарь може да поиска за
меняването на ония коне, които тя намери
негодни за служба.
Чл. 4. Сметоносннте кола требва да бж
датъ съ по 4 ри колелета и съ здравъ еандъкъ
по даденъ отъ общинското управление образецъ.
Чл. 5. Работниците на предприемача треб
ва да бждатъ най малко на 19 години По оп
лаквания отъ страна на гражданите или отъ
страна на общинския лекарь прогивъ I екого
отъ работниците му, той е длъженъ по писмено
съобщение отъ общинското управление да сме
ни такъвъ работникъ съ другъ.
Чл.
6. Освенъ работниците сметоносци
предприемачътъ е длъженъ да държи на служ
ба 10 метачи и 10 котикаджи (чистачи) презъ
зимния с'зонъ отъ 1 Ноемврий до 1 Ап илъ
и 20 души метачи и 20 души котикаджи презъ
летния сезонъ отъ 1 Априлъ до Г Ноемврий.
За метачите също важи наредбата на чл. 5, а
когикаджиите не требва да бждатъ по-малки
отъ 15 години
Чл. 7) Всички инструменти, нуждчи за чи
стенето и метенето ва града: коне, коля, лопати,
метли, търнакопи й пр. предприемачътъ ги дос
тавя за своя сметка.
Чл. 8 Помигането на улиците и площадите
както и чистенето на кальта, песъка, снега и
леда и метенето на пазарните площади, ка
то и на останалите улици, ще става сугринь рано
преди да почне движението.
Забгълпжка. Чистотата на главните улици
ще се подържа презъ целия день отъ чистачи
те, санитарното отделение при общината опре
деля подробно, кои улици презъ кое време да
се мегатъ, както ноще тъй и презъ деня.
Чл 9 Предприемачътъ е длъженъ да праща
всички сметоносци да вдигатъ всичката събра
на сметь отъ къщите, магазиите, улиците, тро
туариге, и пр всеки день безъ изключение
за времвто отъ I Априлъ до I Ноемврий отъ о'
ч. сугриньта, а за друго то време отъ 7 ч. сутриньта
10 Всека смегоносна кола требва да има
по единъ звънецъ сь който работника известя
ва спирането на колата предъ кжщите. Ако
смегьга е отрупана или турена въ сждове до
самата врата отъ вжгре въ,двора, сметоносеца
е длъженъ да влезе и я прибере отъ тамъ Сметоносците еж длъжни да събиратъ и сметьта,
трупана предъ вратат. и да съобщатъ на са
нитарното отделение при общината за всеки
стопанъ, който остави да се разпилява сметьта
предъ ижтните врата.
'
Чл. 11. По възможносгь всеки сметоносецъ
требва да преминува презъ улиците за прибирание сметьта отъ кжщите все въ едни и сжщи часове, за да могатъ интересующите се да
знаятъ, кога ще мине.
Чл 12. На всека сметоносна кола предприемачъть е длъженъ да закове тенекия съ Л2-ръ.
Предприемачътъ разпределя всичките сметънос
ни коля по участъци и съобщава на санитарното
отделение .№ рага на колята за всеки участькъ
Санитарното отделение при общината, споредъ
нуясдата може да увеличи или да намали чие
лото на колята въ единъ учасътъкъ.
Чл. 13. Преприемачътъ не може да упот
ребява колята, нито- конете за свои частни
нужди; те преть целия день скужатъ за чис
тенето на града.
Общинското управление моя«е презъ месе
ците Юний, Юлий и Августъ да вземе отъ 8
до 10 коня и толкова работници отъ предприе
мача за ръсонето на улиците съ общинските
пръскачки на града.
Чл.
14 Чистене на града се извършва
подъ премия надзоръ на санитарното отделение
при общината, Предприемачътъ е длъженъ да из
пълнява въ кржга на тези поемни условия всич-
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•ч разпореждания на общинските служащи по
службата за чистенето на града.
Чл. 15. Всичките сметоносци, метачи" и коне
които предприемачътъ е длъженъ да държи на
злужба за чистенето на града се числятъ и къмъ
службата на общинската пожарна команда, безъ
да е дъжна общината да заплаща на предприе
мача некаква сума за това
Чл. 10 Въ време на пожаръ всички сме
тоносци, метачи и коне минаватъ подъ разпореждание на н-ка на пожарната команда. Въ
случай на пожаръ денемъ метачите и всички
сметоносци на сигнала се явяватъ въ пожар
ната команда. Нощно време половината отъ сметоносците се намиратъ винаги въ помещението
на пожарната команда, гдето се държатъ и всич
ките коне, за да еж готови на разпорежданието
на пожарния командиръ. Безъ разр бшението на
пожарния командиръ, никой отъ сметоносците или
метачите не може нощно време да се отлъчи
отъ помещението на пожарната команда За
нередовности и за неизпълнение на заповедите
пожарния командиръ отъ страна на некой отъ
сметоносците или метачите, командири съобща
ва на кмета, който заповедва отстранението, ка
то съобщава за това писменно на предприемача
Последниятъ ако не постави на местото му дру
го лице, такова се назначава отъ кмета, и зап
датата' му одържа отъ месечната платка, която
се плаща отъ предприемача.
Чл. 17 Общинското управление е длъжно да
дава место за хората и за конете на предприе
мача при помещението на пожарната команда.
Приспособлението на местото и подържанието
му предприемача е длъженъ да направи за св я
сметка. Общинското управление отпуща при
пожарната команда и место за фуража на коне
те и една стая за канцелария.Чл. 18 За всеко нарушение на тези поемни условия, како и въ случаите когато не пре
мине презъ некоя улица сметоносната кола или не
вдигне отъ некжде събрана сметь, калъ, песъкъ
и пр. въ разтояние на повече отъ 24 часа, огговоренъ е за това предприемачътъ Такива на
рушения се констатирагъ съ актъ отъ санитар
ните служащи при общината или отъ полицей
ската власть.
Чл. 19. За всеко констатирано съ ак.ъ
нарушение, кмета глобява предприемача съ гло
ба до 100 лева за първите четири нарушения,
а за всеко последующе нарушение глобата се
увеличава до 300 лева. Глобата се задържа отъ
дължимите на предприемача месечни платежни.
За подобни нарушения на поемните усло
вия, отнема му се предприятието, въ които слу
чай залога му се конфискува и се произвежда
новъ търгъ за негова сметка и въ случай, че
на новия търгъ се получи по-малка сума, раз
ликата остава въ тяжесть на предприемача. До
като предприятието се отдаде на новъ предприемачъ, общинското управление може да задър
жи конете, колата и работниците на предприе
мача и да си служи съ т/бхъ за негова сметка,
като му ааплати за това време по цената, по
която е възложено предприятието, отъ която
спада разноските за подържането конете и
заплатите на работниците. Ако разходътъ пре
виши, горницата се събира отъ предприемача.
Чл. 20. Предприемачътъ е длъженъ да про
дължи чистенето на града по условията на
поемните условия най много два месеца следъ
изтичанието на договорния срокъ, въ случай,
че търга за отдаване на сжщото предприятие
на новъ предприемачъ не се утвърди до
тоя срокъ.
Чл. 21. Общинското управление се задъл
жава да исплаща на предприемача всеки месецъ съ размерна часть отъ сумата на пред
приятието, следъ изтичането на месеца. За забавяние за повече отъ 30 дий (тридесеть), об
щината плаща на предприемача по 8% лихви
за неизплатена сума. Ненавременното плаща
не не дава право*на предприемача да иска уничтожението на договора.
Чл. 22. Приблизителната цена на предпри
ятието е 70,000 лева за година.
Залогъ за правоучастио въ търга е 5 %
отъ 210,000 лева.
Чл. 23 Законътъ за обществените пред
приятия и закона за задълженията и договори-
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ска община, но само отъ места, коиго лежатъ
те еж задължителни по това предприятие.
Чл 24. Разноските по търга, както и раз вънъ отъ строителната частъ на града и отиватъ
носките тю сключване договора, и данъкъ за за железнопжтната станция или пристанището
нятие заедно съ всичките му връхнини еж въ макаръ и да не пре*шнаватъ презъ некои отъ
улиците на Варна.
тяжесть на предприемача
5 Не се взема налогътъ бачъ отъ коля и
Чл. 25. Ако договора по настоящите поемни условия не бжде сключенъ до 1-й Януарий отъ добитъци, натоварени съ ломени прости ка
19 Ю год., дохода, ще се експлоатира отъ об мъни песъкь пръсть, тезеци, чимъ и донесени
щинското управление за сметка на бжджщи за- отъ лозе, градина или нива, пръчки, чукани, фи
купувачъ, или ако не го експлоатира общината, данки и дървета, а сжщо отъ коля натоварени
откупчика нема право да намалява откупната съ багажъ отъ домашни вещи.
цена.
Забуългьжка. Не се освобождаватъ отъ бачъ
линейнитЬ камъни „Аршинъ таши"', дедъ и дър
ва сечени отъ гората
6) Сжщо не се взема налогъ бачъ отъ файСпециални поемни условие
нони, брички и кола, които носятъ пжтници съ
по отдаване на закупуаачъ налога върху багажъ или безъ багажъ, но не и когато на ко
натоварените кола, коне и магарета за вре лата е туренъ само багажъ, безъ да е пжтникъ
ме отъ 1 Януари 19 Ю год. до 31 Денем- върху колата при багажа си.
Чл. 4. Ако некой влезе съ натоварени ко
врий с. г.
ла или добитъци въ градската черта, безъ да е
(Чл. 88 п. 13 отъ закона за градските общини) платилъ бачъ, счита се, че се е отклонилъ да
Чл. 1. Закупувачътъ ще събира налога плати тоя налогъ и ще се състави противъ табачъ (чл. ь8 п. 13 отъ закона за гр. общини) къвъ актъ, като ще му се спира временно
върху натоварените кола, коне и магарета, кои колата или добитъкътъ.
то влизатъ въ града и минаватъ презъ некоя
Ако натоварените кола или добитъци еж
отъ улиците по 20 ст на кола и 5 ст. на конь, много и пренясатъ стоки или вещи на едно
магаре и муле. Таксата — налогътъ се винаги лице, закупувачътъ спира само толкова коля, кол
предплаща срещу квитанция, отрезана отъ кото еж необходими за исплащане на всичките
кочанъ.
коля.
Забгьлгъжка. Чертите на града еж забелеЧл. 5. По всеки редовно съставенъ прозани на приложената при тия условия скица. веренъ актъ, общинското управление давл на
Те еж: отъ къмъ изтокъ: Новопостроения каналъ откупчика съдействие за събиране налога по
край лозята (болницата и казармите не еж отъ екзекутивенъ редъ и глобява нарушителя съ гло
вънъ града); Отъ къмъ епверъ; предпазителния ба въ размеръ до 5 лева въ полза на общин
зидъ на дола „Франга" краищата на татарски ската каса.
те и циганските квартали (новите). Отъ къмъ
Ако общинското управление намери, че ак
западъ: бившата ктубпостъ „Кадиръ баба", тур та е неверенъ и бача неправилно се иска отъ
ските и еврейските гробища спадатъ въ чер налогоплатеца то отказва да дадо съдействие и
тата на града, градината на Кара Пеня (ста- откупчикътъ е длъженъ веднага да освободи
риятъ зидъ на Русенските порти), къмъ старо- задържаната кола иди добитъкъ, а за събира
то корито на река Девня, въ града еж огнища не бача да се отнесе до компетентния еждъ,
та на бившите воденици (сега хана на Кр Пет- безъ да има право да търси вреди и загуби
ковъ и парната мелница на А. Агалиди) и къмъ отъ общината.
югъ:' новопостроения закритъ каналъ (срещу
Чл. 6 Принудителното изискване отъ нару
житната борса и т. н.), морския брегъ до края шителя налога бачъ и глобата ще става по ре
на град. пороенъ каналъ.
да на събиране даждията, като се продаде съ
Чл. 2. Кода и добитъци натоварени съ сто публично наддаване часть отъ хванатата и за
ки, докарани по железницата и по вода се об- държана стока, отсаналата стока следъ това се
лагатъ съ бачъ, при пренясането стоките огь освобождава и предава на притежателя срещуразписка на самия актъ.
станцията и пристанището въ града.
Чл. 7 Закупувачътъ ще държи за своя
Чл. 3. Освобождаватъ се отъ налогъ бачъ :
1) Стоките, които се товарятъ отъ митниш сметка за събиране бача нужното число служа
ките складове (магазини и площади) и се ог- щи, които требва предварително да бждатъ удобрени отъ кмета; той поставя на своя сметка
насятъ направо за гарата.
Забгьлгъжка. Стоки .е. които се внясатъ край градските черти колкото иска бариерни
отъ параходи и др. т. и отъ складове вь града, бараки, както сжщо съобщава писмено за това
плащатъ бачъ, ако се внасягъ съ коля или на кмета. Последниятъ може да зацрети поста
вяне бариерни бараки само тамъ, гдето това бе
добитъкъ.
2) Натоварените коля и добитъци съ про пречало на техническите изисквания. Отъ днеш
изведения, произходящи отъ имоти, лежащи въ ните бариерни бараки закупувачътъ ще може
землището на общината, комуто и да принад- да се ползува безплатно, като ги подържа.
Чл. 8. Бариерите ще бждатъ отворени все
лежатъ
Забгълпжка. За кола и добитъци натоваре ки делниченъ и празниченъ день и часъ.
ни съ дини, пъпеши, тикви, сено и фий, бачъ
Чл. 9. Закупувачътъ има за свое постоянно
винаги се плаща.
местожителство гр Варна, той ще държи гвав3) Натоварените кола и добитъци съ дър но централно писалище въ града за местонахожжавни, окржжни и общински вещи отъ всека данието, за което съобщава на кмета писмено.
къвъ видъ, сжщо и вещите предназначени за
Чл. 10. Закупувачътъ ще държи следните
двореца Евксиноградъ, когато превозите се из- прошнорувани и заверени отъ кметството книги:
вършватъ направо отъ самите учреждения, а
а) Квитанциона книга подъ № М. по редъ.
не отъ доставчици и предприемачи.
б) Книга за постжпающиге всеки день до
4) Колата и добитъците които само премиходи
отъ бачъ, и
нуватъ презъ града (транзитъ) и отиватъ за
в) Книгл за издаваните на бариерчиците
другъ градъ, или на друго населено место.
квитанции
и за повърнатите кочани на тия кви
Такива кола и добитъци, при влизането имъ
танции.
Тия
книги закупувачътъ е длъженъ да
въ града, депозиратъ налога на най-близкия бапази.
риеренъ пунктъ, отъ тукъ имъ се издава бележ
ка съ обозначение дата и часа, по силата на
Чл. 11 Ако би се установило, че е събкоято, ако въ сЖщото денонощие излезатъ на ралъ закупувачътъ или некой неговъ служащъ
вънъ отъ града получаватъ обратно платени.е бачъ въ по-големъ размеръ отъ предвидения
суми при излизане отъ бариерния пунктъ, презъ въ тия поемни условия, или пъкъ ако би съб
който замин .ватъ навънъ отъ града.
ра лъ бачъ отъ вещи или предмети, , освободени
Забгьлгъжка. Ако натоварените кола или отъ тия условия, съ постановление отъ кмета
добитъци преминуватъ презъ Иарна, за да оти- ще се постжпва по чл. 18 на общите поемни
датъ на Варненската железнопжтна станция или условия, приложени къмъ правилника за град
на Варненското пристанище, те не се считатъ ските общини, които съставляватъ неразделна
транзитъ и ще се облагатъ съ бачъ. Сжщо ще часть отъ настоящите специални поемни условия
се облагатъ съ бачъ колата и добитъците, идяИзплащанието на закупната сума ще става
щи отъ други общини или отъ самата Варнен- споредъ общ. поемни условия.

За отнемане закупа кмета ще издаде за
поведь по решение аа общинския съветъ,
Чл. 12. Въ случай, че въ течение на^ закупния срокъ се отмени, намали или увеличи
налога бачз, контракта се уничтожава по право
безъ сждъ за останалото до срока време безъ
да има право закупувачътъ да дири вреди и
загуби отъ общината.
Чл. 13. Ако договора на настоящите поемнн условия не бжде сключенъ до 1-й Януарий
1910 год,, дохода, ще се експлоатира отъ общин
управление за сметка на бжджщи закупувачъ,
или ако не го експлоатира общината, откупчикътъ нема право да намалява откупната цен .

Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 40 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление, дето инте
ресующите се могатъ да преглеждатъ всеки
нриежтетвенъ день и часъ.
Г. Г. конкурентите требва напълно да се
съобразяватъ съ предписанието на чл 11 отъ
закона за обществените предприятия.

Варненско Градско Общинско Управшиб

Обявление.
ЛЯ.2929.
гр. Варна, 27 Февруарий 1910 г.
Понеже произведения на 16 того търгъ за
доставката на 5000 парчета пръстени тржби
нуждни за градския водопроводъ не се утвър
ди, Варненското градско общинско управление
обявява на интересующите се за знание, че въ
помещението на сжщото управление на 12 мартъ
т. г. отъ 3 — 5 часа следъ обедъ, ще се произ
веде новъ търгъ съ явна конкуренция, за съща
та цель.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 1250 лв
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 5 % или 62 50 лв.
Тържните книжа еж на разположение на
интересующите се всеки приежтетвенъ день и
часъ въ канцеларията на общинското управление
Г. г. конкурентите напълно требва да се
съобразятъ съ предписанието на чл. 11 отъ за
кона за обществените предприятия.

Обявление

Обявление
N° 2 6 6 9
Варна, 22 февруарий 1910 г.

,

Варненското общинско управление .дири
единъ инженеръ и единъ архитекта-първиятъ за
н к ъ на техническото отделение, а вториятъ за
такъвъ на архитектурното.
Годишната заплата на инженера е 7800
лева, а на архитекта 6300. И двамата требва
да бждатъ техници отъ първа категория.

За Градски Началникъ- (под.) Стойковъ:
Секретарь: (под.) А. Андреевъ.

<м
,<я

Испраща се въ преписъ на Господина
Рарненски Градски Общински Кметъ, съ
молба за разгласява ие

а
Нарна, 24 февруарий 1910.

№2776
зам. Град. Началникъ: Д. Михаиловъ.
гр. Варна, 24 февруарий 1910 година
Секретарь: П. Ниноловъ.
Варненското, градско общинско управление
на основание писмото на'Провадийския околийски Д. Г ГАНЧЕВЪ & СИНОВЕ
Началникъ отъ 12 того подъ <М 2235, обявява
Тел. адресъ: Драганъ—Варна Варна, Февруарий 1910 Г.
на населението въ гр. Варна за знание, че въ се
ТелеФОнъ N 84.
Клонове: Русе и Пловдивъ.
лата: Куртъ-дере и Хабарлъкъ, Караагаческа
община (Провадийско е констатирано по конете
болЬстьта „Краста"
п. Кметъ: Ф. Хрисшовъ. •.. Съ настоящето ни честь имаме да Ви увеп. Секретарь. В. В. Живоиисцевъ. домимъ, че отъ 15 Февруарий н. г. досегаш
ния членъ на фирмата ни

п. т.

Г-нъ Гаврилъ Г. Ганчевъ (синъ)

Варненска
Градска Ножар. Команда

N 31.

До Господина

' Варпенски Градски Общип-

20 Февруарий 1910 г.
гр. Варна.

ски

Км

Раиоршъ.

Донасямъ Ви, Господине Кмете, че Вар
ненския житель, Юсуфъ Алиевь, отъ !П-й учасгъкъ, ул. ^Русенска*' намери, вчера, единъ
сребъренъ медалъ отъ Сръбско-Българската
война, за „храбрость", който -- му го отнвхъ и
п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ. го представлявамъ на зависяще отъ страната
Ви разпореждание, за намирание на заслуживп. Секретарь: В. В ШВОПИСЦЕВЪ. шия му притежатель и даванието му нему, сре
щу скромно възнаграждение, на намерившия
го — Юсуфъ Алиевъ.

Варненско Градско Общинско Управление

венно, очи кестеняви, .носъ правиленъ, коса чер
на, мустаци наболи и брада бръсната умовявамъ Ви Г-нъ Началникъ да наредите за издир
ване на изгубения и спортъ. който ако се ока
же некаде да се конфискува и ми се прати.

В е р н о: . .
п. Кметъ: Ф. Хрисшовъ При I арненското Град. Околийско Управление
п. Секретарь: В, В. ШИВОПИСЦЕВЪ
Секретарь: Ц. Николовъ.

Варненско Градско Общинско Управление

гр.

Брой 12.

Варненски Общински Въстникъ

. .Стр. 4.

се оттегл-1 отъ сжщата по собственно желание,
като основа нова търговска кжща на тукашната
пиац 1 , циркуляра на която ще получите отделно.
Считаме за нашъ дългъ да му изкажемъ
тукъ, нашата искренна благодарность, за него
вия трудъ и непрекъсната ползотворна деятелносгь, полагани оть основането на кжщата ни
до днесъ, и ще ни бжде особенно драго да го
виднмъ удостоенъ съ сжщото Ви доверие, съ
което се ползува фирмата ни.
Съ неговото излизане отъ съдружието, кж
щата ни не претърпяна никакво изменение, и
ще продължава работите си, както до сега,
подъ сжщата фирма
Съ отлично почитание

Пожаренъ Командпръ: Ив. Дончевъ.

Търговоко-Индустриална Камара
В ар на.

Обявление

Д. Г. Ганчевъ & Синове.
ГАНЧЕВЪ & АТАНАСОВЪ.
Телеграфически адресъ:
Ганчевъ Атанасовъ—Варна.

п. г.

Варна, Февруарий 1910

**

• . М 210 .
Съ настоящето ни, Гаврилъ Г. Ганчевъ
(дългогодишенъ съдружникъ отъ фирмата Д.
гр. Варна, 22 февруарий 1910 година
Варненската Търговско-Индустриална Ка Г. Ганчевъ и С4е Синове, тукъ), и Герчо Ата
мара обявява на интересующите се обущари, насовъ (дългогодишенъ делозодитель при фир
че тя, съ съдействието на Министерството на мата Тони Петровъ, тукъ), честь имаме да Ви
Кметъ: Ив. Церовъ. Търговията и Земледелието, открива въ града извесгимъ, че отъ 15 Февруарий н. г. осно
вахме въ гр. Варна търговска кжща подъ фирмата
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ. Варна безплатенъ курсъ по модерното обущарство, които ще трае 3 месеца, отъ 5 Мартъ
Ганчевъ & Атанасовъ
до 5 Юний текущата година. Курса ще бжде
(зарегистрована при Варнен. Окрж Сждъ)
завършенъ съ екзаменуване на учениците, а
издържалите изпита ще получатъ свидетел която ще се занимава съ търговия на едро на
ства за това.
всички видове железо, железни греди (путрели),
циментъ
и хидравлическа варь и други аргпЗа ученици се приематъ: майстори и калфи,
кули
съвпадающи
въ тая браншакоито еж работили занаята поне 4 години.
М 2871.
Позначията
и
вещината
придобити отъ дъл
Записването ще трае до 4 Мартъ, всеки
гр. Варна, 26 Януарий 1910 год
гогодишната
ни
практика
по
гореспоменатите
приежтетвенъ день, въ канцеларията на Камарата.
стоки,
а
така
сжщо
и
достатъчни
ге материални
Понеже произведения на 17 того търгъ не
Председатель: П. Г. Петровичъ средства, съ които разполагаме, ни поставятъ
се удобри отъ общинския съветъ съ решение
въ положение да изпълняваме точно, акуратно
Секретарь: Ж. Димовъ
М 95, Варненското градско общинско управ
и главно при най износни цени поръчките, съ
ление обявява на интересующите се за знание,
които
ни бихте удостоили.
че на 12 мартъ отъ 9 до 11 часа преди обедъ
Като ви молимъ да вземите бележка отъ
Пловдивско
.
Преписъ.
въ помещението на сжщото управление ще се
произведе новъ търгъ съ явно малонаддаване, Градско Окол. Управление До Г. Г. Софийски Градоначал- подписите ни тукъ долу, оставяме
«. N 1306.
никъ, Град. и селски Окол. Нааа отдаване на предприемачъ доставката на
Съ отлично почитание
15 Фееруарий 1910 г.
чалиици въ Царството.
следните предмети, нуждни за поправка на ста
Ганчевъ & Аатанасовъ.
рите водопроводи и чешми въ гр. Варва за
Като съобщавамъ, че издадения на 31 Ок1910 година.
Г нъ Гаврил ь Д. Ганчевъ ще подписва:
томврий м, г. отъ управлението ми задграни
1) 400 килограма дървено масло;
Ганчевъ & Атанасовъ.
ченъ паспортъ М 724/779 за странство на То2) 40 килограма конопъ;
доръ Димитровъ Ив Шоновъ отъ града ни за Г-нъ Гер^о Атанасовъ ще подписва:
3) 20 килограма вжжа тънки;
продължение науките си е изгубенъ не известно
Гавчевъ & Атанасовъ.
4)
5 килограма памукъ.
кога и где и вместо него му е издаденъ новъ
Приблизителната стойность па предприятието такъвъ подъ М 53/1343 съ дата 13 Фев
Забележка: Склада ни се намира на „Приморски нлодо колониалния магазипъ на Г-да Андонъ X. Пейчевъ
възлиза на 800 лева.
руарий н. г., 22 год., ръсть високъ лице обикно- ищадъ",
С.е Синъ.

Обявление

