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Цремиеъ.

Варненско Градско Общинско управление
(Отделзние санит.-ветеринарно)

Заповедь
.$ : 744

гр Варна, 2/Х1 1910 год.
Съгласно решението на варненски градски
общински хигненически съветъ отъ 17 юлий т.
г. подъ № 3 и решението на варненски градско
общински съветъ подъ .К» 659 оть 1! октомври
т. г. и на основание чл. 6 1 отъ закона за град
ските общини,
Заповедвамъ:
1) Всекой стопанинъ, който развъжда сви
ни, е длъженъ да ги отгледва и храни вънъ
отъ града въ местностьта „Баба Бурунъ", а
имено: между пътя за Дерекьой, езерото и са
мия „Баба-Бурунъ", д*то требва да построи
свински которп по образецъ даденъ отъ санитарно-ветеринарната власть;
2) За пазбнще на свините се определя
местностьта „Орта-чаиръ".
Изпълнението на заповедьта възлагамъ на
градската санитарно ветеринарна власть и на
санитарните агенти.
Пренисъ отъ тая заповедь да се изпрати
на г-на Варненски окр. управнтель за сведение.

5',"...

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

Варненско Градско Общинско Управление

Съдържание.

•

ИЗ

№ 15734
гр. Варна, 19 октомврий 1910 година.

Варненското градско общинско
управление, възъ основа решение
то на общинския съветъ подъ №
572 отъ 29 септемврий т. г. обявя
ва на интересуящите се за знание,
че на 25 ноемврий т. г. въ помеще
нието на общинското управление
ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на предприемачъ закупувачъ общинския
налогъ върху • натоварения кола,
коне, магарета, [„Бачъ"] за време
отъ 1 януарий 1911 година до 31
декемврий с. год.
Офертите ще се приематъ отъ
3 до 4 часа после обедъ.
Приблизителната стойность на
предприятието възлиза) на около
48000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга
се изисква 2400 лева.
Тържните книжа се намиратъ
въ канцеларията на същото управ
ление и съ на разположение на ин
тересуящите се всеки нрисътегвенъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва на
пълно да се съобразяватъ съ пред
писанията на чл. 11 отъ закона за
обществените предприятия.
п. Кметъ: Ф. ХРИОТОВЪ.
Оекретарь: М. ПЕТКО ВЪ.
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Едим-ь брой В от.

и прогимназиите въ града Варна презъ зима
та 1910/911 години.
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 4 часа
после обедъ
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 18000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 900 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
рията иа същото управление и еж на расположение на интересуящите се всеки приежтетвенъ день и часъ,
Г. г конкурентите требва напълно да се
съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
п. Кметъ: М. Иордановъ
Оекретарь: М. Нетковъ.

Варненско градско общинско управление
(Отделение архитектурно)

Обявление
№ 16275.
гр. Варна, 29 октомври 1910 год.
Варненското градско общинско управление,
обявява па интересуящите за знание, че на 12
ноемврий т. г. въ помещението на сжщото управлоние ще се произведе новъ търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване на. предприемачъ на
правата на едно общинско, доходно здание
на жгжла на ул. ул. „Царибродска" ..Охрид
ска" въ I участъкъ на гр Варна.
Офертите ще се приемать отъ 9 до, И
часа преди обедъ.
Нриблизшелната стойность на предприя
тието възлиза на 1415543 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 510 лева.
Тържните книжа се иамнратъ в;ь канце
ларията на общинското управление дето инте
ресуящите сг могатъ да ги преглеждатъ всекч
ириежгственъ день и часъ.
Г г. конкурентите требва, да се сьобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
п. Кметъ: М. Иордановъ.

Варненско Градско Общинско Управление
Обявление
М 16276
гр. Варна. 29 октомврий 1910 год.

Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление

Варненското градско общинско управление
№ 16378
обявява на интересуящите се за знание че на
гр. Варна, 1 ноемврий 1910 година..
12 ноември т г. въ помещението на общинс
При Варненското общинско управление има
Кметъ: (под.) Ив. Церовъ. кото управление ще се произведе нонъ търгъ
съ тайна конкуренция за отдаване на прЬдпрне- вакантна ддъжность помощникъ инженеръ по
Верно,
мачъ доставката на дърва за отопление на водоснабдяваното на гр. Варна съ месечна заобщинските помещения, основните училища цлата 500 лева.
н. д. Сокретарь: М. Потковъ.

Брой 37.

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 2.
Желаещите да заематъ горнята длъжность
се поканватъ да представятъ документите си
най-късно до 1 декември т. г.
Кметъ: Ив. Церовъ.
Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско управление

Обявление
• ; ; • ' №

16394

гр. Варна, 2 ноемврий 1910 год.
На основание чл. 2 отъ закона за изгубе
ния добитъкъ „юва" общинското управление
обявява за знание, че подъ надзора му (въ по
жарната команда) се намира едно безстопанско
„юва" женско магаре на 6 години, косъмъ черъ,
ноздри бели, съ 7 месечно магаренце.
Ако отъ днесъ до 20 дни не се яви сто-.
пана му да си го прибере следъ като го освидетелствува съ нуждното за право собственость
свидетелство, то "-ще се продадатъ ва въ пол
за на общинската каса.

те материали за учебни пособия ва работата.
Записванията ставатъ съ заявление, или съ
{До' Г. Г. Близосъсгъдниудостоверение
отъ местното общинско управле
тгъ Окол. Началници и Общ.
ние,
че
лицето
е работило занаята нуждното
Кметове вв Провадийска
число години, най късно до 12 ноемврий; заяв
Околия,
ленията се изпращатъ до бюрото за занаятите,
Разпоредете моля да се разгласи на на улица Алабинска М 52;
селението за предпазване добитъка си, че въ
При наличностьта на повече кандидати ще
долоозначените села отъ поверената ми ояолия
се
предпочитатъ
тия, които иматъ по-голема
съ констатирани следующите заразителни бо
практика
и
образование.
лести.
Окръжните Постояни Комисии, Търговско1. Въ с. Куртъ-дере, Шарка по овцете;
Индустриалните
Камари и Градско-ОбщинскигЬ
2. я „ „
» Шапъ » добитъка;
Управления,
требва
веднага да съобщатъ за
3. , „ Кара-Агачъ Шапъ ,
,
числото
на
своите
кандидати
стипендиянти, до
4. *• „ „
Саиъ
„ конете
я
кументите
на
които
също
да
се изпратятъ въ
5. „ „ Хамбарлъкъ Шапъ „ добитъка;
Министерството.
6. , „ Саръ-Кованлъкъ „
„ добитъка;
Като Ви съобщавамъ това, замолвамъ Ви
7. „ „ Кованлъкъ,
„
»
я
да
му
дадете веднага гласность
8. , > Коте "
„
„
„
9. я , Сандъкчий,
„
„
»
Мшшстръ: Ал. Кръстевъ.
10. „ „ Горни Чифликъ „
,,
,
11. „ я Дамналъ Орта, ,
„
„
Началникъ на бюрото за за
12. „ , Кара-Кьосе,
. „
„
»
наятите и занаятчийското об
13. „ ., Юнузъ-Бунаръ ,
разование: Хр. Ст. Хинковъ.
Окол. Началникъ (под.) не се чете,
Секретарь: (под.) К. Христовъ.
Особни поемни условия.
Изпраща се въ преписъ на Господина
Градско-Общински Кметъ, съ молба за разгла За отдаване подъ наемъ общински теста,
сяване.
определени да се преобоърнатъ на градини
Гр. Варна, 28 Октомврий 1910 г.
за зеленчукъ, въ местностьта „Орта-чаиръ1
Преписъ

Провадийско
Околийско Управление
N 12689
11 Октомврий 1910 Г.
гр. Провадия.

Град. Началникъ: Г. Поповъ
Секретарь: Г. Николовъ

п. Кметъ: Д. Беделевъ.
и. д. Секретарь: М. Петковъ.

Варненска държавна девическа гимназия
„МАРИЯ

ЛУИЗА"

Преписъ отъ препивъ

Айтвско Градско Общинско Управлавив

ОБЯВА

Обявление.

№ 1128.

№ 3131.
Тъй като значително число запасни вой
ници, числящи се по запаса къмъ Айтоската
градска община се намиратъ въ неизвестность
за общинското управление, поради което става
невъзможно навременното съобщаване за мес
тоназначението имъ въ случай на мобилизация
и запасъ и за да може да се въведе редъ и
съобщаване о време всекиму, общинското управление поканва всички запасни числящи се
по книгите по запаса къмъ сжщата 'община,
живущи временно вънъ отъ общината, да я ууведомятъ съ една отворена картичка за точ
ния имъ адресъ, дето се намиратъ, кварталъ,
улица. № и занаятието имъ, както и когато
отиватъ яа по продължително време отъ една
община въ друга, защото иначе подобни' лица
ще се третиратъ като неизпълнители на чл. 116
отъ закона за носене военните тегоби.
Ония аапасни, които съ се остановили въ
други градове и села на постоянно местожи
телство, се задължаватъ въ двумесеченъ срокъ
отъ днесъ да изпълнятъ разпорежданията на
чл. 9 отъ закона за градските общини и чл. 115
отъ закона за носене воените тегоби, въ противенъ случай ще се глобяватъ като н. изпъл
нители на законни разпореждания.
(Под.) п. Кметъ: В. Господиновъ
Секретарь: Б. Райновъ.
Верно.
при Варненското градско общинско управление
ва Секретарь: Е. Георгиевъ

Дирекцията на Варненската държавна де
вическа гимназия съ това обявява за знание на
интересуващите се, че на 22 ноемврий т. г въ
2 часа следъ обедъ въ помещението на Вар
ненското Окр. Финансово Управление ще се
произведе малонаддавателенъ търгъ съ явна кон
куренция за доставката хлебъ, месо и продо
волствени продукти за Варнен. държ девич. пансионъ за време отъ 1 януарий до 31 декемврий включително 1911 год
Приблизителната стойность на предприя
тието за хлъба е 2800 лв, за месото — 5000
лв., за продоволствените продукти
9500 лв.
Залогъ за правоучастие въ търга се иска
5 % отъ първоначалната цена.
Всеки конкурентъ, който би пожелалъ да
вземе участие въ търга, требва напълно да се
съобразява съ чл чл. 11 и 12 отъ закона за
общест. предприятия.
Поемните условия и др. тържни книжа могатъ да се прегледатъ въ канцеларията на Вар
ненското Фин. Управление всеки прнсжтственъ
день.
гр. Варна, 22 октомврий 1910 год.

Дпректоръ: Ив. Калдиевъ.
Секретарь: Н. И. Даракчиевъ.
Министерство
на
Т.рговяята и 'ЗаидедЪлието
.Бюро . а з.лаяти
94* 6911.
^17 охтоквряа: 1910 годгаа
Со.ня.

Тв. бърво,

Окр-ъжно-

До Окръжните Постоянни
Комисии, Търговско-Индустриалпите Камара и Градско-Общииските Управления.

Въ допълнение на окръжното ми подъ
Варненското градско общинско управление № 6045 отъ 13 Октомврий н. г., относително
дава гласность на горньото въ преписъ отъ безплатния курсъ по строителното бояджийство
преписъ обявление на Айтоската община между (маларство) съобщава Ви се „Господине
вапасните-войници на сжщата община живущи
" още следното:
въ гр. Варна, за сведение и изпълнение.
Въпросния курсъ ще бъде 3 месеченъ и ще
се открие на 28 ноемврий.
Варна, 8 октомврий 1910 год.
На бедните занаятчии бояджии, които пред
ставятъ
свидетелство за бедность, ще се отпу
п. Кметъ: М. Иордановъ
ска отъ 80 ст. до 1 50 лв. надница, която ще
за Секретарь; Е. Георгиевъ. имъ служи главно да си набавятъ необходими

„Русчукъ-капия" и „Пейнирджикъ*.
1) Заедно съ общите поемни условия за
отдаване подъ наемъ общински недвижими
имоти, съгласно чл. 21 на същите задължите
лни съ за наемателя и настоящите особни по
емай условия.
2) Местата ще се дадатъ чрезъ търгъ съ
явна конкуренция, подъ наемъ за 3 г.
3) За всякое место ще се направи ски
ца съ точно указание границите и простран
ството му.
4) Наемната цена ще се определи годиш
но, възъ основа добитата на търга единична
цена на деааръ.
5) Изплащането на наема ще става
т а к а : ако годишната наемна сума е до
500 л.,~ ще се внася на веднъжъ въ вачалото
на годината; а ако е по голема — на два пъ
ти — въ началото на всеко шестомесечие.
6) Наемателя депозира въ кметството сре
щу наема толкова полици колкото му опреде
ли, споредъ сроковете на изплащание наема
—контрольорството. Полиците ще се направятъ
съгласно чл. 9 отъ общите поемни условия.
7) Размера на залога и где ще се пред
стави, ще се определи на самите наддавателни листове за всека градина отделно.
8) Наемателите съ длъжни да заградятъ
и очистятъ местата, като ги приспособятъ за
обработване само за зеленчукови градини и да
ги експлоатиратъ само за тая цель.
9) Следъ истичание предвидените тукъ 3
години, наемателите съ длъжни да предадатъ
на общината градините заедно съ всичките
приспособления и постройки въ здраво състо
яние, безъ да иматъ право да искатъ да имъ
се плаща нещо за твхъ. Така приетите гра
дини, следъ това ще се даватъ подъ наемъ съ
търгъ при нови условия.
10) За пренаемване тия градини отъ нае
мателите другиму, ваясатъ наредбите на чл. 13
отъ общите поемни условия, а въ случай на
несъобразяване съ него, както и за всеко на
рушение на договора и настоящите- условия,
общинското управление си запазва правото да
посъпи съгласно чл 4 и 10 отъ общите по
емни условия.
11) Изплащането на наемната цена ще
става точно на определените падежи въ брой;
наемателя нема право да иска исплащанието
да става чрезъ компенсация, или прихващание
на негови насрещни вземания отъ общината.
12) За непредвидени въ настоящите и об
щите поемни условия случаи и обстоятелства
ако такива се яватъ, важи закона за задълже
нията и договорите и другите респективни за
кони и правилници.
/
13) Закона за общественните предприятия
съставлява неразделна часть отъ тия условия.

Врой 37.

Специални поемни условия
по отдаване на закупувачъ налога върху на
товарените кола, коне и магарета (БАЧЪ)
за време отъ I Януарий 1911 |г. до 31
Декемврий с. г.
(Чл. 88 п. 13 отъ закона за градските общини).

Чл. 1) Откупчика ще събира налога »бачъ<
(чл. 88 п. 13 отъ закона за градските общини)
върху натоварените кола, коне и магарета, кои
то влизатъ въ града и минаватъ презъ некоя
отъ улиците, въ сл4дния размеръ:
1) Отъ всека натоварена кола впрегната
съ единъ или два добитъка по — 20 ст.
2) Отъ всека натоварена кола впрегната
съ повече отъ два добитъка, за всеки добитъкъ
по — Ю ст.
3) Отъ всека натоварена кола, която се
движи съ газъ, пара, електричество и др. по
добни (автомобили, омнибуси и пр.):
а) когато колата има 10 или по-малко конски сили по 1 лв.
б) когато колата има повече отъ 10 конски
сили по 2 лв.
4) Отъ всеки натоваренъ конь, магаре и
муле по 5 ст.
З а б е л е ж к а . Чертите на града еж отбелезани на приложената при тия условия ски
ца; те съ: отъ къмъ истокъ: по построения каналъ край лозята (болницата и казармите не еж
отъ вънъ града); отъ къмъ сЬверъ: предпази
телния зидъ на дола „Франга" краищата на та
тарските и цигански квартали (новите). Отъ
къмъ западъ: бившата крепость „Кадиръ-баба"
(турските и еврейските гробища спадатъ въ
чертата на града), градината на Кара-Пеня
(стария зидъ на Русенските порти), къмъ ста
рото корито на река Девня, въ града еж огни
щата на бившите воденици сега хана Кр. Пет
ковъ п парната мелница на А. Агалиди и къмъ
югъ: новопостроения портовъ закритъ каналъ
и оградата на пристанището,
Чл. 2. Кола и добитъци натоварени съ сто
ки, докарани по железницата и по вода се об
лагата съ бачъ, при пренасяне стоките отъ
станцията или пристанището въ града.
ЧЛ. 3. Освобождаватъ се отъ налогъ Бачъ:
1) Стоките които се товарятъ отъ митнишкигв складове, магазини и площади и се отнасятъ направо за гарата.
З а б е л е ж к а . Стоките които се внасятъ
въ града, отъ параходи и др. такива и отъ.скла
дове плащатъ бачъ, ако се внасягь съ кола
или добитъкъ.
2) Натоварените коля и добитъци съ про
изведения, произходящи отъ имоти, лежащи въ
землището на общината, комуто и да принадлежатъ.
3 а б е л. За коля и добитъци натоварени
съ дини, пъпеши, тикви, сено и фий, бачъ ви
наги се плаща.
3) Всички коля, коне и магарета натова
рени съ вещи предназначени за Евксаноградския
дворецъ и Варненската градска община
4) Колята и добитъците, които само преминуватъ презъ града (транзита) и отиватъ за
другъ градъ, или за друго населено место
Такива кола и добитъци, при влизането
имъ въ града, депозиратъ налога на най-близ
кия бариеренъ пункъ, отъ тукъ имъ се издава
бележка съ обозначение дата и часъ, по сила
та на която, ако въ сжщото денонощие излезатъ на вънъ отъ града, получаватъ обратно
платените суми при излизане отъ бариерния
пункта презъ който заминаватъ на вънъ отъ
града.
3 а б е л. Ако натоварените коля или до
битъци преминуватъ презъ Варна, за да отидатъ на Варненската железнопжтна станция или
на Варненското пристанище, те не се считатъ
транзитъ и ще се облагата съ бачъ Сжщо се
облагата съ бачъ колата и добитъците, идящи
отъ други общини, или отъ самата Варненска
община, но само отъ места, които лежатъ вънъ
отъ чертите на града, означени въ забележката
на чл. 1 и отиватъ на железнопжтната станция
или пристанището, макаръ и да не преминаватъ
презъ некоя отъ улиците на Варна.
5) Не се взема налогътъ бачъ отъ коля и
отъ добитъци, натоварени съ домени прости ка-
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мъни, вода, пйсакъ, пръсть, тезеци, чимъ и донесе
ни отъ лозе, градини или ниви пръчки, чукани, фи
данки и дръвчета, а сжщо отъ коля натоварени
съ багажъ отъ домашни вещи, праздни лозар
ски бъчви за пръскане лозята и др. лозарски
принадлежности.
3 а б е л. Не се освобождаватъ отъ бачъ
линейните камъни „Аршинъ-таши", дедъ и дър
ва сечени отъ гората.
6) Сжщо не се взема налога бачъ отъ фай
тони. автомобили, омнибуси, брички и кода, ко
ито носятъ пжтници съ багажъ или безъ багажъ,
но ие и когато на колата е туренъ само ба
гажъ, безъ да е пжтника на колата при бага
жа си.
Чл. 4. Ако некой влезе съ натоварени ко
ла или добитъци въ градската черта, безъ да е
платилъ бачъ, счита се, че се е отклонилъ да
плати тоя налогъ и ще се състави противъ
такъвъ актъ, като ще му се спира временно
колата и добитъка.
АвоЦнатоварените кола или добитъци еж
много и пренасятъ стоки или вещи на едно ли
це, закуповача спира само толкова кола, колко
то еж необходими за изплащане бача за всич
ките кола.
Чл. 5. По всеки редовно съставенъ проверенъ актъ, общинското управление дава на
откупчика съдействие за събиране налога по
екзекутивень редъ и глобява нарушителите съ
глоба въ размеръ до 5 лева въ полза на об
щинската каса.
Ако общинското управление намери, че
акта е неверенъ и бача неправилно се иска отъ
налогоплатеца, то отказва да даде съдействие
и откупчикътъ е ддъж< нъ веднага да освободи
задържаната кола или добитъкъ, а за събиране
бача да се отнесе до компетентния еждъ, безъ
да има право да търси врЬди и загуби отъ
общината.
Чл. 6. Принудителното изискване отъ на
рушителя налогъ Б А Ч Ъ и глобата ще става
по реда на събиране даждията, като се продаде
съ публично наддаване часгь отъ хванатата и
задържана стока, останалата стока следъ това
се освобождава а предава на притежателя сре
щу разписка на самия актъ.
Чл. 7. Закуповачътъ ще държа за своя
сметка за събиране бача нуждното число слу
жащи, които требва предварително да бждатъ
одобрени отъ кмета Той поставя аа своя сме
тка край градските черта колкото иска бари
ерни бараки, като сжщо съобщава за това писмечно на кмета. Последниятъ може да запрети
поставяне бариерни бараки само тамъ, дето то
ва би пречило на техническите изисквания.
Отъ днешните бариерни бараки закуповача
ще може да се ползува безплатно, като ги по
държа.
Чл. 8. Бариерите ще бждатъ отворени все
ки делничент» и праздниченъ донь и часъ
Чл. 9. Закуповачътъ има за свое постояно
местожителство гр, Варна, той ще държи глав
но централното писалище въ града за местона
хождението, на което съобщава на кмета писменно.
Чл. 10. Закуповачътъ ще държи следните
прошнуровани и заверени отъ кметството книги:
а) Квитанционна книга подъ Л& № по
редъ.
б) Книга за постжпающате всеки день до
ходи отъ бача, и
в) Книга за издаваните на бариерчиците
квитанции и за повърнатите кочани на тия кви
танции. Тия книги закуповача е длъженъ да пази
и да ги представя въ кметството при поискване.
Чл. 11. Ако би се установило, че е събралъ закуповачътъ, или некой неговъ едужащъ
бачъ въ поголемъ размеръ отъ предвидения
въ тия поемни условия, или ако би събралъ
бачъ отъ вещи ила предмети, освободени отъ
тия условия, съ постановление отъ кмета що
се постъпва по чл 18 на общите поемни
условия, приложени къмъ правилника за град
ските общини, които съставляватъ неразделната
часть отъ настоящите специални поемни ус
ловия.
Изплащането на закупната сума ще става
споредъ общинските поемни условия.

Отр.

8.

За отнимане закупа, кмета ще издаде заповедъ по решение на общинския съвета.
:
Чл. 12 Въ случай, че въ течение на закупния
срокъ, се отмени, намали или увелечи налога Бачъ,
ковтракътъ се уничтожава по право безъ еждъ
за останалото до срока време, безъ да има
право закупувачътъ да дири вреди и загубя
отъ общината.
Чл. 13. Ако договора по настоящите поем
ни условия не бжде сключенъ до 1 януари 1911
година, дохода ще се експлоатира отъ общин
ското управление за сметка на бждащия закуповачъ, или ако не го експлоатира общината,
откупчика нема право да намалява откупвата
цеиа

Специални поемни условия
за отдаване на закуповачъ събирането на
таксите за търгуване съ разни стоки на пло
щадите, чаршиите и пазарищата (сергия); и
на разносъ изъ улиците на гр. Варна, както
и таксите за поставяне маси на тротуарите
за време отъ I януари 1911 година до 31 де
кемврий с. г. (чл. 89 п. I отъ закона за
градските общини).
Общи наредби.

_

ЧЛ. 1) Варненската община отдава на за
куповачъ събирането на таксите за право про
даване стоки на разносъ, на сергия и таксите
за поставяне маси по тротуарите за време отъ
1 януарий 1911 година до 31 декемврий с. г.
Чл. 2) За събираната такса откупчика из
дава печатни номеровани квитанции подпечатани
и подписани отъ него. Тия квитанции ще се
режатъ отъ кочанъ специаленъ само за това
предприятие, въ който нумерата на квитанции
те ще следватъ непрекъснато и въ следующите кочани. Следъ свършванието имъ, кочаните
се предаватъ въ общинското управление.
Чл. 3) Общината си запазва правото да
спре продажбата на известни стеки на сергия
или по улицитЬ въ случай на некоя- епидемия
безъ да плаща на закуповача, каквото й да е
обезщетение.
Чл. 4) Въ случай, че закуповачътъ си по
зволи да събира такси по високи, въ повече
отъ колкото се следва, или непредвидени въ
настоящите поемни условия или пъкъ наруши
некой членъ отъ настоящите поемни условия
глобява се съ заповедь отъ кмета съ глоба до
50 лева за всеки отделенъ случай, За три по
добни случая отнема се пр вдприятието, съглас
но общите поемни условия.
Чл. 5) Ощинските и държавни власти упражняватъ контродъ върху всичките действия
на закупувача и неговите агенти За воеко
нарушение съставляватъ актъ, който се изпра
ща на кмета за налагане глоби на закупувача.
Чл. 6) Закуповачътъ неможе да отстжпи
предприятието безъ предварително съгласие.на
общинския съвета. Агентите на закуповачътъ
требва предварително да бждатъ одобрени отъ
кметството и снабдени съ открита яистъ.

II. Продазиба на стоки на наети ме
ста по пазарищата, тротуарите и
; площадите (сергия).
Чл. 7) Всеко лице което иска да продава
разни стоки на улиците на гр. Варна по пло
щадите и тротуарите предъ продавпицнте си
на установено место (Сергия), длъжно е пред
варително да се снабди отъ общинското управ
ление съ позволителенъ билета за сергия и да
заплати на закупувача установената такса. Вси
чки общински места за |които се взема специ
ална такса, предвидена въ таблицата за общин
ските бериа не се сметата за места за сергия
и предприемача нема право да взема за тЬхъ
такса.
Чл. 8) Въ позволителния билетъ се опре
деля размера на местото, което му се отпуща
въ квадратни метра, а сжщо тъй и разреда на
сергията, споредъ приложения при настоящите
поемни условия списъкъ на улиците по разреди.

Стр., 4'.;

Варненски Общински Вестникъ

Вр. 37;

сж снабдени.,съ. позволителенъ билетъ отъ об
Заетото место отъ едно лице предъ своята отъ закона, за градските общини.. Ако общин щината, .постъпва се съгласно чл. 14.
продавница, въ никой, случай не може да; баде ското управление намери че таксата неправил
цо-големо отъ 8 кв.м. Общинското управление но се (събира) иска отъ нЬкой налогоплатецъ,
може да * откаже издаването па цо.шолитепенъ та ще откаже да даде на закуповача съдей
ПР. Нанасяне- шаси и сто-лове на
билетъ; за,,сергии на места, глато -това,би пре-. ствие яа събиране сумата но такова известие.
• тротуари.
I Знкупувача, ако намира, че искането му е ос
чело на свободното движение
нок««елчо тиебка да се отнесе до компетея.. Чл. 9) Закуповячьтъ съ и.-я ••>п?с»та сно ж"я елцъ ча е.бир-.Ч!' оум-гя огъ чят-гопляЧл. 22) Закупувача ще събира такса, за
редъ размера на меотчто и ... .н.еш •....(.'Ьдв- г ц 0(»:п. ,1 |'М -? В Л-' "ЬГ.»? >?';*.!'•• » . , ! ! ! . ,и;,сеии маси и столове по тротуарнте., Общинленъ: въ позволителния билетъ Т; кс т,,. ... н ск>< о V т|>'.нл^н^е съвместно . съ чояинрйспи'^,.
етото место се плаща годишно през ь вой го ме губи отъ община')».
вл сти М1;н:.е. ди. .чабряни и:«насян»мо нл м си н
сецъ и да е поставена сергията, по долуознастолове вь нЬкои улици или само на не кои
чената таблица:
III. Продажба на разносъ.
части отъ улицата, безъ закупувача, да има
право на рекламация на вреди и загуби.
I разр. год. по 20 лв. на 1 кв. м.
Чл. 16) Позволява се продажбата на раз
П
» „ „ 15 „ „ „
„
,, . носъ на долуизброенигЬ стоки, следъ като, пред
Чл 23) Масите не могатъ да бждатъ^ пос
III . „
„ Ю • » , „
тавени
на повече отъ 1 редъ, нито пъкъ сами
варително се снабдятъ съ позволителенъ билетъ
- I » ••• •» - -\ » - • » • ' • • 5 • • «• • я
я
я
те
маси
могатъ да бждатъ по големи; кржглите
отъ общината и заплатят?, на закупувача след
V
,,
я
*
"
я
Я
*
»
отъ
1
м/
въ диаметъръ а правоъгълните отъ
ните такси: а) 1 лв месечно отъ ваксаджии (чис
г
120
метра
на 070 метра.
VI ;п ;у;:'ги'- .».'•. .2;.. » ,:•».•;>•'.;;:. я ,
тачи на обуща) и продавачи на пуканици; б)
Чл, 10) Пазарната площадъ ще, се парце два лева месечно за продавачи на всекакви те
Чл, ,4) Лицат^ които искатъ да, изнасятъ
лира отъ общинското управление и въ позволи стени продукти, халва, шекерчета, лешници фъс маси и столове по тротуарнте., длъжни, сж да
телния билетъ ще се означава, кой парцелъ се тъци- бадеми, орехи, леблебии, кестени, (сурови, се снабдятъ предварително съ разрешение отъ
печени и варени), всекакви овощия, (протокали, общинското управление и да платятъ следуе
отдава на лицето.
Отъ. местата на този площадъ откупчика демони, ябълки и др. зеленчуци), естествени мата, такса на закупувача:
що събира но два лева па парцелъ месечно а и искуствени цветя, сиропъ, сладоледъ, лимоне по таксата , предвидена въ предаудщия ; нада, млеко, чай, салепъ, боза, яйца варени,
консервирани зеленчуци, пъстарма и консерви,
членъ 9'.' "' '*,.', ., ^
'.-.',,.'..','. .<•Оттъ кргь-чмари н бирарии. '
зеленчуци съ панерчета, илюстровани картички
За бел. Парцелите се даватъ споредъ ну и картинки, връзки за обуща, боя за обуща,
I разредъ по 3 лева ва месецъ за вейка
ждата на продавачите. Те немогатъ да бхдатъ тенекиени и телени изделия, сюнгери" (гъби)',_
маса,
които иматъ патентъ за търгуване отъ
по-големи отъ 6 кв м.
„.,
кошници, панери, метли, огъ лицата, които ра- I разредъ.
Чл. Ц) Лица, които прЬзъ време на разни зиграватъ изъ улиците разни мишки, кукли и
II разредъ по 2< лева на месецъ за вейка
празденства, събори и др. празднични дни презъ погсазватъ любопитни картини; продавачите на
маса,
които- иматъ патентъ за търгуване отъ
годината,. (Великъ-денъ, Байрамъ) би, поискали кебабчета. джигерчета и др, печени меса, раци,
II
разредъ.
да наематъ общ. празни места, за, да поставятъ варени и сурови, всекакви риби, миди охлюви,
продавница за спиртни питиета, за; да излагатъ стриди, кариди, домашни и диви птици и суро
III разредъ по 1 левъ на мес. за. всека,
картини, панорами, музеи, или да даватъ акроба- ви яйца, а също и отъ продавачите на дърве маса, които иматъ патентъ за търгуване отъ
тииескн и др. подобни представления, да прстро- ни въглища съ кола и товаренъ добитъкъ; в) III разредъ.
ятъ люлки, длъжни съ предварително да се аеть лева месечно: тютюнъ, папироси, цигарени
снабдятъ ст позволителенъ билетъ отъ общин-, книги, кибратъ, килими, платове, платна и раз
садтр, управление, въ което се определя пар ни землени и гипсови изделия; г) по десеть лева
Отъ кафеджии.
цела и размера му. и. да заплатятъ на закупо-: месечно за продаване: сапунчета, гребенчета,
вача следната такса з» всеки день: ...,_.
четки, игли, конци, детски играчки, пояси, ко
I разредъ на месеца по 2 лв. за вс4к.а,
лани,
прашки, фанели, омбрели ризи, гащи, чо извадена маса.
,•-. 1 ) 3 а акробатически, кинематографически
''••.'.
и( др.; представления, циркъ, музеи, изложба на рапи, кърпи, разни дантели, нохчета, огледала,
II разредъ иа месеца пе 1 лв. за всека
картини и др. любопитни предмети и моментал портмонета, чанти, чехли обуща, панталони, гаизвадена
маса.
лантария
и
стъклария.
,
•
ни фотографии по осемь (08) ст. на кв. м.
Чл, 17) Продавачъ, който търгува съ раз
III разредъ на месеца по 0 50 лева за/
2) За менажерии, люлки, кончета и др.
1
лични
стоки,
подлежащи
на
различно
таксуване,
вс*ка
извадена маса..
въртележки по десеть (Ю ст. на кв. м.
;
споредъ
вида
на
стоката,
облага
се
само
съ
3) Отъ места за бараки, за продаване все •
Отъ I разредъ се считатъ-тия кафенета,
какви стоки, кръчми за продаване спиртни пи една такса-максималната. Презъ което число на които .плащатъ чистъ данъкъ занятие повече отъ
тиета и кафенета по петнадесеть (15) ст. на кв. м. месеца и да е платена таксата, счита се пла 80' лева годишно.
••••,..:
тена само до края на месеца, презъ който е
З а б е д За общински празни места, които издадена квитанцията, Това важи и за таксите
Отъ II розредъ тия които плащатъ чистъ
се отдаватъ подъ наемъ отъ общината за гор,-. за маси и столове.
данъкъ занятие отъ 21 до 80 лева включително
нята дель презъ летния сезонъ откупчика нема
Чл. 18) Предвидените въ чл 16 такси се и отъ III разредъ всички останали кафенета.
право да събира такса.
събиратъ, когато продажбата става на ржце,
Сладкарите й бозаджиите плащатъ по так
.•:,-.. Чл. 12) Продавача-сергиджия се лишава кошници, кобилици, кошове или други подобни, сите, определели за кръчмаригЬ д бирариите,
отъ местото^.когато своеволно го отдаде други когата обаче продажбата имъ става на ржчни а ра1зрЬдите се, опрйделятъ по чистия данъкъ
му иди,: пъвъ. когато не; го използува презъ оп колички, или табли носени отъ две лица такса занятие:
та се удвоява. Когато пъвъ продажбата на еж
ределеното време.
Отъ I разрйдъ сж тези, които плащатъ
; Чл. ;13) На недъгави и престарели бедни щите стоки става съ кола съ единъ или два чистъ данъкъ занятие повече отъ 50 тева го
продавачи на разносъ или сергия по подадена впрегателни добитъка или съ' товаренъ доби^ дишно.
отъ - тйхна страна. писменна молба, кмета раз тъкъ таксата се утроява
Отъ" II разредъ-които плащатъ чистъ да
З а б е л . Таксите за дървени вжглища ие
решава да се освободятъ- отъ такса най много
нъкъ
занятие отъ 21 до 50 лева включително
се
увеличава.
на тридесета» души. На такива общинското упи
отъ
III раз. всички останали. '
правление издава; удостоверение и откупчика
Чл. 19) Закуповачътъ нема да събира так
не събира отъ техъ такса
си отъ солените, който продаватъ на пазаря
З а б е л Кафеджии, които изнасятъ ;само.
•:-: : Чл. 14): Лица които. излагатъ. сергия безъ разни съестни и др продукти като бобъ, грахъ, сголове следъ като сж изпълнили чл, 24 отъ
предварително да съ се снабдили отъ общината леща, цветя, масло, сирене, яйца, прасета, аг тези поемни условия, плащатъ. за всеки три.
съ позволителенъ билетъ :или заемагъ места по- нета, домашни птици, медъ тикви и вълна, сжщо и стола таксата на една масап :
,
големи отъ определеното въ позволителния би граждани и селяни, които продаватъ свои до
Чл, 26; Ако некой изнесе натротуара ма
летъ глобяватъ се по заповедь на'кмета..съ гло машни и ржчни изделия, като: платна, плетени
си и столове безъ предварително разрешение, или
ба до 50 лв и се вдига сергията имъ. Откуп-: фанели, ризи, гащи, чорапи, дантели, ; ...
чивътъ е ддъженъ да състави противъ тия лица
Чл. 20) Общинското управление може спо , ако е нзнесалъ маси въ повече отъ определе
актове, които изпраща на общината. Глобата редъ нуждата съгласно чл. 3 отъ настоящите ното въ позволителния билетъ постъпва се съг
по тия актове е въ, полза на откупчика. Ако поемни условия да забрани продажбата на не- ласно чл. 14 отъ настоящите поемни условия.
общинското управление намери актовете за не кои отъ изброените въ чл. 16 стоки безъ да А спремо лица, които откажатъ доброволно да
редовни рткупчнча не. може да търси никакви има право закупувача да търси, каквито и да платятъ следуемата му се такса, постжпва се
съгласно чл. 15 отъ сжщите условия.
вреди и загуби отъ общината.
вреди и загуби, или да позволи продажбата не
Чл. 27) Ако по некря причина, договора
...... Чл • 15) Лица които откажатъ доброволно предвидени такива и ги причисли за таксуване
по
настоящите
поемни условия не бжде склюда платятъ, следуемата се такса, откупчика, ги къмъ известна категория, безъ да увеличи
ченъ
до
1
януарий
1911 година, дохода ще се
поканва съ покана (червено известие), да вне- откупната стойность. ,
експлоатира,
отъ
общинското
управление за сме
сатъ таксата въ три дневенъ сровъ. Въ слу
Чл 21) Спремо лицата които откажатъ
тка
на
бждащия
закупувачъ.
чай че не сторятъ това, общннского управле доброволно да заплатягь следуемата се такса,
ние дава на предприемача съдействие да ги съ постъпва се съгласно чл. 15 отъ тези поемни
Чл 28) Разноските по търга и за сключ
бере го евзевутивенъ начинъ, съгласно чл. 102 условия, спремо лица, които продаватъ безъ да ване на договора съ за сметка на откупчика.

