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Варна, 16, Мартъ 1910 год.

ЦЪната на вестника е,
винаги предплатено, за година саио Здв.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
Единъ брой 5 ст.

:Излиза
ч е т и р и ц.ж.ти вгь м е с е ц а .

Нари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

Редакторъ-експедиторъ:
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст.
, втора
„
2 я
„ третя и четвърта страница. 2 „
Единъ брой 5 ст.

ни стаи въ с Преселци, не се състоя по не
явяване на конкуренти, то обявява се на интересующите се, че на 13 идущи Априлий ме
сецъ, въ канцеларията на общинското управ
ление
ще се произведе вториченъ търгъ за съ
М 4035.
щата цЬль.
гр Варна, 17 Мартъ 1910 год
Стоиностьта на предприятието е споредъ
сметката
153(56 лева 33 ст.
Варненското Градско Общинско управление
Нуждния
камененъ материал ь ще бжде
обявява, че отъ 14 мартъ т. г. се започва вакдоставенъ
отъ
страна
на общинското управление.
цинацията на децата въ гр. Варна, затова поканватъ се г. г. гражданите, следъ като окжпятъ Писмените предложения (офертите) ще1 се причаса
и облекатъ чисто децата си, да ги довеж ематъ отъ комисията отъ 9 % до П /^
датъ въ общинските амбулатории, всеки день отъ предъ обедъ.
Залогъ се изисква въ размеръ п по реда
2-5 часа следъ пладне, за вакцениране.
предвиденъ въ чл. чл. 42 и 50 огь „закона за
п. К м е т ъ : М. Юрдановъ. обществените предприятия".
За участие въ търга, освЬнъ залогътъ. се
и. д. Секретарь: М. Петновъ.
изисква и документи по чл. чл. 11 до 15 отъ
сжщия законъ, като конкурентите иматъ предъ
видъ и разпоредбите, изложени въ чл, чл. 29,
30, 31, 32 и 33 на казания законъ.
. Преписъ,
Всички книжа по предприятието: планътъ,
сметката, поемните условия и ведомостьта за це
ните, съ на разположение въ общинското уп
равление, гдето заингоресуващите се могатъ да
ги преглеждатъ всеки присжтственъ день и часъ.
Л0 78
(попдп.) Кметъ Ст. Яневь.
Козирогското Сел. Общин. Управление, Габ
(подп.) Сек.-Бирникъ П. Василевъ.
ровска околия, обявява за знание,'че интезапския билетъ подъ М 87293, серия 61/906 г.
В е р н о:
отъ 19 Априлъ м. 1909 г издаденъ на Пенча
Къневъ, отъ с. Цанковци, Козирогската община При Варненското Селско Околийско Управление
Секретарь- Доковъ.
е изгубенъ, и съгласно чл. 186 огь закона за
о>
Изпраща се въ преписъ до Г. Г. селсполицията въ селските общини, вмЬсто него е
о2 ко общинските кметове за разгласяване. И
издаденъ на слицото лице дубликатъ отъ 9 того
до .{.фменскот кметство, за същата цель.
подъ № 56. Вследствие на това ако оригинала
^
ги Парна, М ргь 1910 год.
о,.' ОК.1ЖР нъггЬ Д1 -е счит! 31 невии 1,'мь
С• ло Ко.шрогъ 19/11 910 год.
к.. Окол. П'..чал шкь Ив. Д. Доновъ.
(подп.) Общин. Кметъ : М. Цанконъ.
.за Секретарь: Р. Ранновъ.
(подп.) Секретарь Бирникъ Т. Вълнаровъ

Варненско Градско Общинско Управление

Съдържание.
I. Заповеди на Кметството.

л

Бр. 14.

;

II. Обявления на Общ. Управиение.
III. Обявления на Козирогското Яйленското и Ченгелското с. Общ. Управления.
... IV. Два бюлетина на Старши общ. лекарь.
V,- Окръжни на Варн. Окр. Управление, на
'Панагюрското Окол. Управление и на Ески
Джумайското Общ. Управление.
VI. Окръжно на\ Мйнистреството на Фи
нанснте.
УП. .Специални поемни условия , по съби
рането на таксите за търгуване съ разни стоки
на площадите и пр., (сергия), на разносъ изъ
улиците както и такситк.за поставяне маси на
тротуари презъ 1910 г,
VIII. Изводъ отъ решенията на Общин
ския Съветъ

Препи съ.

Варненско Градско Общинско Управление

Запов-Ьдь.
№ 190
гр. Варна, 9 Мартъ 1910 год.
Подписаний кметъ на гр. Варна, като взехъ
кпредъ видъ рапорта на началника на лозарното отделение при'управлението подъ N5 21 отъ
8 того,, на основ -,н е чл 27. <»гь :<акчн< я< <тщарствою и чл. 64 о.ъ закона за гр.дски.т,
общини,
3 А.П о в е д в А м ъ :
. 1) Всички лозопритежателн и притежатели
на овощни градини и др. въ района на пове
рената ми община да изчистятъ най-късно до
ч края на текущия месецъ всички гжсенични гнез
да, яйца и какавиди, които се намиратъ по дър,.. ветата ,въ лозята и градините имъ. а лозарните
стражари да иечистятъ .тия, .които се намиратъ
, по храсталака въ общинските грамади и
,, плетища.
> 2) Предупреждавамъ притежателите на
лози, - градини и др., че, които отъ тъхъ до горнята дата не изчистятъ дърветата си, поверенотог.ми управление ще наеме хора и, за техна
. сметка | ще стори това.
3) На неиапълнптелите на настоящата заповедь ще се налага глоба по съставени актове.
' 4) Следенето за точното и навременно из
пълненне на заповедьта възлагамъ на лозарния
началникъ и подведомствените му стражари.
Преписъ отъ настоящата заповедь да се
• изпрати на г-на Варненски Окржженъ Управи- тель за знание.
(подп.) Кметъ: Ив. Церовъ.
. В е р н о:
и д. Секретарь: М, Петновъ.

Козирогско Селско Общинско Управление

Обявление

Верно:
При Варненското Град. Окол. Управление
Секретарь: II. Николовъ.
О
иф
N
25

Настоящето въ преписъ

изпращамъ до

Господина Варненски Град. Общин. Кметъ
съ молба, за разгласяваие.
Варна, 8 Маргъ 19 Ю год.
Град. Началникъ: Д,

Михаиловъ.

Секретарь; П, Ниноловъ.

Преписъ.

Яйленско Селско Общинско Управление
Варненска околия

Обушленоте.
М 635.
с. Яила, 6 Мартъ 1910 г.
Понеже назначения за днесъ търгъ за от
даване съ тайна конкуренция на предприемачъ
постройката на основно училище съ две клас

Ченгенско Селско Общинско управление

бявленюе
М 253.
с. Ченге, 27 февруарпй 1910 г.
Ченгенското селско общинско управление
(Провадийско) обявява на интересующите се,
че на 2.*>-и мартъ т. г. отъ 2 4 часа следъ
оббдъ въ канцеларията на общинското управле
ние ще се произведе публиченъ търгъ съ тай
на конкуренция за отдаване на предприемачъ
постройката на училищното здание въ с.
Ченге, състояще отъ четири класни стаи и единъ нуждннкъ.
Оферти ще се приематъ отъ 2-3 ч. сл. обедъ.
Исканий залогъ е 1250 лева.
Конкурентите да се съобразятъ напълпо по
чл. чл. 10 и 11 отъ закона за обществените
предприятия.
Желающите да видятъ търпените книжа мо
гатъ да се явятъ всеки присжтственъ день и
часъ въ канцеларията на общинското управление
п. Кмегь: Л. Обретеновъ.
Секретарь Бирникъ : К. Донсузовъ.

Брой 14.
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за инфекциозните болести въ гр Варна, прЬзъ месеците: Януарий и Февруарии 1910 год.
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Ееки-Джумайеко
Градско Общ. Управление
М 1598.
9-й Мартъ 1910 г.
гр. Ески-Джумая.

Януарий

Лещенка — уапоеИа

2

Коременъ тифъ

6

Червенъ ветръ — егув1ре1нз

2

Заушка — рагогШв

4
Всичко

2

2
1

14

11

10

9

Лещенка

1

1

Заушка

5

4

Зла пъпка

2

1

Лоша кашлица

1

1 въ парахода
1 въ фабриката
на х. Дечевъ

8

Февруарии

Лошо гърло

Червенъ ветръ

егуйреТаз

1

Всичко

20

-и Изпраща се преписъ до Господина Варнен^° екий Град.Общ. Кметъ съ молба за разгла64
сяване.
^
Варна, 11 Мартъ 1910 год.,
Град. Началникъ: Д. Михаиловъ.
Секретарь:, П. Николовъ.

11

15

Старши общинска лекарь Д-ръ Ст. Златаровъ.

Бюлетинъ
За дейностьта на санитарния персоналъ
(лекари, фелдшери, санитари и акушерки) при
Варненската градска община, за мъсецъ Януа
рий и Февруарии 1910 год.
1 Прегледани болни въ трите градски ам
булатории и по домовете 5,045.
2. Проверка на раждания 243.
3. Проверка на умирания 151.
4. Поставени карантини 37.
5. Направени дезинфекции 42
6. Направени ревизии на частни кжщи 131.
7. Направени ревизии на обществени заве
дения 2232.
8. Направени актове за нарушение на раз
ви санитарни наредби* 168.
9. Дежурства 59.
10. Дадена първа помощь отъ дежурните
въ 37 случаи.
11. Посетени ученици по домовете 41.
12. Отровени кучета 88.
13. Асистирани раждания и пометания 21.
14. Конфискувани и уничтожени предмети:
млеко 177 кгр, хл4бъ 140 килограма, яйца
4910 парчета, сирене 46 кгр., смокини 4 кгр.,
круши сушени 30 кгр., ябълки 44 кгр , порток 'ли 20 парчета, рошкови 2 кгр., масло 8 кгр.,
10 каци риба, цирози и скумрии 90 парчета.

. ВАРНЕНСКО
Овр. УПРАВЛЕНИЕ

341 4087.
10-ий Мартъ 1910 год.
гр. Варна,

Преписъ.

ПрЬшлсъ,
До Г, Г. Околийските
Началници въ Царотвото.

На основание чл. 85 отъ закона за санитарно-ветеринарната служба и полиция, моля
разпореждането Ви, господинъ Началникъ, да
разгласите между населението въ поверената Ви
околия за знание и точно изпълнение, че тия отъ
техъ, които ще докаратъ за проданъ едъръ до
битъкъ на тази годишния Ески-Джумайсия панаиръ, който ще открие на 1 май, требва да
бждатъ снабдени съ свидетелство за произхож
дението и здравието му, а ония отъ техъ, кои
то иматъ интйзапски билети издадени по-рано
отъ преди една година требва ^а бждатъ удосто
верени отъ надлежната община, че отъ деня на
купуването, до деня на продаванието означените
въ техъ- добитъци еж служили за експлоатация
за огоявание. Безъ подобни заверки бидетит*
ще се считатъ за невалидни.
Съ несъобразяемите се съ настоящото ми
ще се постжпва съгласно чл. 262 отъ закона
за санитарната Ветеринарна служба и полиция.
Подписали: Кметъ П. Стояновъ. Секретарь: не
се чете.
В е р н о,
При Варненското Град, Околийско Управление
за Секретарь; И. Коларовъ.

Окръжно.
До Г. Г. Окрлясните Управители и
Столичния Градоначалникъ.

На 13-й февруарии т. година е била зало
вена. въ с. Тюркъ-Арнаутларъ, Провадийска околия, една (ХД) четвъртъ сребърна турска меджидия, която е била позлатена и минавала за
турска лира.
Горното като Ви съобщавамъ, моля Ви да
разгласите на населението, за да да се пред
пазва отъ измамване и да се. разпоредите до
подведомственните, като да издирятъ и заловятъ
фалшификаторите

Изпраща се въ преписъ на Господина
Варненски Градски Общински Кметъ, съ
молба за разгласяване
*|
гр. Варна 13 Мартъ 1910 г.
05

^

за Град. Началникъ: П. Николовъ,

за Секретарь: И. Коларовъ,
Министерство
на
Ф И Н А В С И Т Т ,

(отделение за държавната
и общест отчетность)
,
N 1997.
2 Иартъ 1910 година.

Преписъ.
Окръжно.
До Господина Варненсия Окр&а
Управитель. Преписъ до всички
г. г. Окръжни Управители, ва све
дение и разпореждане.

(под) Окр. Управитель: Д, Ралчевъгр. СОФИЯ.
,,
Секретарь: Г. Каназиреки*
В е р н о,
Гооподине Управителю,
При Варненското Градско Околийско Управление
На 30 декемврий 1909 година е била за
Секретарь: П. Николовъ. ловена въ село Николаевка, Варненска селска
околия, една фалшива 2 левова монета
ю
Изпраща се въ преписъ на Господина
Тази фалшива монета носи мелезимъ 18Я2
ад Нарненски Градски Общински Кметъ, съ година, има ясно — синкавъ цветъ, по тежка е
молба за разгласяване.
отъ истинските, издава по тъпъ звукъ при у*
гр. Варна, 12 Мартъ 1910.
даръ и цифрите, буквите и венеца отъ класове
Град. Началникъ: Д Михаиловъ. еж грубо изработени.
• Това като Ви съобщавамъ, моля Ви, госпо
Секретарь: П Ниноловъ.
дине Управителю, да разгласите на нас лението
за залавянето на тая фалшива монета, за да
се предпазва отъ измамване и да разпоредите I
до подведомствените Ви органи да преследватъ
Панагюрско
Преписъ.
Окод. Управление
разпространителите, както и да издирятъ и за
До г. г, градските и окол. начал
» 901.
Старши общ Лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ.
ловятъ Фалшификаторите.
ници въ царството и киетоветб въ
26 .евруарий 1910 год.
Подписали: Министръ Ив. Салабашевъ и
гр. Панагюрище
околията.
Забележка отъ редакцията: Отъ горния
началникъ на отделението: Хр1 Господиновъ.
бюлетинъ се вижда, че Варненското санитарно
III Стремски държавенъ бирникъ при съ
В е р н о,
управление полага всички усилия за подържане бирането държавни данъци въ с. Стрема окоздравие, хигиена и чистота между Варненското лята ми заловилъ две фалшиви 10 и 20 стот.
При Варненското Градско Окол. Управление
население и че разни критики, които се печа монети, които се отличаватъ отъ истинските по
Секретарь: П. Николовъ.
тали сегизъ — тогизъ въ некои местни вест това,че еж направени отъ олово и грубо както
ници отъ анонимни автори еж били преувели по венеца, буквите и герба, тъй сжщо и ркоИзпраща се въ преписъ на Господина
чени и неуместни. Наистина, идеалното положе ловръстъ.
ео Варнен. Град. Общин. Кметъ, съ молба за
ние въ санитарната часть не винаги се постига,
Г-рното Ви съобщавамъ, Г-да, за разглася
еЬ разгласяване за предпазване населението
но причините 3. това се криятъ съвсемъ дру ване между населението за предпазване, както
и до г. г. полицейските пристави, за знагаде. Отъ отд*лни факти не винаги требва да и за вземане мерки за не пропущане въ об
•^ ние и преследване разпространителите.
се вади общото правило, че ужъ общинското ръщение на такива монети, а авторите и разгр. Варна 12 Мартъ 1910 г.
санитарно управление бездействувало. Впрочемь претранителите имъ да се преследватъ, залаГрад. Началникъ: Михаиловъ
въ интереса на самите на граждани е да да- вятъ и предаватъ на еждъ. Подписали Окол,
ватъ своето съдействие на санитарните власти. Началникъ: не се чете. Секретарь: Д. Тенковъ.
Секретарь: П. Ниноловъ
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За отдаване на закупувачъ събирането на
таксите за търгуване съ разни стоки на пло
щадите, чаршиите и пазарищата (сергия); на
разносъ изъ улиците на гр. Варна, както и
таксите за поставяне маси на тротуари за
време отъ 1 Януарий 1910 год. до 31 Декемврий сжщата год. (чл. 89 п. I отъ закона
за градските общини),

I. Общи наредби.
Чл. 1 Варненската община отдава на заку
пувачъ събирането на таксите за право прода
ване стоки на разносъ, на сергия и таксите за
поставяне маси по тротуари за време отъ 1
Януарий 1910 година до 31 Декемврий с. г.
Чл. 2. За събираната такса откупчика из
дава' печатни номеровани квитанци, подпечата
ни и подписани отъ него. Тия квитанции ще се
режатъ отъ кочанъ спецяаленъ само за това
предприятие въ които номерата на квитанциите
ще следватъ непрекъснато и въ следующите
кочани. Следъ свършването имъ. кочаните се
предаватъ въ общинското управление.
Чл. 3. Общината си запазва правото да
спре продажбата на известни стоки на сергия
или по улиците въ случай на некои епидемии
безъ да плаща на закупувача, каквото и да би
ло обезщетение.
Чл. 4. Въ случай, че закупувачътъ си поз
воли да събира такси по високи, въ повече отъ
колкото се следва, или непредвидени въ нас
тоящите поемни условия, или пъкъ наруши некой членъ отъ настоящите ноемни условия гло
бява се съ заповедь отъ кмета съ глоба до 50
лева за всеки отделенъ случай. За три подобни
случаи, отнема се предприятието съгласно об
щите поемни условия, които съставляватъ
неразделна часть отъ настоящите поемни условия.
Чл. 5. Общинските и държавни власти упражняватъ контролъ върху всички * действия
на закупувача вли неговите агенти За всеко
нарушение съставляватъ актъ, който се изпра
ща на кмета за налагане глоба на закупувача
Чл. 6. Закупувачътъ не може да отстъпи
предприятието безъ предварително съгласие на
общинския съветъ. Агентите на закупувачътъ
требва предварително да бждатъ одобрени отъ
кметството и снабдени съ откритъ листъ.

П. Продажба на стоки на наети ме
ста по пазарища, тротуарите и пло
щадите [сергии].
Чл. 7. Всеко лице, което иса да продава
разни стоки по улиците на гр. Варна, по пло
щадите или на торуаритЬ предъ продавниците
си на установено место (сергия), е длъжно е
предварително да се снабди отъ общинското уп
равление съ позволителенъ билетъ за сергия и
да заплати на закупувачътъ установената так
са. Всички общински места, за които се взима
специална такса, предвидена въ таблицата за
общинските берии, не се сметатъ за места за
сергия и предприемача нема право да взема
за тЬхъ такса.
Чл. В; Въ позволителната билетъ се опре
деля размера на местото, което му се отпуща
въ кв, метра,, а тъй сжщо и разреда на сер
гията, спор дъ приложения при настоящите
поемни условия спнсъкъ на улиците цо разреди.
Заетото место отъ едно лице предъ своята
продавница въ никой случай не може да бжде
по-големо отъ-8 кв. метра. Общинското уп-
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равление може да откаже издаване на позволи ва на предприемача съдействие да ги събере
теленъ билетъ за сергии на места, гдего това по екзекутивенъ начинъ, съгласно чл. 102 отъ
би пречило на свободното движение.
закона за градските общини. Ако общинското
Чл. 9. Закупувачътъ събира такса споредъ управление намери, че таксата неправилно се
размера на местото и разреда определенъ въ иска отъ некой налогоплатецъ, то ще откаже
позволителния билетъ. Таксата на наетото мес да даде на закупувача съдействие за събиране
то се плаща годишно, по долуозначената таблица: сумата по такова известие. Закупувачътъ ако
I разрбдъ годишно по 20 лева на единъ кв. м. намира, че искането му е основателно требва
да се отнесе до компетентния еждъ зз събиране
II
»
»
»
» »
» Я )}
III
11 '
»
11
ю я I) » я п на сумата отъ налогопдатеца безъ да има пра
во да търси вреди и загуби отъ общината.
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III. Продажба на разносъ
Чл. 10. Пазарната площадь ще се парце
Чл. 16. Позволява се продажбата на раз
лира отъ общинското управление и въ позво
лителния билетъ ще се означава, кой парцедъ носъ на долуизброените стоки, следъ като
предварително заплатятъ на закупувачътъ след
се отдава на лицето.
Огъ местата на тази площадь откупчика ните такси: а) единъ левъ месечно, отъ
ще събира по 2 лева на парцелъ месечно, а не ваксаджии (чистачи на обуща) и продавачи на
на пуканки б) два лева месечно за продаване
по таксата предвидена въ предидущия чл. 9.
всекакви тестени продукти, халвз, шекерчета,
Забтългъжка. Парцелите се даватъ споредъ
лешници, фъстъци, бадеми, орехи, леблебии, кес
нуждата на продавачите. Те не може да бж
тени (сурови, печени и варени), всекакви овощия
датъ по големи отъ 6 кв. метра.
(портокали, лимони, ябълки и др. зарзаватъ),
Чл. 11. Лица, които презъ време на раз
естествени и искуствени цветя, сиропъ, сладови праздненства, събори и др. празднични дни
ледъ. лимонада, млеко, чай, салепъ, боза, оцетъ,
презъ годината (великъ-день, байрамъ) би поис-,
яйца варени, консервирани зеленчуци, пастърма
кали да наематъ общински праздни места, за и консерви, заленчуци съ панерчета, илюстровани
да продаватъ спиртни питиета, за да йзлагатъ картички и картинки, връзки ва обуща, боя за
картини, панорами, музеи или да даватъ акробати-, обуща, тенекиени и телени изделия, сюнгери
чески и др. подобни представления, да построя- (гъби), кошници, панери, метли,отъ лицата, кои
ватъ люлки, длъжни еж предварително да се то разиграватъ изъ улиците разни мишки, кук
снабдятъ съ позволителенъ билетъ отъ общин ли и показватъ любопитни картини; продавачи
ското управление, въ които се определя пар те на кебапчета, джигерчета и др. печени меса,
цела и размера му и да заплатятъ на закупу раци варени и сурови, всекакви риби, миди,
вача следнята такса за всеки день:
охлюви, стриди, кариди, домашни и диви птици
1) Уа акробатически, кинематографически и сурови яйца, а сжщо и отъ продавачите на
и др. представления циркъ, музей, изложба на дървени вжгдища съ кола и натоваренъ добикартини и др. любопитни предмети и моментал тъкъ; в) поть лева месечно: тюгюнъ, папироси,
ни фотографии по осемъ (08; сг. на кв. метръ; цигарени книги, кибритъ, килими, платове и
2) За менажерии, люлки, кончета и др. платна и разни землени и гипсови изделия; г)
въртележки по десеть (10) ст. на кв метръ и по десеть лева месечно аа продаване: сапунче
3) Отъ места за бараки, за продаване все- та, гребенчета, четки, игли, конци, детски иг
какви стоки, кръчми за продаване спиртни пи рачки, пояси, колани, прашки, фанели, омбрели
тиета и кафенета по пегнадесеть (15) ст. на ризи, гащи, чорапи, кърпа, разни дантели, нож
кв. метръ.
чета, огледала, портмонега, чанти, чехли, обуща
Забгълтъжка. За общински праздни места,панталони, галантария и съклария.
които, се отдаватъ подъ наемъ отъ общината за
Чл. 17. Продавачъ, който търгува съ раз
горнята цель презъ летния сезоаъ, откупчика
лични стоки, подлежащи на разли но таксуване,
нема право да събира такса.
Чл. 12 Продавача сергиджия се лишава споредъ вида на стокака, облага се само съ ед
отъ местото, когато своеволно го отдаде други на такса — максималната,
Чл. 18. предвидените въ чл. 16 такси се
му или пъкъ когато не го използува презъ опре
събиратъ, а когато продажбите на стоките става
деленото време
Чл. 13. На недъгави и престарели бедни на ржце, кошници, кобилици, кошове или други
продавачи на разносъ или сергия по подадена подобни, когато обаче продажбата имъ става на
отъ техна страна писменна молба, кмета раз рхчни колички, или табли, носени отъ две лирешава да се освободятъ отъ такса кайм ного ца-таксата се удвоява. Когато пъкъ продаж
на 30 души. На такива общинското управление бата на същите стоки става съ кола съ единъ
издава удостоверение и откупчикътъ не събира или два прегнати добитъка или съ товаренъ
добитъкъ таксата се утроява.
отъ тЬхъ такса.
Забележка. Таксата за дървените въг
Чл. 14. Лица, които йзлагатъ сергия безъ
предварително да съ се снабдили съ позвоии- лища не се увеличава.
Чл. 19. Закупучачътъ нема право да съ
теленъ билетъ отъ общината или заематъ мес
то по-големо отъ определеното въ позволител бира такса отъ селяните, които продаватъ на
ния -билетъ, глобяватъ се по заповедь на кмета пазарите разни съестни и др. продукти, като
съ глоба до 50 лева. Откупчикътъ е длъженъ бобъ. грахъ, леща. цветя, масло, сирене, яйца
да съставя прогивъ такива лица актове, които прасета, ягнета, домашни птици, медъ и вълна,
изпраща въ общината. Глобата по тия актове сжщо .и граждани и селяни, които продаватъ
е въ полза на откупчика. Ако общинското уп свои домашни ржчни изделия: като платна
равление намери актовете за нередовни, откуп плетени фанели ризи, гащи, чорапи, дантели.
чикътъ не може да търси никакви вреди и
Чл. 20. Общинското управление може спо
редъ нуждата, съгласно чл. 3 отъ настоящите ус
загуби отъ общината.
Чл. 15. Лица, които откажатъ доброволно ловия да забрани продажбата на некои отъ из
да платягъ следуемата се такса, откупчика ги броените въ чл. 16 стоки безъ да има право
поканва съ покана (червено известие) да вне- закупувачътъ да търси, каквито и да е вреди и
сатъ.таксата въ три дневенъ срокъ Въ случай, загуби или да появоли продд/кбата на непред
че не сторятъ това, общинското управление да видена такива и ги причисли за таксуване къмъ
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известна категория, б.езъ_да увеличи откупвата стойность.
Чл. 21. Спремо лицата, които о.ткажатъ
доброволно да зацлатятъ .следуемата се ..такса,
постжпва се съгдасро чл. 15 отъ тези поемни
условия.

4..Инасяне маси и столове на тротуарите.
Чл. 22. Закупувачътъ ще, събира такса за
изнесени маси и столове по тротуарите. Общин
ското управление съвместно съ полицейските
власти може да за забрани изнасянето на маси
и столове въ некои. улици или само на некои
. пасти огь улицата, безъ закупувачътъ да има
право на рекламации за вреди и загуби.
Чл. 23. Масите, не могатъ да бждатъ пос
тавени на повече
огь единъ редъ, нито
пъкъ самите маси могатъ да бждатъ по-големи;
... кръглите отъ. единъ метръ въ диаметръ и
лравожгьлните отъ 120 м. ,на 0"70 метра.
Чл. 24. Лицата, които искатъ да изнасятъ
маси и. столове по тротуара, длъжни еж да се
. снабдятъ предварително, съ разрешението на об
щинското управление и да . платятъ следуемата
.такса на закупувачътъ.
Чл. 25. Закупувачътъ- събира такса въ
следния размеръ:

I. Отъ кръчмари и бирарии.
I разредъ ва м;- по 3 лв. за всека маса, които
иматъ патентъ за търгуане отъ I разрядъ.
II разрядъ по 2 лева- на месецъ за всека маса; които иматъ патентъ за търгуване отъ II
разрядъ,
III разрядъ по 1 левъ на месецъ за всека маса,
които иматъ патентъ »а търгуване отъ III раз.

II. Отъ кафеджии.

сплоатира, отъ общинското управление, за„смет
ка на бждащия закупувачъ.
Чл. 28. Разноските по търга и^а сключ
ване договор», еж за сметка,.на,.откуцчика.

изводъ
отъ
. РШЕВИЯТА НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩИН. СЪВЪТЪ
(Продължение отъ брой 13.)

Протоколъ №
. 55 отъ 20 юлий 1909 г.
425. Приема и удобрява, щото изливката
на съединителните чугунени парчета за водос
набдяването на гр. Варна да стане по текущи
те образци на Сотрадше двпегаЬ йез Сопии^^з
сГеаи а 1леде съ муфа и кордонъ по париж
кия типъ.
426. Назначава се комисия въ съставъ: п.
кмета Ф, Христовъ, съветника А. Илиевъ, ин-'
женеръ Бончевъ, юрист-консулта Даскаловъ,
контрольора Д. Пейчевъ и архитекта Гайтанджпевъ, която да констатира законно извърше
ните увеличения въ работите на .. скогобойната.

л |Бро4Д4.
440 Да се придаде припадаещата чаеть
общ. место въ III. уч. ул. „Дебърска" на нас
ледниците на Даскалъ Цветко Неновъ* Сванаровъ следъ като заплатятъ на общината 472
Аева.
,. 441 Възлага се направата на улица „Нищ.
ка", между ул. „Съборна* и Булевардъ ..Слив
ница" върху конкурента ,П. Капитановъ за
9874, л. .05 ст.
.442. Възлага се.,напрарата на една вре.
менна свинска скотобойна въ м. „Кумлука"
въгр. Варна- върху предприемача Дим. * П.
Кенковъ за 24552 л. ,31 ст.
443. Не се удобрява търга по доставка
та на 80 тенекии газъ, понеже получената цъ•на е висока.1-Да^се- достави такъвъ по доброволно съгласие.
. 444. Одобрява се търга по доставкака на
62,000 кгр. ячемикъ, 80,000 кгр. сено, 12,000
кгр. слама за храна на общинските коне, вър.
ху конкурентите, както следва: върху Ангелъ
М. Риболовъ сеното по 8*4 ст. кгр., въху -Ни
кола Шишковъ сламата по 5 л. 20 ст. 100-техъ
килограма и върху Ив. К. Поповъ доставката
на ячемика по 14 л. 28, ст. 100-тйхъ кгр.
Протоколъ М. 58 отъ 3 августъ 1909 г.

445 Разрешава се на санитарния агентъ
Никола'Ковачевъ 20 дневенъ отпускъ по бо427. Одобрява се. търга по отдаване на лесть считанъ отъ 29 юлий.
446 Да се направятъ на новата общ. цве
предприемачъ поправката на. училищните, поме
тарница
следните допълнителни работи: 1) 15
щения и се възлага върху, конкурента Хр. Чер прозорци
за проветряване отъ, двете страни
невъ за 3144 лева.
;.
на
зданието;
2) 40 парчета железни подпори
428. Да се продължи срока за построя
за
рафтовете
и 45 железни подпори за маси
ване общинската цветарницч съоще два месеца.
те.
Направата
имъ да се възложи върху пред
429. Улица Крайна" въ V учасгъкъ на
приемача
Димитръ
П. Кенковъ, по цените да
гр. Варна да се свърже; съ новото шосе Влахдени
отъ
него
на
търга
за построяване на сж
ларъ — Франга
Варна.
щата
цветарница.
430 Разрбшава.да се запдатятъ отъ общин
447. Разрешава да се отпусне отъ общ.
ската каса на предприемача по направата на
4
ул. „6 Септемврий ' Ставри Петровъ 37 л. 50^ каса. сумата 45 лева на русенски адвокатъ К.
ст. за разликата въ дебелината на настилката, Милчевъ, като остатъкъ отъ възнаграждението
му по граж. дело на общината М 272/900 г.
за ,750 кв. м.< по 5 ст.
431. Разрешава да;,се,заплати отъ общин по описа на Русенски Окр. С&дъ.
448 Одобрява отиването на общ. юристьската каса на Стаори Петровъ,.! предприемачъ
консултъ
Г. Даскаловъ до гр. Русе по гражпо направата на ул. »6 Септемврий" 327 л.
дан.
дело
на общината № 116/909 г. по опи
65 ст. за извършената въ повече работа по
са
на
Русея.
Апелативенъ Оъдъ и, разрешава
сжщата улица.
да
му
се
заплатятъ
.следуемите -се пътни и
432. Да се състави спмсъкъ на всички недневни
по
сметка.
застроени частни места изъ ; разните квартали
449. На П. Табаковъ отъ Варна за положе
на града, по който , да се заставятъ всички сто
ния отъ него трудъ за проверяване сметките на
пани да ги заградятъ.
общината
съ банките по сумите отъ заема да
433 Разрешава щото новата цветарница
се
заплати
едно възнаграждение отъ 250 лв.
при общинската градина „Санъ-Стефанска Бъл
,.
450.
Станалите
разноски за публикациите
гария" да се отоплява водно.
на различните книжа, като обявления, и пр.
по търга за доставката на тръбите за общ.
Протоколъ Ж 57 отъ 21 юлий 1909 г
водопроводъ, оставатъ за сметка на общината.
451. Да се прехвърли вземанието на Ат.
434. Да се загради огь околното место на
Каракашевъ
(сега на наследниците му) отъ
новоокрития храмъ-паметникь едно пространст
гр.
София
отъ
присъдената въ полза на общи
во отъ 10 декара и да се предназначи за гра
ната
сума,
по
следните условия: 1) .Общинс
дина, която да се даде на ползуване на Варкото-рземане
да
се смета въ • размеръ 30,000
ненскот • Археологич. Дружество.
дева
плюсъ;лихвата
на-тази^оума^до деня на
435. За напредъ всички обявления за тър
внасянито.
на
разликата,
споредъ банковите
гове и пр., ча които, требва да се даде гласлихви
за
безсрочните
влогове;,
2) Прихващането
ность да се публикуватъ въ Варненски Общин.
да
се
счита
окончателно
следъ
като наследни
Вестникъ, формата на който, да се уголеми, а
ците
на
Каракашевъ
внесатъ
разликата
отъ
заедно съ това и абонамента му да се увеличи
длъжимата сума, която общината има да
на 3 лева годишно.
взема.
436. Да се взематъ отъ , запазения фондъ
452.. Одобрява проекто-поемните условия,
(Гл. I § 33) на тазгодишния бюджетъ 10 лв. относително
и да се отнесатъ къмъ гл. 1§ 16 на сжщия бюд гр. Варна. направата на, канализацията на
жетъ за усилване на кредита.
453 Разрешава да се продадатъ всички
437. Да се взематъ отъ запазения фондъ праздни незастроени общински места, които
(гл. I § 33).на тазгодишния бюджетъ Ш лева се намиратъ изъ различните одобрени кварта
и да се отнесатъ, къмъ гл. I § 24 п. 2 на сж ли на града, на които дворищните регулации
щия бюджетъ за усилване кредита.
съ тоже удобрени
, 454, Отпущатъ се 75 л. за покупката на
438. Да се платятъ дневни на началника
на лозарното отделение, при общината Ад Пет 3 горски чука, нуждни за общинската гора.
455. Одобрява да се изплатятъ 41 лева
ровъ за дните 8, 9, 10, 11 и 12 априлъ т. г.
по 2/б ч а с т и о т ъ дневната му заплата за коман за наемните файтони за общинската нужда на
дироването му въ овощарски курсъ, устроенъ 20. VI, 13 и 14 юлий т. г.
456. Да се повърнатъ отъ общин. каса
презъ т. год. и 10 лева на Варненски Окржженъ Агрономъ за подарените Петрову ин 37. л. 50 ст. на Василъ Андоновъ като непра
струменти.
вилно внесени.
(Протоколъ М, 50. отъ 28 юлий 1909 г.)

I разрядъ на месеца по 2 лева за всека из
вадена маса.
II разрядъ на месеца по 1 левъ за всека из
вадена маса.
III разрядъ на месеца по 0 50- ст.: за всека из• вадена маса.
Отъ I,разрядъ > се считатъ тия- кафенета,
които плащатъ днетъл да > данъкъ занятие пове
че отъ 80 лв. годишно.
, Отъ П разрядъ които плащатъ чистъ данъкъ
отъ 21 до 80, лв, вкл. и III всички останала
кафенета.
Сладкарите и бозаджийте плащатъ по так
сите определени за кръчмарите и бирариите, а
разрядите;се определятъ,,по чистия данъкъ за
нятие: отъ I разрядъ,еж тези,.които плащатъ
чистъ данъкъ занятие .повече отъ 50 лв годиш
но; отъ II разрядъ, — които плащатъ чистъ да
нъкъ занятие огь 21 лв. до 50 вкл. и отъ III
разрядъ вепчки останали.
ЗабпАпжка. Кафеджии, които изнасятъ са
мо столове следъ като еж попълнили чл. 24
отъ тези поемни условия, плащатъ за всеки три
стола такса на една маса.
Чл. 26. Ако некои изнесе на тротуара ма
си и столове безъ предварително разрешение,
или ако е изнесълъ маси въ повече отъ опре
деленото въ позволителния билегь, постжпва
се съгласно чл. 14 отъ настоящите поемни ус.ловия. А спремо лица, които откажатъ добро
волно да платятъ следуемата со таска, постжп„ва се съгласно чл. 15 отъ сжщиг* условия.
Чл. 27. Ако по некоя прпчина договора по
439 Да се отпусне на Хр. Лиондиевъ отъ
настоящите поемни условия, не бжде сключенъ общ. каса сумата .442 лева стойностьта, на-ча
до 1Януарпй 1910 година, дохода ще со ек къла употребенъза направата науд.Войнишка.

^Печатница „Войниковъ".

