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Брой 1.

Варна,'25"май 1911 год.
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Цената на вестника е,

Излиза '
винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и само за три четири п ^ т и в ъ месеца.
иесеца.
Редакторъ-експедиторъ:
Един-ь брой 3 с т .
Варнен. Град. Общ. Библиотекарь.
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17 Мартъ 1911 год.
гр. Пдевенъ

За обявления се плаща на дума:
8а първа страница. • • . • 3 ст.
„ втора
.2 „
» третя и четвърта страници . 2 „
Единъ б р о й 5 с т .

До Господина
Варненски Гр. Общин.
Нметъ.

Мпогоуважаемий Господинъ Кмете,
Писмото Ви № 658 отъ 15|1 т.
г. съ което ни съобщавате прият
ната новина, че Варненския Град.
Общ. Съветъ въ заседанието си
единодушно е решилъ да се отпустнатъ отъ общинския разсадникъ
безплатно на Комитета „Царъ Осво
бодители паркови дръвчета, за дозалесяване парковете при къщите-музеи, съ радость и задоволст
во получихме.
Предметните дръвчета— скъпи
подаръци отъ, признателния Вар
ненски гр. общ. съветъ за парко
вете— памятници, се извадиха, пре
несоха и чрезъ засаждането имъ
се изпълниха незалесените до
сега кътчета на парковеге-памятници при къщите-музеи въ Плевенъ, Пордимъ, Вела и Горнастудена, Параклисъ-Мавзолея и Окобелевия паркъ памятникъ—музей.
Вашите подаръци — паркови
дръвчета — на дълги години ще украсяватъ парковете-памятници
светите места на признателна Бъл
гарино - билно напоени съ кръвьта
на хилядите Руски синове, герой
ски сложили живота си на бъл
гарската земя, за Българска свобода.
Отъ мое име и отъ името на
комитета „Царь Освободитель Алек
*«* сандръ II* приемете моля, многоуважаемий господине Кмете, Вй и
предайте на членовете отъ общин
ския съветъ нашата дълбока благодарность и признателность за
безценнигЬ Ви подаръци.
Съ отлично почитание:
Председатель на комитета „ЦарьОсвободитель", СТ. ЗАИМОВЪ.

Преписъ.

АПОВЪДЬ
\'Ь. 330
гр. Варна/12 май 1911 год.
Въ допълнение на заповедьта
подъ № 280 отъ 18 Априлъ т.
г. и предъ шдъ на чл. чл, ' 1, 2,
3, 4, 8 и-??.отъ|-: правилника за
преглеждането на добитъка за
клане, месотс .и месопродавниците;

4. Поставени карантини
6
5. Направени дезинфекции
, 20
6. Прегледани ученици по домовете 27
7. Направени ревизии на частни кжщи'115
8.
•
,
. общест
вени заведения
500
9. Направени актове за нарушение на
санитарни наредби
31
10 Дежурство
31
11. Дадена 1-ва помощь отъ дежунри 12
12. Асистирани раждания и помятания 10
13. Конфискувани и унищожени предмети:
млеко 50 кгр, хлебъ 50 кгр., риба 3 кгр., дю
ли 2 кгр., фурми 5 кгр., стафида 8 кгр.

Запсведвамъ:

Бюлетинъ

1] Преглеждането добитъка,
проверката ш билетите и свиде
телствата ще става отъ 6 часа су-

за инфекциозните болести въ гр. Варна презъ
месецъ Януарий 1911 г.

2] Кланео и чистенето и пр.
на. добитъка да става отъ 6 сутр.
до 11 часа ]редъ обедъ и 3—6
сл. обедъ. I
3] Преглда на месото и вътре
шните оргащ да става презъ все
ки единъ чаъ; |
' • ,"
4] Чистеето -на скотобойната
да става отт 11 ч. до 12 часа сутриньта и съ 6; до 7 ч. досле
обедъ. :.
*
Изпълнеието на тая заповедь
възлагамъ в Градския Ветеринаренъ Лекар, и подведомствените
нему фелдшои.
Преписъотъ заповедьта да се
изпрати на 1-на Варненски Окръженъ Управгель, за сведение.
подпКметъ: ИВ. ЦВРОЙЪ
Верно, Секетарь: М. ПЕТКОВЪ

1Ьлетинъ
за дейностьта наанптарния персоналъ, лека
ри, фелдшери, сатари и акушерки при Вар
ненската градскабщина, презъ м-цъ Януарий
?11 година.
''
1. Прегледи болни въ "трите градски
амбулатории и пдомовете
1457
2 Провер! на раждания
115
3. ,_>-"*""" г, умирания
86
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Старши Общ. лекарь: Д-ръ Ст. ЗлатарОВЪ.

Бюлетинъ
за дейностьта на санитарния персоналъ Декари,
фелдшери, санитари и акушерки при Варнен
ската градска община презъ месецъ Февруарий
1911 година.
'
1. Прегледани болни въ трите общински
амбулатории и по домовете
1630
2. Проверка на раждания
115
3.
» • » умирания
59
4. Поставени карантини
3
5. Направени дезинфекции
5
6. Прегледани ученици по домовете 19
7. Направени ревизии на частни кжщи 218
8
.„
„ н а обществе
ни заведения
Ц40
9. Направени актове за нарушения
на санитарни наредби
125
10. Дежурства
28
11. Дадена първа помощь отъ дежурните 7
12. Асистирани раждания и пометания 15
13. Унищожени предмети:
1) Мандарини I каса, 2) ликони 72; 3) риба
120 кгр; 4) Краставици 1 каче; 5) сладки 2

ломъ че те щели да се даватъ следъ 200 го дяването на града, извършените работи отъ
дини, сиречь нема да се даватъ никога.
допустнатите монтьори, ще изпитва съ помпа
За осветление на уважаемата варненска направените отъ техъ инсталации и ако, при
публика Управлението съобщава, че съгласно тия ревизии, се окажатъ некои съществени
Старши Общ. Лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ. решението на библиотечния комитетъ отъ 15 недостатъци въ-извършените инсталации, Об
ноемврий 1910 год., библиотеката абонира всич щината ще забранява на такива монтьори да
ките партийни органи (официози на полит. пар работятъ повече по частните инсталации въ
тии),
местни вестници и вестниците: Държа- града.
венъ Вестникъ, Вести и Зорница и всеки мо
Строго се забранява на ония монтьори,
же да се ползува отъ техъ като ги поиска които, следъ издаването на настоящето обяв
лично,, отъ п. библиотекаря; на масите те не ление, си позволятъ да извършватъ частни инсе иадшхатъ,, защото или се късатъ или—което стадздид преди да с ъ представили исканото
за инфекциозните болести въ гр- Варна презъ
е ощс^ по-лошо? --'се задигатъ отъ^нъки недо свидетелство и преди да иматъ писмено раз
. м.есецъ Февруарий 1911 г
бросъвестни четци и после въ краятъ на ро решение отъ Общината или да изкопаватъ
дината не могатъ да се подвържатъ. Същ)о та преждевремено ями въ улиците или не спази
по у ч а с т ъ в,и
ка не с ъ изложени н!а масите и илюстрациите ватъ реда определенъ отъ Общ управление
«
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ее изрезватъ картини" и се вадятъ коли и въ чватъ водопроводните тръби. Продупчването^
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м
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8 * краятъ на годината н!е би останало нищо. А ще става само отъ градския монтьоръ.
требва да се знае, че иностраните иллюстраНарушенията по настоящето ще се кон1
1
1
1 8саг1-Д.па
цаи с ъ /оста скъпи: 5 0 - 6 0 ' лева годишно статиратъ съ актове отъ чиновниците въ от
2 Б1| МегИлз
1 1
1
Всички други списания и журнали (на брой 48);. делението по водоснабдяването на града. Ви
3 ТурЬиз
1
1
1
ся. изложени на масьтгь, но; за жалость цта- новните ще со глобятъ за всеки случай съ
1
4 РагоМгдя
1 1
ватъ плячка на юъкои, недобростгьстни четци, глоба до 25 лева, съгласно заповедьта ми отъ
5 'Епшре115
1 1
1 които си позволяватъ или да вадятъ отъ техъ днесъ подъ М 320.
6 К&ео.а
1 1
1
коли (съ разни интецеент за техъ статии) или
Кметъ: И В . Ц Е Р О В Ъ
ВСИЧКО
6 4
2
1 1 3 1 да крадатъ цп>ли списания и по тоя начинъ
Секретарь: М. П Е Т К О В Ъ
разнебитватъ цели течения. За да се има по
Старши Общински лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ. нятие за размера на тоя-вандализмъ, ще приведемъ статистиката \ па кражбите за послед
ната седмица: 1) Българок., Сбирка <• Л$. 3; 2)
Неделя «Л.? 5; 3) Биб1диотек.>гза самообразова
ние № 4; 4) По супгв и по адорю М 1; 5)
Варненско Градско Обшинско Управление
Майка и Дете № 2; а отъ 5) Демократически
Варненска Гр. Общиеска Библиотека
Прегдедъ № 2 липсуватъ 30 страници (извадени).
ОБЯВЛЕНИЕ
Управлението апелира къмъ читающата
№ 7730
'
публика да се притече на юмощь, като контролира такива недобросъве ;тни четци и, щомъ
гр. Варна,2 Май 1911 год, (
Преди 14 месеца приехъ управлението на забележи некой недобросънйотенъ четецъ, да
общинската библиотека въ пъленъ хаосъ и раз предупреди за това управл.нието.
Обявява се, че на 6 юний•% г.
небатване. Редовенъ инвентарь немаше и съ
Други,! мерки за сега, шри сегашното неу въ 10 ч. < сутриньта въ помещение
ществуваше; само единъ мизеренъ, стъкменъ добно помещение — 2 малкц стаи—: не могатъ
неграмотно отъ преди 8 години каталогъ, да се зематъ, защото да
то на общинското управление ще
(1903 год.) който обаче не отговаряше на дей- стаи по 1 дежуренъ1. чинов^икъ мислимъ че е
се произведе търгъ съ явна конку
ствителностьта, защото съдържаше само книги и неуместно и неудобно, г отчасти и невъз
ренция отдаване на предприемачъ
набавени отъ преди 8 години, а всички други
можно. А пъкъ да се набавлтъ двойни, а найкниги постъпили въ библиотеката въ тоя просетне може би тройни екземпляри, това би се доставката на разни строителни ма
межутъкъ, останали незаписани нигде и се
отразило много зле върху библиотечния бюджетъ. териали презъ т. г.
.?• '
търкаляха на тавана въ прахъ и разхвърлени
Впрочемъ, защо да *се харчатъ суми завъ разни направления (такива книги намърихъ
Приблизителна стойность 6000
ради некои недобросъвестни четци!
на тавана повече отъ 2000). При проверката
Умоляватъ се другите листни вестници да лева.
на книги направена, разбира се, само на ос
дадатъ
гласяость на настоящето ,ни; съобщение.
нование на стария каталогъ (1903 год., друго
Залогъ 5°|0Отъ управлението.-на
библиотеката.
средство за каква годе проверка немаше) се
(Съгласно решението на ЯиСлиот. Комитетъ отъ 23 мартъ)
п. Кметъ: К. Евстатиевъ
указа, че с ъ изгубени около 1500 книги на
стойность 6 7,000 лева, особено е пострадалъ
и. д. Секретарь: М. Петковъ.
юридическия отделъ. И ако това положение се
продължеше още 2-3 години, тогава библиотеката
щеше да има нужда да си набавя и урежда
всичко отново.
кгр; 6) млеко 207 литри; 7) Чаши 84; 8) ма
слини 75 кгр.; 9) хлебъ 106 кгр; 10) плодове
—фрукти 36 кгр. й 11) сирене 8 кгр.
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Оставатъ |

Заболели ]

Бюлетинъ
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а
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ПОКАНА.

•У

Първата ми грижа беше да се приведе
всичко въ известяость; да се направи редовенъ
инвентарь (описъ на. книгите) Оледъ това се
приготвиха 2 екземпляра нови (иълни) ката
лози за публцка, дето се вписаха всички книги
незаписани до сега, за да бъдатъ достъпни за
ползуване на публиката. Такива нови книги
се вписаха до сега около 2,600. Освенъ това
се състави пъленъ картоненъ каталогъ (поаз
бученъ) за справки. Благодарение усилената
работа на малкия ни персоналъ, днесъ прибли
зително може да се каже, че всичко е уре
дено и стои на разположение на публиката.

О Б Я В Л Е Е ИЕ

Варненско Градско Общинско Управление

№••7954
гр.

ОБЯВЛЕНИЕ

Варна, 4 май 1911 год.

Варненското Градско Общинско Управле
ние обявява на интересувацате се за знание
че за направата на частни зодоинсталации изъ
домовете на варненските граждани отъ новостроящия се градски водрпроводъ се явиха
много кандидати, които не ре знае дали отбиратъ или не отъ работата.
Понеже частните .инсталации, свързани
Въ течение на 14 техъ месеца некои ме
съ
градската
водопроводна мрежа, ще има да
стни вестници често се занимаваха съ библи
понасятъ
водното
налягане и хидравлическите
отеката, но за жалость съвсемъ наредко се
явяваха статии, писани вещо и съ познаване удари, каквито има гради!ката . водопроводна
на работите, а никой не е далъ некой уме- мрежа и които с ъ доста ;•:големи до 10 атмо
стенъ съветъ. Мнозина знаеха само много да сфери, то частните инсталации требва да бъпрете.чдиратъ, но не искаха и да знаятъ, че датъ тъй здрави, че да мОгатъ да издържатъ
библиотечното управление е претоварено съ на водно налегане до 15 атмосфери.
работи най елементарни, които требвало е да
• За това на монтьорите, които желаятъ да
бъдатъ уредени още преди Ю 15 години, но извършватъ частни водоинсталации, ще се да
останали непобутнати и сега требваше да се де писмено разрешение фъ Общината и то
уреждатъ наведнъжъ. Между другите, некой само на ония, които представятъ свидетелства
анопименъ авторъ се е оплакалъ въ в „Сво- за техната компетентпость; издадено отъ Тър
боденъ Гласъ", че библиотекаря криелъ ве говската камара
I
стници, списания и илюстрации и никому не
Общинското управление ще контролира
ги давалъ за прочитъ, като загатналъ мимохо- чрезъ своя технически перссщалъ по водоснабI

• ' ' • ' ' №
гр.

'-•

9486.

Варна, 24 май 1911 година.

Обявява се, че на 8 юний т. г.
въ помещението на общинското
управление ще се произведе на но
во търгъ съ тайна конкуренция за
паляне и подържане лампите
„Аладинъ* за време отъ сключва
не договора до 31 Декемврий.н. г.
Офертите ще се приемать отъ
3—4 часа сл. обедъ.
ч;
Приблизителна стойность *на
предприятието 13,500 лева. I •
Залогъ 675 лв.
п. Кметъ: К, Евстатиевъ
Секретарь: М. Петковъ.

Брой 1

Стр 3

«Варненски Общински Вестникъ

Варнон. Градско Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
Ж 8653
гр. Варна, 14 май 1911 год.
Варненското градско общинско
управление обявява на интересующите се, че Ромънския Министер
ски съветъ е разрешилъ влизане
то въ Ромъния на българските работници-градинари и презъ погра
ничния пунктъ при гр. Корабия.
Отъ Кметството.
Варнен. Градско Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№8650
гр. Варна, 13 май 19.11 год.
Обявява се, че на 27 того въ 10
часа сутриньта въ помещението на
кметството ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция за отдаване
на предприемачъ доставка на обле
кло за общинските служащи [по
жарникари, разсилни и пр.]
Приблизителна стойность 4146
лева.
Залогъ 20 7*30 лева.
н. Кметъ: К. Евстатиевъ.
Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
М

9311

гр Варна, 23 Май 1911 год.

Обявява се, че на 8 юнц т. год
въ 9 часа сутриньта въ |помещението на общинското управление ще
се произведатъ следните търгове
съ явна конкуренция:
а] Отдаването подъ наемъ за
време отъ сключване договора до
31 декемврий 1913 г.
1, Бюфета прй скотобойната;
2. Дюгени № 1 отъ старите зе
ленчукови и № 22 отъ новите —
на пазарния площадъ.
Залогъ 5°|0 отъ първоначалната
цена, която ще се определи въ
време на търга,
б] Отдаване на предприемачъ
доставката на около 30,000 кгр.
сено за общинските коне.
Приблизителна стойность 5000
лева.
Залогъ 5°|0.
п. Кметъ: К. Евстатиевъ
Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление

БЯВЛЕНИЕ
N 8781.
гр. Варна, 14 Май 1911 година.
Варненското Градска Общинско Управление обя
вява на жителите отъ гр. Варна, че, съгласно указа «М
214 отъ 18 априлъ т. г.. на 5 идещи юний ще се про
изведатъ избори за избпране четирма народни пред
ставители отъ гр. Варна за ВЕЛИКО НАРОДНО
СЪБРАНИЕ.
Помещенията, въ които ще гласоподаватъ изби
рателите отъ града, съ разпределени отъ общинския
съветъ съ решение №. 188 отъ днесъ на 9 секции,
както следва:
1) Избирателите отъ първа секция ще гласопо
даватъ въ училището „Иоеифъ Г въ I участъкъ;
2) Избирателите отъ втора секция ще гласопода
ватъ въ училището „Сулини" въ II участъкъ;
3) Избирателите отъ трета секция ще гласопо
даватъ въ училището „Князъ Борисъ" въ II участъкъ;
.4) Избирателите отъ четвърта секция ще гласо
подаватъ въ еврейското училище въ III участъкъ, на
ъгъла на улиците „Дебърска" и „Панагюрска".
5) Избирателите отъ пета секция ще гласопода
ватъ въ стопанското училище на д-во „Майка" въ Ш
участъкъ;
6) Избирателите отъ шеста секция ще гласопо
даватъ въ училището Днтимъ I" въ IV участъкъ но
вата циганска махала
7) Избирателите отъ седма секция ще гласопо
даватъ въ училището „Св. Методий" въ IV участъкъ;
8) Избирателите отъ осма секция ще гласопода
ватъ въ училището „П. Р. Славейповъ" въ новото учи
лище IV участъкъ;
9) Избирателите отъ девета секция ще гласопо
даватъ въ Училището „Св. Сава Ангеларий" при цър
квата „Св. Петка" въ V участъкъ.
Освенъ горньото, явява се на гражданите изби
ратели, че по причина дето мнозина отъ записаните
въ избирателните списъци съ променили квартирите
си и не съ съобщили въ общинското управление но
вите си адреси, общинските агенти не съ имали възможность да предадатъ на такива избиратели избира
телните карти.,
За да се даде възможность на всички избиратели
да получатъ избирателните си карти, наредено е до
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Чл. 12) Продавача-сергиджия се лишава
отъ местото, когато своеволно го отдаде други
му или пъкъ когато не го използува презъ оп
ределеното време.

общинските агенти усилено раздаване на картите.
Ония избиратели, които, въпреки това, не си получатъ
картите, поканватъ се да се явятъ въ общинското уп
равление и ги получатъ отъ статистическия отдЪлъ.
Картите могатъ да се взематъ до самата дата на из
борите — 5 юний т. г.

Чл. 13) На неджгави и престарели бедни
продавачи на разносъ или сергия по подадена
отъ техна страна писменна молба, кмета раз
решава да се освободятъ отъ такса най много
на тридесетъ души На такива общинското уп
равление издава удостоверение и откупчика не
събира отъ техъ такса.

Кмета ИВ. ЦЕРОВЪ
Секретарь: М. П Е Т Ш Ъ
СПЕЦИАЛНИ ПОЕМНИ УСЛОВИЯ.
за отдаване на закупувачъ събирането на
таксите за търгуване съ разни стоки на
площадите, чаршиите и пазарищата (сергия)
и на разносъ изъ улиците на гр- Варна, как
то и таксите за поставяне маси на тротуарите за вреше отъ I Януарий 1911 година
до 31 декемврий с г. (чл. 89 п. I отъ за
кона за градските общини).
ОБЩИ НАРЕДБИ
Чл. 1) Варненската община отдава на за
купувачъ събирането на таксите за продаване
стоки на разносъ, на сергия и таксите за по
ставяне маси по тротуарите за време отъ 1
януарий 1911 год. до 31 декемврий с г.
Чл. 2) За събираната такса откупчика из
дава печатни номеровани квитанции подпечата
ни и подписани отъ него. Тия квитанции ще
се режагь отъ кочанъ специаленъ само затова
предприятие, въ който нумерата на квитанции
те ще следватъ непрекъснато и въ следующи
те 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 н*коя епидемия
безъ да плаща на закупувача, каквото и да е
обезщетение
Чл. 4) Въ случай, че завупувачътъ си по
зволи да събира по високи, въ по-вече отъ
колкото се следва, или непредвидени въ на
стоящите поемни условия или пъкъ наруши
нЬкой членъ отъ настоящите поемни условия
глобява се съ заповедь отъ кмета съ глоба до
50 лв. за всеки отделенъ случай. За три по
добни случая отнема се предприятието, съглас
но общите поемни условия.
Чл. 5) Общинските и държавни власти
упражняватъ контролъ върху всичките действия
на закупувача и неговите агенти За всеко;
нарушение съставляватъ актъ, който се непра
вда на кмета за налагане глоби на закупувача
Чл. 6 Закупувачътъ неможе да отстжпи
предприятието безъ предварително съгласие на
общинския съветъ. Агентите на закупувачътъ
требва предварително да бждатъ одобрени отъ
кметството и снабдени съ огкритъ листъ

II. Продажба на стоки на наети места по
пазарищата, тротуарите и площадите
(сергия).
ЧЛ. 1) Всеко лице което иска да продава
разни стоки на улиците на гр. Варна по пло
щадите и тротоарите предъ продавниците си
на установено место (сергия), длъжно е пред
варително да се снабди отъ общинското управ
ление съ позволителенъ билетъ за сергия и да
заплати на закупувача установената такса. Всич
ки общински места за които се взима специал
на такса, предвидена въ таблицата за общин

Чл. 14. Лица които излягатъ сергия безъ
предварително да еж се снабдили отъ община
та съ позволителенъ билетъ или заематъ мес
та по големи отъ определеното въ позволител
ния билетъ глобяватъ се по заповедь па кме
та до глоба 50 л. и се вдига сергията имъ.
Откупчикътъ е длъженъ да състави противъ тия
лица актове, които изпраща на общината. Глоба
та по тия актове е въ полза на откупчика. Ако
ските берии н • се сметатъ за мЬста сергия и общинското управление намери актовете за не
предприемача нема право да взема за техъ редовни откупчика не може да търси никакви
такса.
вреди и загубиотъ общината.
Чл 8) Въ позволителния билетъ се опре
Чл. 15) Лица които откажатъ доброволно
деля размера на местото, което му се отпуща
да
платятъ
следуемата се такса, откупчика ги
въ квадратни метра, а еж що тъй и разреда на
поканва
съ
покана (червено известие),- да внесергията, сноредъ приложения при настоящите
сътъ
таксата
въ три дневенъ срокъ. Въ слу
поемни условия списъкъ на улиците по раз
чай
че
не
сторятъ
това, общинското управление
реди.
дава на предприемача съдействие да ги събе
Заетото место отъ едно лице предъ своята ре по екзекутиваенъ начинъ, съгласно чл. 102
продавница, въ никои случай не може да бжде отъ закона за градските общини. Ако общин
по-големо отъ 8 кв м. Общинското управление ското управление намери че таксата неправил
може да откаже издаването на позволителенъ но се (събира) иска отъ не.сой налогоплатецъ
билетъ за сергии на места гдето това би пре тя ще откаже да даде на закупувача съдей
чило на свободното движение.
ствие за събиране сумата по такова известие.
Чл. 9. Закупувачътъ събира таксата спо« Закупувача, ако намира, че искането му е ос
редъ размера на местото и разреда опреде- нователно требва да се отнесе до компетентния
ленъ въ позволителния билетъ. Таксата на на еждъ за събиране сумата огъ налогоплатеца
етото месго се плаща годишно презъ който ме- безъ да има право да търси вреди и загуби
сецъ и да е поставена сергията, по долуозна- отъ общината.
чената таблица:
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Чл 10) Пазарната площадъ ще се парце
лира отъ общинското управление и въ позволи
телния билетъ ще се означава, кой парцелъ с«
отдава на лицето.
Отъ места на този площадъ откупчика ще
събира по 2 .лева на парцелъ месечно а не по
таксата предвидена въ предидущия членъ 9.
3 а б е л. Парцелите се даватъ споредъ ну
ждата на продавачите. Те не могатъ да бждатъ
по големи отъ 6 кв. м.
Чл. 11) Лица които презъ време на раз
ни празненства, събрри и др. празнична дни
презъ годината (Великъ-денъ, Байрямъ) би по
искали да наематъ общ. празни места, за да
посгавятъ продавници за спиртни питиета, за да
излагатъ картини, панорами, музеи, или да да
ватъ акробатически и др. подобни представления,
да построятъ люлки, длъжни еж предварително
да се знабдятъ съ позволителенъ билетъ отъ
общинското управление, въ което се определя
парцела и размера му и да заплатясъ на за
купувача следнята такса за всеки день;
1) За акробатически, кинематографически
и др. пердставления, циркъ, музеи изложба на
картини,и др. любопитни предмети и моментал
ни фотографии по (0'8) ст: на кв. м
2) За менажерии, люлки, кончета и др.
въртележки по (10 ст. на кв. м )
3) Отъ места за бараки, за продаване всекакви стоки, кръчми за продаване спиртни пи
тиета кафенета по петнадесеть (15) ст. на кв,
метръ.
3 а б е л За общински праздни места, кои
то се отдаватъ подъ наемъ отъ общината за
горнята цель презъ летния сезонъ откупчика
нема право да събира такса.

III Продажба на разносъ.
Чл. 16) Позволява се продажва.а на раз
носъ на долуизброените стоки, следъ като пред
варително се снабдягъ съ позволителенъ билетъ
отъ общината и заплатятъ на закупувача след
ните такси: а) 1 лв. месечно отъ ваксаджии
(чистачи на обуща) и продавачи на пуканици;
б) два лева месечно за продавачи на все какви
тестени продукти, халва, шекерчета, лешници,
фъстъци, бадеми, орехи, леблебии, кестени, су
рови, печени и варени), всекакви овощия, (цротокали, л мони, ябълки и др. зеленчуци1, есте
ствени и искуствени цветя, сиропъ, сладоледъ
лимонада, млеко, чай, салепъ. боза, яйца варе
ни, консервирани зеленчуци, пастарма и консер
ви зеленчуци съ панерчета, илюстрована кар
тички и картинки, връзки за обуща, боя за обу
ща, тенекиени и телени изделия, сюнгери (гжби),
кошници, панери, метли, отъ лицата, които разиграватъ изъ улиците разни мишки, кукли и
показва.ъ любопитни картини; продавачите на
кебабчета, джигерчета и др печени месе, раци,
варени и сурови, всекакви риби миди и охлюви,
стриди и кариди, домашни и диви птици, и су
рови яйца, а сжщо и продавачите на дървени
въглища съ кола и товаренъ добитътъ; в) петь
лева месечно: тютюнъ, папироси, цигарени кни
ги кибритъ, килими, платове, платна и разни
землени и гипсови издетшя; г) по десетъ лева
месечно за, продаване: сапунчета, гребенчета,
четки, игли, кочци, детски играчки, пояси кола
ни, прашки, фанели, омбрели ризи, гащи, чора
пи кърпи, разни дантели, нохчета. огледала,
портмонета, чанти, чехли, обуща, панталони, галантария и стъклария.
Чл. 17) Продавачъ, който търгува съ раз
лични стоки, подлежащи на различно таксуване
споредъ вида на стоката, облага се само съ
една такса-максималната. ПрЬзъ което число на
месеца и да е платена таксата, счита се пла
тена само до края на месеца, презъ който е
издадена квитанцията. Това важи и за таксите
за маси и столове.
'Следва)
Печатница „Бойниковъ", Варна

