ххш.

Варна, 5 Юний 1910 тод.

;
;Л*"*т^ «а вестника е,
Излиза '
«тюглдаредпяатенд, за .година само Злв. нетири п а т и вгь месеца.
ЛСожв М :се лр*дпдаща л сако за три
. . месеца.
Редакторъ-експвдиторъ:
Единч.
брой
в
с
т
.
Варнея.
Град. Общ. Библиотекарь.
Пг..

Пари, писма и всичко
»а вестника да се праща до
Градско-Общин. -Управление
въ Варна.

Съдържание
X Заповедь да,Кметството.
И., Общински търгове.
#1. Обявление ла общин. управление.ч
IV Окръжни на Министерството на Вхтрешните
Работи д на, Финансите.
У,- Специални поемни усдовия:
, а), за отдаване на предприемача таксите върху
., табели, домино, билярди, кегелбани, шахъ,

Варненско Градско Околийско Управление

ЗАПОВЪДЬ
•'-;.-• № 391 гр. Варна, 31 Май 1910 година]
•

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 от.
, втора
„
. . . . .л2 а
„ третя и четвърта страница . 2 „
Един-ь брой 5 от.

Варненско градско общинско управление

дама и пр.;
;
«,
V
б) за отдаване на предприемачъ градския налогъ върху файтоните, талигите, бръчкитб,
автомобилите и всекакъвъ видъ кола;
в) за отдаване на закуЬувачъ сбора отъ так
сата за надписите. V
'
VI Изводъ отъ решениятй, на Варненския Общ.
Съветъ
Преписъ.

. • ' • ' •

%• .'21.

1

Като взехъ въ съображение обстоятелство, че въ
общинското финансово отделение не е определено
времето, презъ което требва да се вършатъ приходоразходните операции на деня, че, вследствие това, при
ключването на ежедневните счетоводни операции става
трудно и съ стеснителна бързина, при която еж въз
можни и всекакви грешки, че принципъ е на всекаде,
където съществува счетоводство, да се вършатъ опе
рации до известно време, най-много до часътъ четири (4)
следъ пладне -— за да може за напредъ да се пре
махне досегашната практика на безсистемноеть, .която
е научила кредиторите на общината да не се съобразяватъ съ никакви условия
За напредъ приходо-разходните операции въ об
щинското финансово отделение да се вършатъ до ча
сътъ четири (4) следъ пладне.
Никакви изключения отъ това правило нема. да
се допущатъ и всички строго ще се придържатъ о
настоящата заповедь.
Задължавамъ общинския контрольоръ и общин
ския бирникъ да прилагатъ изпълнението на настоя
щата заповедь.
(подп) Кметъ: Ив. Ц е р о в ъ .
и. д. Секретарь: М- П е т к о в ъ .

Обявление
№ 7969.
гр. Варна, 4 Юний 1910 година.

*•

.енското град. общин. управление, възъ
основа решението на общ. съветъ подъ ЖЛОА
отъ 1-й Мартъ н. г., обявява на интересуващи
те се за знание, че на 7 юлий н. г., въ поме
щението на .сжщото управление .ще се произ
веде търгъ съ тайна конкуренция за доставка
та на 35000 килограма слама т. г. нова реколта за
храна на общин. коне презъ н. 1910 г.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11 ча
са предъ обедъ. Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 3500 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 175 лв.
.
Тържнигв книжа се намиратъ въ канце
ларията на общинското управление и еж на раз
положение на интересуващите се всеки приехтствень день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
п. Кметъ: М. Иордановъ.
я. д. Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление
I? 7970

(

гр. Варна, 4 юний 1910 год.
Варненското гр. общ управление, възъ ос
нова решението на Общин. Съветъ подъ •Л.? 227
отъ 19-й май н. г., обявява на интересуващите
се за знание, че на 16 того отъ 9 до 11 часа
предъ об*дъ. въ помещението на сжщото управлевие ще се произведе търгъ съ явна конку
ренция за отдаване на предприемачъ подвързията на книги и списания за общ. библиотека.
Приблизителната стойность на предприятие
то възлиза на 470 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 23*50 лв
\
Тържнвте книжа се намиратъ въ канцела
рията на общинското управление и еж на разпо
ложение на интересуващите се всеки прнсЖтственъ день н часъ.
Г. г. конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 1-1 отъ закона за об
ществените лредприятия.
п. Кметъ; М. Иордановъ.
и. д. Секретарь: М. Петно въ.

! ! Отр. 2.

Варненски Общински Въетникъ
Првпиоъ
Окр&жно.

МИНИСТЕРСТВО
НА

Вжтрешните работи
Отд. адииние. полицейско
Май 15 день 1910
г.
0 о * и я. ч :

До Г. Г. Окрхжпите Управи
тели и Столич. Градояачалникъ

Въ допълнение на окржжното отъ 14 того,
подъ М 2357 Министерството на Вжтрешниите
Работи съобщава на г г Окржжни.е Управи
тели и Столичния Градоначалникъ, за сведение, че
вследствие едно уведомление на тукашната френ
ска легация до Министерството на Вжтрешните
Работи и Изповеданията, споредъ публикувани
те въ „Държавния Вестникъ" на Француската
Република известие, постигнато е ебицо съгла
шение, щото, въпреки клаузата на чл 13 01ъ
международната конвенция отъ 11 Октомврий
1909 г.; досежно движението на автомобилите,
относяща се до рантификациите, този международенъ акгъ да бжде приложамъ и за Белгия и
Русия, при всичко, че тези две държави еж
депозирали ратификациите си следъ определе
ния за това срокъ •'•'•.' '
Държавите, които еж депозирали ратифика
циите си, ч или които могатъ да се считатъ, че
еж изпълнили тази формалность въ дадения срокъ
и по отношение на които, следователно, конвен
цията е вече въ сила, еж: Австрия, Унгария,
Белгия, Германия, Испания. Италия, Монако,
Румжнйя, Русия, Франция и Черна Гора. ,
^
^

Изпраща се въ преписъ на Господина
Варненски Град. Общ. Кметъ за сведение.

. 3" • •

Варна, 24 Май 1910 год.

.

Град. Началникъ: Г. Михаиловъ,
. Секретарь: П. Ниноловъ.

Министерство
НА

Преписъ.
Окр&жно.

•

ФИНАНСИТЪ
Отделение 8а държавната
и обществея^отчетность.

17 м™ 191о'год,
гр. Совия.

До господина пловдивския

окр-хж

у П р а в и т е л ь . - , Преписъ

0

Д всички г-да окр. управители^
за сведение и разпореждани.
Господине, управителю,

в

а ,
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На 29 априлъ т. г. еж били зало
вени. въ гр. Пловдивъ две фалшиви
5-левови монети. Тези фалшиви моне
ти носятъ милезимъ 1894 г., направе
ни еж отъ сребро 663:4/1000 и се отличаватъ отъ истинските по следую-

щите белези:

3 *
й Я

•у»

*

се
Рн

1. По-леки еж съ 3 и 5 грама;
2. По-тънки еж едната съ 0 2, а
другата съ 0 3 отъ мм. и иматъ мал
ко по-малъкъ диаметъръ; ' '
3 Но праздното поле на лицето
и опакито имъ се забелезватъ съ лу
па вглъбнатинки отъ различна големина,
произходящп отъ въздушни мехурчета
на стопената сплавъ, защото монетите
еж отливани въ клишета, а не сечени;
4. Всичките имъ релефни знаци
(думите ,Фердинандъ I български князъ,
венецътъ отъ житни класове, рози идафинови листи, точките околовръстъ.и
пр.) по лицето и опакито еж неясни, а
особено името на гравьора А. 8<'Ьаг1г,
едва се чете и
5. Думите „Боже пази България"
по ржба еж по-надълго написани (има
по-големо разстояние между^ отделните
букви). Буквата ж отъ тоя яаднисъ е
много грубо изработена.
Това като ви съобщавамъ, моля Ви
господине управители), ^да разгласите
на населението за залавянето на тия.
фалшиви монети, за да се предпазва
отъ пзмамване и да разцоредите до
подведомствените Ви органи да' ПХУЬС
ледватъ разпространителите, както и да
йздирятъ и заловятъ фалшификаторите.
Министъръ: ИВ. САЛДАБАШЕВЪ

Начал. на. отдел. ХР. ГОСПО'ДИНОВЪ.

Брой 21.

, Чл. 3. Таксите се плащатъ въ два срока.
оо Изпраща се-въ преписъ на Господина Вароо--аен. Гр. Общ. Кметъ, съ молба за раз- Първата половина се изплаща' през ь м цъ Февю
руарий, а втората половина презъ м-цъ Августь,
гласяване. '
,
Т
гр. Варна, 29 Май 1910 г.. .
.' въ канцеларията на откупчика, който лично об
явява чрезъ общински вестникъ и глашатай, где
Град. Началникъ. Г. Михаиловъ
се намира тя.
I. .
Секретарь: П. Николовъ.
Следъ изтичането на горний срокъ такса
та се счита за закъснела и се събира-по- си
лата на чл. 102 отъ закона за градските общи
ни, съгласно закона за преките данъци и всич
ки иредложими постановления отъ него- еж задъдзкителни за откупчика.
Чл. 4. Известията за събиране по екзекуЗа отдавание на предприемачъ чрезъ
тивенъ
начинъ на закъснелите такси (или на
тайна конкуренция 'градския налогъ върху
лози
се
цредставляватъ отъ откупчика за своя
Файтоните, талигите, брйчките, автомобили
сметка
по
образецъ даденъ отъ общинското уп
те и въобще всекакъвъ видъ кола, които раравление.
Т
е се вржчватъ отъ откупчика на за
ботятъ изъ града за превозване лица или
къснелия
данъкоплатецъ
при двама свидетели,
за пренасяне на товаръ, а така сжщо вър
отъ
които
единия
общински
чиновникъ
ху Файтоните, автомобилите, велосипедите,
Чл. 5. Откупчика има право да иска пужмотоциклетите и всекакъвъ видъ кола обик
новени или луксозни, които служатъ за соб дното съдействие за екзекутиране на неизправ
ствени нужди и за развлечение на граждани ните данъкоплатци, следъ като представи съ
те, за време отъ 1/1 1909 г до 31/ХН 1911 заявление най-малко 50 екземпляра отъ втори
г , съгласно чл. 82 п. 6 отъ закона за град листове па известия редовно вржчани.
Ако общинското управление се усъмни въ
ските общини й ЧЛ. ЧЛ. 295 и 296 отъ пра
правилностьта
на некое облагане, има право да
вилника за приспособлението му.
да провери съ своите агенти; въ случай по неп
равилно облагане ще се даде съдействие за
събирането на таксата (или нчлога) само до раз
А. Отъ велосипеди.
-Г ' .
мера намеренъ за дължимъ отъ общинското
Отъ всеки велосипедъ безразлично дали управление.
притежательтъ му е членъ на Колоездачния
Ако общинското управление намира, че
Съюзъ 10 дева, а отъ мотоциклетъ 20 лева. " некоя такса (иди налогъ) неправилно се търси
Забтългъжка. Освобождаватъ се отъ такса на некой данъкоплатецъ, общинското управление
лицата и учрежденията указани въ.чл. 293 отъ може да откаже да даде съдействие и откуп
правилника за приспособлението на закона за чика е длъженъ да се отнесе до/ компетентния
градските общини.
•'. ' .
еждъ за събирането и, безъ да.търей каквито и
да
било вреди и загуби отъ общината.
•. ' \
• ' . ' •' ' Чл.' 2.
Чл. 6. Общите поемни условия съставля^ Б. Отъ разни видове КОЛА. .>..
ватъ'. неразделна' часть отъ настоящите поем
п, 1, Отъ всеки публиченъ файтонъ или ни условия.;
*.
габриолетъ съ два коня по 30 лв.
Чл. ?• Откупчика заплаща на общината
п, 2. Отъ публиченъ габриолетъ, бричка или закупната сумма въ два срока: за първата гбфайтонъ съ 1 конь 1,0 лв.
дина първата половина при подписване догово
п. 3, Отъ вънкашни. брички или габрионе- ра, а втората половина на 1 юлий сжщата го
ти съ 2 коня действующи изъ града временно, дина, а за останалите години първата половина
месечно по 15 лева.,,*
на 21, а втората на 1/7.
п. 4. Огъ такива съ едянъ конь, месечно
Чл- 8. До утвърждението на търга и сключ
10 лева.
. ,
ването договора, тия такси ще се събератъ отъ
п. 5 По 6 лева отъ века - циркулирующа общината за сметка на откупчика.
въ- града кола или действующа на пристанишето,
независимо отъ цедьта, за която се употребяватъ: дали ще служатъ на разположението на
публикта или за употреблението на стопаните
имъ за свои частни работи
'• \
п. 6. Отъ частни файтони, габриолети съ 2
коня, които служатъ само на стопаните имъ за отдаване на предприемачъ, чрезъ явна
конкуренция, таксите върху табели, домино,
20 лева. ;
•
*
билярди, кегелбани, шахъ, дама, удряне пеп.^7. Отъ такива съ единъ. конь 15 лева;
уатъ върху карти за игране, за време отъ
тукъ влизатъ и частните брички'
I Януарий 1909 г. до 31 Декемврий 1911 год.,
п. 8 Отъ кола съ които се разнася изъ
съгласно,
чл. чл. 88 п. 9 и 89 п. 10 отъ за
града бира, лимонада, сода, ледъ, ако еж съ 2
кона
за
гр.
общини и чл. чл. 299,300 и 301
хамутя по 30 лв., съ единъ хамутъ 20 лева.
отъ правилника за приспособленията глу.
п. 9. Отъ трамкаръ или омнибусъ 40 лв.
п. 10. Автомобилъ омнибусъ 100 лева.
Чл, 1. Откупчикътъ ще има право да съ
.. п. 11. Отъ кола съ единъ или два хамутя,
бира
годишно:
съ които се разнася хлебъ варь, зеленчукъ и
въглища изъ града по 10 лева.
•.'.••
А. За всеки.билярдъ:. ;
•
п. 12 за магарешка кола, 2 лв.
1) Въ 1-во разредно* заведение по 50 лв.
Забтългъжка I. Стопанинъ, който съ единъ
2)
Въ 2-ро
;»
„
20 „
я
сжщъ впрегателенъ добитъкъ турга въ цирку
»
3)
Въ
3-то
,,
„
10
и
лацията алтернативно две или повече кола отъ
;
единъ и сжщъ видъ или отъ разни видове, плаща
В. За всека Табла:
такса на най-високото облагане на 1 кола.
1) Въ..1-во разредно заведение по 6 лева.
\
Забгьлгъжка П. Отъ изброените по-горе
2)
Въ 2-ро
,'
.
„ 4 .„
яя
такси освобождаватъ се царските Автомобили,
3)
Въ
3
то
° '
общинските файтони, каруци и колата на по
жарната команда, окржжния файтонъ и кола,
В Отъ всеко домино:
които пренасятъ даже чрезъ предприемачъ, раз
1) Въ 1-во разредно ваведение по 3 лева.
ни общински или за сметка на общината вещи,
.2)
Въ ;2-ро
„
„
„( 2 „
военните обози, полковите файтони, файтоните
на дипломатическото тело, .колата на пощата.
3) Нъ ;3-то
„
-. „
'» Г »
Ако пощата се пренася чрезъ предприемачъ,
Г, За всеки шихъ-дамапо 10 лв.
макаръ и съ държавни кола, плаща таксата
Освобождаватъ се еж що файтоните, коию вли
Д, За всеки кегелъ-банъ поч 20 лв.
затъ въ града съ пжтници и заминаватъ обрат
Разреда на ааведението-се.определя' отъ
но, всички кола, които, влизатъ въ града съ патента, който плаща съдържателя за упраж
дърва, храни, фуражи, грозде и други съестни нение занаятпето си въ заведението, ако е питей
предмети и всекакви вещи за проданъ на но, а за всички други се определя по следуюпазаря.
•-. - •- V ,
,..: ...
щия начинъ:

Специални, поемни условия *

Специални поемни условия

Брой 214

Варненски Общински Веетникъ

1-й разредъ, който плаща до 50, включи
ло чистъ данъкъ върху занятието;
• 2 й разредъ до 20 лева включително и

з-г

„; 7

,.

Чл. 2. Откупувача отъ всека колода (тес•
ге\ карпгзалигрдне събира по 5 лева.
Подпечатването на картите ще става съ
,0бенгь печатъ, даденъ отъ общинското управ1йе, който печатъ ще се удря (поставя) ' на
•)|В0 тесте карти върху 10 ката купа
;> Чд. 3. Игралните предмети, които се унот|0яватъ въ клубовете и др, заведения, дос"ояние- само за техните членове, не се облагатъ
^ такса.
^ ; Чл. 4 Игралните предмети, които се употйбяватъ за игра,, преди да е заплатена опреяелвната такса, се облагатъ съ такса въ троейъ: размеръ. " • < . . •
;
Чл б- Откупувачътъ ще вниса сумата на
ма срока, за първ па година 1-та половина при
гключването на договора, а втората на 1 мартъ
{дГ,, а за останалите 2 години: на 2 Януарий
Й^Мадтъ, . '
. •...•••
Ц,; Чл.; &., Обеците /поемни условия съставля
вай йоразделна часть, отъ настоящите.
у - Чл , 7, Експлоатирането на предприятието
оЙ•-1/1/1909 г. до деньтъ на предаването му
на откупчика вьрху когото то остане на търгъ
е 8а сметка на последния откупчикъ.

:3;

Специални поемни условия

^ За отдаване на търгъ чрезъ тайна кон
куренция на закупувачъ сбора отъ таксата
за надписите "въ гр. Варна, за време отъ I
Ййуарий 1909 год до 31 Декегаврий 1911 год.,
ад; 88 п. 10 отъ закона за градските общи
ни и чл. 286—291 отъ правилника, който го
разяснява.
<
Ш-Чл.г 1> Закупувачътъ ще събира такса на
варисите на заведенията и помещенията за
арговвя,'.. индустрия или друго занятие, отъ
йШ категория и да еж те: бакалниЦи и
йкакаи продавници, кржчми, кафенета, хотели,
ресторанти, менялница, банкерски кжщи, застрашатедни и др. търговски заведения, вкючителвб йлоновете имъ въ градътъ и землището му,
ежщоотъ:-фирмите- на агенти, на търговски
шци|, отъ упражняющи професията си адвока
ти, лекари, инженери,* арфонистки, и др. лица
съ специална професия, дето и работятъ те
(въ. кжщи или въ писалище, кантора и др., та
кава) все едно дали надписътъ е окаченъ всеига или не всекога, закованъ или написанъ,
вдлбанъ или друго яче поставенъ на заведедението, за което той се отнася
',{;?г;Ч|- 2-'. Такса за , н дписъ се събира отъ
в&Ько лице, което има надписъ въ гр. Варна и
Ймлището му за търговия или занятието, което
.^упражнява,' дето и да е поставенъ тоя над
пасъ;, стига да е той виденъ »за публиката и
въобще., отъ всички лица които по силата на
Ъшъ законъ, еж задължени да 'иматъ надписъ
и» 'заведението, дюгеня, или кантората си за
ванятието, което те упражняватъ. безъ да се гледа
$№тичсски иматъ ли те такъвъ надписъ или не.
*;'; Чл. 3. Всеко лице, което споредъ предходния
"йенъ подлежи на предметната такса плаща, едя» такава на два пжти за цела година, по
едннъ отъ определените тукъ по долу'разрЬди;
^зъ да се гледа.на числото, видътъ или место
нахождението на надписите, които то има за ед.вояли повече «анятия, било че е.? означени всич
ки'; или само неколко въ единъ надписъ, било
46 за всеки има отделенъ'надписъ.
Ожщо тъй две и повече лица, които уп
ражняватъ едно или повечег занятия подъ обща
|ирма, като една колективна единица и като та
зова сж' обложени общо /съ. единъ данъкъ заня?
ий или патентъу плащатъ една обща за всички
Цса за надписъ, каквито надписи и да иматъ
*">' едно и повече места и заведения, стига са-"
Чо всеки такъвъ надписъ да се, отнася до об
Щата, фирма. Но ако некой отъ сътрудниците
Упражнява отделно отъ свое име едно занятие
8
* което1 п^аща отделно данъкъ занятие илипа*батъ отъ рвое име и при надичностьта на ус

ловията, предвидени въ чл. 2 той ще плаща особна такса за надписъ.
Чл. 4. Въ всеки отделенъ случай на чл. 2
таксата за надписъ се определя, като се вземе
за основа сумата, която подлежащия на такса
плаща годишно за данъкъ върху занятие, а за
питейни заведения и тютюнопродавницпте су
мата, която се плаща' годишно за патентъ и то
въ следните размери:
А. Отъ лица и заведения, които плащатъ
чистъ данькъ върху занятие или патентъ безъ
връхнини взема ре такса годишно:
1 Разрядъ: 100, лева ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е повече отъ 500 лева.
.
2 Разрядъ:.50 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъу401 до 500 лева включително..
3 Разрядъ: 40 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 301 до 400 лева включително.
4 Разрядъ: 30 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 201 до 300 лева включително
5 Разрядъ: 20 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 151—200 лева включително.
6 Разрядъ: 15 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е 101-— 150 л включително.
7 Разрядъ: 10 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е 51—100 л. включително.
8 Разрядъ: 6 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 2 6 - 5 0 л. включително
9 Разрядъ: 3 лева, ако плащания годиш
но чистъ данъкъ върху занятието или патентъ
е отъ 1—25 л. включително.
'
Б. Отъ лица и заведения, които > плащатъ
едновременно данъкъ върху занятие и патентъ
за тютюнопродавство или патентъ за продаване
спиртни питиета, или пъкъ трите вида даждии,'
таксата се определя споредъ общия сборъ на
двата, рекспективно^ трите рида даждия, съ
които е обложено лицето йли заведението.
Забележка. Въ случай, когато лицето уп
ражнява неколко различна занятия, за които
едновременно е обложенъ съ данъкъ за всеко
занятие отделно, то размера на таксите за
надписъ се определя споредъ общия сборъ на
сумите на чистия данъкъ, плащанъ за всеко
занятие и въ пределите на .горните разреди,
макаръ занятията да се упражняватъ въ раз
ни здания.
Чл. 5, Смесените надписи плащатъ такса
въ двоенъ размеръ, напримеръ вместо 3 лв.
6 лв., вместо 6 л. 12 л. и т. н Смесени над
писътъ се счита и ония, които сж написани на ед
на и сжща табла или на едно и сжщо, место
на български и некои чужди езици, непос
редствено единъ подиръ други, (вертикално или
хоризонтално), но първомъ на български.
Чл. 6 Надписите само на чуждъ езикъ,
все едно само съ чужди (не кирилски) букви
се облагатъ съ десеторна такса Но обложени
те съ такава такса лица не се облагатъ отдел
но и за надписа на български, ако такъвъ сж
турили иекжде въ' заведението, кждето и да
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лата на чл. 102 отъ закона на градските об
щини съгласно закона за преките данъци и
всички приложени постановления отЪ него съ
задължителни за откупчика.
Чл. 10 Известията за събиране по екзе
кутивен ь начинъ на закъснелите такси (или
налога), откупчика представлява на свои раз
носки по образецъ, даденъ отъ общинското уп
равление, Те. се вржчватъ отъ откупчика на
закъснелия данъкоплатецъ при двама свидете
ли, отъ които едина общински агентъ или чиновникъ.
Чл. 11. Откупчика има право да иска
нуждното съдействие за екзекутиране на не.
изправния данъкоплатецъ, следъ като предста
ви съ заявление най-малко 50 екземпляра отъ
втори листове на известията, редовно вржчени.
Ако общинското управление се усъмни въ
правилностьта на некое облагане има право да
го провери съ своите агенти.
Въ случай на неправилно облагане ще се
даде съдействие за събиране таксата (или на
лога) само до размера намеренъ за дължимъ
отъ общинското управление. Ако общинското
управление напира, че некоя такса (или лалогъ)
неправилно се търси на некой данъкоплатецъ,
общината ще откаже да даде съдействие и от
купчика е длъженъ да се отнесе до компетен
тния еждъ за събирането и безъ да търси как
вито и да било вреди и загуби отъ общината.
Чл 12 Общите поемни условия за отда
ване въ закупъ общински доходц, обнародвани
въ брой
на ..Варнен. Общински Вестникъ",
190 год. съставляватъ неразделна часть отъ
настоящите специални условия и сж задължи
телни за конкурентите, респективно за закупувача и поржчителите му.
Чл. 13 Закупувача се задължава да из
плати на Варненската Градска Община закупната цена на два пжти, т. е за първата годи
на, половината при подписването на; контракта,
койю ще се сключи следъ утвърждението на
търга,- а другата половина четири месеца следъ
подаисвадето контракта, а за останалите годи
ни: първата половина на 2 януарий, а втора
та на 1 априлъ.
Чл. 14 До утвърждението на търга и
сключването на договора, тоя приходъ ще се
експлоатира отъ общината, за смйтка на пред
приемача.

. ИВВОДЪ
отъ
. РЕШЕНИЯТА, НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. (ЩИП. СЪВЕТЪ
(Продължение отъ брой 20.)

Протоколи № 7 отъ 18 Януарий 1910 год.
45) Да се вземе отъ § па запазения
фондъ (гл. I § 33) по бюджета за 1909 год.
и се отнесатъ 8 лв къмъ гл. I § 17 п. 2 на
същия бюджетъ.
.
46) Разрешава оформяването на 39 за
писа обр. № 10 на сума 259 лв. ТО ст. и
да се запишатъ въ разходъ.
4.7) Утвърждава се търга по доставката
6ИЛО.
•••'•••'
- . : ' • • . - . . .
на единъ дестилационенъ апаратъ, вазерия и
ЗабЬдежка. Когато на таблата е туренъ аптечни прибори и принадлежности за Вари,
чуждоезичния иадписъ, надь или предъ бъл Общин. Амбулатория върху Рафаелъ Камхи за
гарския, не се счита за смесенъ, и се облага 1600 лева.
просто, като чуждоезиченъ съ десеторна такса.
48) Утвърждава се търгътъ по.доставка
Чл-. 7. Презъ който месецъ на годината и та на разни медикаменти и превързвачни ма
да се постави надписътъ, облага се съ такса териали върху Петко Ив Бакърджиевъ за
за целата година.
,
1629 лева.
Чл. 8. Не се събира такса за надписите
. 49) Да се вземе отъ § па запазения
на държавните, окржжните. общинските, обра фондъ (гл. I § 33) отъ бюджета за 1909 год.
зователните, богоугодните, консулските и на 24 лв и се отнесатъ къмъ § за купуване
всички други обществени учреждения и заве свидетелства и билети за едъръ добитъкъ
дения, които сж освободени отъ данъкъ занятие (гл I § 31 п, 1).
Чл 9 Всеки Варненски гражданинъ или
, 50) Да се плаща презъ 1910 год. за
данъкоплатецъ е ддъженъ да заплати таксата
всеки
килограмъ уничтожено месо отъ закотъ надписа до Д мартъ половината, и втората
лаиъ
боленъ
добитъкъ по 0*35 лв.
до 1 октомврий с. г. въ канцеларията на от
купчика, който лично обявява чрезъ общин
Цротоколъ Хе «5 отъЛ9 I 19/0 *од.
ския вестникъ и глашатай, где се намира тя.
51) Оставя се безъ последствие заявле
Следъ изтичането на горния срокъ, такса"та се счита за закъснела и се събира по си нието на Д. Генчовъ, П. Христовъ. Ж. То-
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/

левъ и От. Николовъ, съ което искатъ лрйхвърляне на места.
52) Оставя се безъ последствие молбата!
на варненските граждани отъ IV и V уч., |
съ която исчатъ да се спре постройката на:
халата, като неоснователна
'
;
53) Уважава се молбата на Михалъ Ива-1
яовъ, въ .смиоълъ да му ,се изплати стой-:
востьтд на отчужденото му место но обща
оценка и скица отъ техн-.отделение и поду-;
ченатд обща сума да се предвиди въ бюдже
та за 1911 година.
'
54) Отпуща се на Никола Ст. Павлов-'
сви за 30 ^ годишно ползуване 13080 кв. м.
градско общ место, находяще се между фаб-;
риката на Г X. Дечевъ и белия бурунъ називаемо .„Мънастиръ" за образцова овощна
градина.
55) Да се отчужди'частьта отъ имота на
Хр. Ив. Чимшировъ въ кв. •№ 24 за ул. „св.
Никола", като се оцени по • надлежния редъ
и общата оценка му се изплати, когато об
щината ще има възможность
56) Отпуща се на, Мариияската държавна'
болница въ гр. Варна около 300 кола дърва
отъ Варя. град. общ. сечище, срещу такса
по тарифата.
57) Уважава се молба та на Ив. Отойковъ,
в се задържа наема за 5 месеца по 40 лв.
—200 лева —52 38—252-38 дева.
58) Да се; изплати на Рафаелъ Камхи
сумата 1500 дева наемъ за.6 месеца за зда
нието му, в^ което се помещава 1-та .мъжка
пригимназия.
" , • . ' - • '
-\
59) Оставя се на разположението на ко
мисията „Българско възраждане" морската
градина за поставката на 22 паметника.
60) Варненската градска община приема
да гарантира на Варненското гимнаст, друже
ство „Черноморски.ТОнакъ" за единъ облигациояенъ заемъ отъ 80,000 лева.
/ .
Протоколи >М 9 отъ 3 II 19/0 год
61) Удобрява поемните условия за дос
тавката на 200 куб. м. реченъ песъкъ, нуженъ за градската и морската градини.
.
62) Удобрява се протокола на библиотеч
ния комитетъ по изписването на разни описа--, вия, вестници, книжа и пр.
63) Удобрява се протокола, на журито,
държанъ въ заседанието му на 28 и 29 I т..
•и. по резултата отъ разглеждане конкурсните
проекти по направата на общински театръ и
казино, танцуваленъ салонъ и библиотека.
64) Намалява се таксата до размеръ 050
лв, за. всеки куб. м. дърва отъ 'общинската
гора, давани на Варненските благотворителни
дружества;
» , 65), Отпущатъ се на Варн. Църковно На
стоятелство 120 дървета отъ общинската гора
за направа оградата на църквата „Ов Пет
ка" срещу 0'50 л. такса на всеки кв. метръ.
'Протоколи М 10 отб 5 II 19.10 год
66) Да се изплати на Софийски адвокатъ
Ал. Гиргиновъ 35 лв. възнаграждение за де
то се е явилъ на 20 I т. г. въ софийски окръженъ съдъ, като повереникъ на общината
по частно гр. дело № 1993/908 г.
67) Да се заведе искъ противъ наслед
ниците на Димитръ Илиевъ за сума 918*20,
лв. за отпустнатото имъ градско место отъ
350 кв. метра.
68) Назначава комисия по преглеждане
основите и крепостьта при халата въ IV * у
частъкъ и натоварва се г. кмета ла назначи
тази комисия.
69) Удобрява поемните условия за отда
ване на предприемачъ доставката на разни
строителни материали презъ 1910 год. за по
държане градските здания,' водопровода и пр;
V ^О) Утвърждава се търга за отдаване
подъ наемъ общинските касапски дюкяни въ
IV и V участъкъ
,
71) Предприятието • за доставка презъ
1910 год. слама за храна на общинските ко
не да се даде по доброволно съгласие.
72) Удобрява се търга по доставката на
20 дървени рамки (табли) за афиширане вър
ху конкурента Г. Ж Андрейчинъ за 470 лв.

'

>

•

.

•

;

-Брой ,21.

'

73) Не се утвърждава търга ло достав
Варненско Градско Общинско Управление
ката на разни мобили, покъщнина и пр. за
ОБЯВЛЕНИЕ М 8012
варненската прогимназия.
74) Намалява се наема на всички об
гр. Варна, 5 юний,19Ю година.
щински мйста вънъ отъ града. Също се на
Кметството обявява, че на 18 юний т.
малява наема и за бараките изъ града
въ 10 часа преди обедъ ще се произведе
.75) Прехвърля се предприятието по дос самото место търгъ съ явно наддаване, >за и
тавката на 600 стълбове за общинските фенери даване материала и събаряне сградата, гдето
отъ Хр. Я. Леондиевъ върху Ил Добревъ.
помещава училището „Св. Кдиментъ*.
76) Удобряватъ се търговете по продаж
Поемните условия и др. книжа, могатъ
бата на градско-общински меета на доказано .се видятъ въ общ. тех. отделение всеки п
бедните бездомни варненски граждани.
, сжтственъ день и '.асъ.
77) Разрешава се на Хр, Гайтанджиевъ
Всеки конкурентъ е длъженъ да вн<
да стои подъ наемъ въ бюфетътъ въ мест захогъ 5°/ за участие въ търга.
к
0
яГюндюзъ-Чешме до отдаването му подъ на
СтоЗностьта
на материяла за всека сгр
емъ чрезъ търгъ. Наемната цена ще бъде
ще
се
определя
отъ
комисията въ деня на тър
съгласно цената, която ще се получи на тър
га надлежно утвърденъ отъ окр, управитель.
Отъ кметството.

Варненско Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
; - •• ;
' № 7749
^ гр. Варна, 31 май 1910 год
Предъ видъ на това, че е установена вече ежегодна статистик
за посевите и реколтата на ЦАРСТВОТО, то на основание чл. 10 от
закона за дирекцията на статистиката на Царство България, Варне.
Град. Общин. Управление честь има да обяви на Г. г. Варненскш
граждани и жители отъ околните села, стопани на земи въ Варне
землище и обработвачите на чужди земи, че отъ 10 юнийт.г. ще пот*
описването нащосетите съ пролетни посеви иеъ трайни култури зем
като: .съ" твърда пшеница, мека пшеница, ръжъ, смесъ [карашикъ
ечмикъ, овесъ* лимецъ, просо, кукурузъ, оризъ, раница, сусамъ, ан
сонъ^ резине, .тютюнъ, макъ, хмелъ, памукъ, ленъ, конопъ, захарг
цвекло, фасулъ, леща, бакла, грахъ и нохутъ, картофи, бостани, [д
ни, пъпеши, тикви и пр.] зеле и др. разни градинарски зеленчуц
лукъ, чесанъ^фий, просо, изкуствени и естествени ливади [чаирт
градините съ млади дървета, гюлищата, лозята, кошерите съ пчел
въ обикновени плетени и нова системадаДаданъ-блатъв,„Джержонъ
„Лайяжъ* и др. което ще трае до 30 същий месецъ.
/ - ,, За това поканватъ се всичките стопани на земи и обработва1
на чужди такива, посети съ зимни [есени] и пролетни сеидби
трайни култури^ въ това число и правителствените, окръжните
обществените учреждения, училищните и черковните, джамийски'.
и вакуфските настоятелства, които притежаватъ земи и ги дават
подъ наемъ да се явятъ въ Общин. Управление [отделение лозарн
и съ най-голема готовность и съ присърдце дадатъ сведения
пространствата имъ, посети съ такива сецдби, като иматъ винах
предъ видъз че съ искането, на тия сведения не се гонятъ никак:
данъчни облагателни цели, а само едно статистическо описание
истинското положение на земледелието, което да служи ва основа
редъ мероприятия и изучвания за неговото подобрение. Тия -статист
чески дани съ тайни за дирекцията и по никой начинъ те нем<
гатъ да послужатъ за лично данъчно обременение, нито задоказате.
ство предъ разните административни и съдебни власти' и учрежд
ния, тъй като следъ обработването въ статистиката [където никак
имена не се показватъ] тевтерите съ сведенията се изгарятъ, [ч
14 отъ закона за дирекцията на статистиката].
Прочее,-който стопанинъ на земи или обработвачъ на чуж,
такива.не се яви въ определените срокове да даде сведения за п
сетите му съ разни видове зимни и пролетни пространства ,зем
ще бъде глобенъ съ 100 лева съгласно чл. 16 отъ вакона за д:
рекцията на статистиката.

п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ.
и. д. Секретарь: М. ПЕТКОВЪ.

