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Варна 15 ОктоМврий 1911 год.

Цената на вестника е,

винаги предплатено, за година само 3 лв.
Може да се предплаща и само за трп
месеца.
Един-ь б р о й 5 с т .

Излиза
ч е т и р и шйлги в ъ ьгЬсеца.
Редакторъ ексяедпторъ:
Варнен. Град. Общ. Виблиотекарь.

Варн. Град. Общ. Управление
Обявление
№ 19167
Гр. Варна, 19 октомври 1,911 год.
Прнеже произведения на 26
Оептемврий т. г, търгъ за достав
ка на 1100 куб. метра дърва и
60 тона Английски въглища за
отопление общинските помещения
основните училища и прогимназии
въ гр. Варна не се утвърждава,
обявява се, че на 2 Ноемврий т.
г. до 10 часа предъ обедъвъ по
мещението на общинското управ
ление ще се произведе новъ търгъ
съ тайна конкуренция4 за същата
цель.

Приблизителна стойность
19000 леваЗалогъ 950 лева
Господа конкурентите въ офе
ртите си требва да досочатъ це
ните на сумите и суровите дър
ва по отделно на кубикъ и на
камените въглища на тонъ. .

Кметството.

Варненско Градско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19041.
гр. Варна. 17 октомври 1911 год.

Понеже произведения на
10 того търгъ за доставка
80000 кг. ечмикъ за храна
на общинските коне презъ
1912 година не се състоя по

За обявления се плаща на дума:

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

8а първа с т р а н и ц а . . . . . . • 3 ст.
„ втора
"
. . . . .
2 я
» третя и четвърта страници . 2 „
Един-ь брой 5 ст.

Специални поемни условия
За отдаване на закупувачъ събирането общинските такси за правотъргуване съ разни стоки
по площадите, чаршиите, и пазарищата (Сергийно право) за време отъ 1 яяуарий 1912 г. до 31 :
декемврий с. год. (приети съ решение Дй 310/30 отъ 3 августь 1911г., утвърдено съ писмо №
12547 отъ 26 Оептемврий 1911 г. отъ г-нр Варнен. Окр. Управитель).
*

I Общи наредби.

Чл. 1. Варненската община отдава на закупувачъ събирането таксите за право продаване
стоки на разносъ, на сергия и таксите за поставяне маси по тротуарите за време отъ I януарий
1912 г. до 31 декемврий с. г.
Чл. 2. За събраната такса откупчика издава печатни нумировани квитанции, подпечатани и
подпиоани отъ него. Тий квитанции ще. се режатъ -отъ кочанъ специаленъ само за това предприятие,
въ които нумерата на квитанциите ще следватъ непрекъснато и въ сяЬдующите 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 ца некоя епидемия безъ да плаща на закупувача каквото и да е обез
щетение.
Чл 4. Въ случа|й, че закупувачътъ си позволи да събира такси по високи, въ по-вече отъ
колкото се следва, или непредвидени въ настоящите поемни условия или пъкъ наруши некой членъ
отъ настоящите поемни уеловия, глобява се съ заповедь отъ кмета съ глоба до 50 лв. за ве4ки
отделена случай и повръща неиривилно събраната такса. За три подробни случая, отнема се пред
приятието, съгласно общите поемни условия. Общите поемни условия ех задължителни и съставля
вате неразделна часть отъ настоящите—специалните
* Чл. 5. Общинските и държавни власти упражняватъ контролъ върху всички действия на
закупувача и неговите агенти. За всеко нарушение съставя актъ, който се испраща на кмета за на
лагане глоби на закупувача.
Чл. 6 Закупувачътъ не може да отстхпи предприятието безъ предварително съгласие на
общинскиятъ съветъ. Агентите на .закупувачътъ требва предварително да бадатъ одобрепи отъ
кметството, и снабдени съ откритъ листь.
II. Продажба на стоки на наети места по пазарищата, тротоарите и площадите (сергия).

Чл. 7. Всеко лице, което иска да продава разни стоки по улиците на гр. Варна, по пло
щадите и тротоарите, предъ продавниците ги на установено место (сергия), длъжно е предвари
телно да се снабди отъ общинското управление съ позволителенъ билетъ за сергия и да заплати
на закупувача установената такса. Всички общински места, за които се взема специална такса, прЬдвидена въ таблицата на общинеките берии не се емвтатъ за места за сергия и предприемача нема право да взема за техъ такса.
Чл. 8 Въ позволителния билетъ се определя размера на местото, което му се отпуща въ
квадратни метра, а сжщо и разреда на сергията, споредъ приложения при наетоощите поемни ус
ловия списъкъ на улиците по разреди.
Заетото место отъ едно лице предъ своята продавница, въ никой случай не може да бхде
по-големо отъ 8 кв. м. Общинското управление може да откаже издаването на позволителенъ билетъ
за сергия на места, дето това би пречело на свободното движение, безъ да. има право закупчика
на рекламации за вреди и загуби, както е казано и въ чл. 22 отъ настоящите поемни условия.
Чл. 9. Закуповачатъ събира таксата споредъ размера на местото и разреда определенъ въ
позволителния билетъ. Въ никой случай откупчика неможе да събира такси, преди да е билъ издаденъ позволителенъ билетъ отъ общинското управление. Таксата на наетото место се плаща го
дишно презъ който месецъ и да е поставена сергията, по долуозначената таблица:
I разредъ год по 20 лв. на 1 кв. м.
II
„
» г 15 г . „.
1
я . *- п
•Ш
п • ' „ , Ю ., *т» 1* >!
IV
„
„ ., 5 „ . , 1 п
V

п

я

»

о

»

»

1

Чл. 10. Пазарния площадъ ще се парцелира отъ общинското управление и въ позволител
ния билетъ Ще се означава, кой парцелъ отдава на лицето.
Отъ местата на този площадъ откупчика ще събира по два лева на парцелъ месечно а не
по таксата предвидена въ предующия членъ 9.
Забележка. Парцелите се даватъ споредъ нуждата на продавачите. Те не •могатъ да бхдатъ
по-големи отъ 6 кв. м.
пчи

Брой б

Стр.

Варненски Общински Вестникъ

* Чл. 11. Лицата, които презъ време на разни прадпенства, събори и др нразднични дни
приз*" годината (Великъ день, Байрамъ) би поискали да паематъ общински праздни места, за да
поставятъ продавцици на спиртни питиета, за да излагатъ картини, панорами, музеи, или да даватъ
акробатически и др. подобни представления, да построятъ люлки, длъжни ся прЬдварателпо да се,
снабдятъ съ позволителенъ билетъ отъ общинското управление, въ което се определя парцела и
размера му и да заплатятъ на закупувача следните такси за всеки день:
. # Г Т, За акробатически, кипемотографически и др представления, циркъ, музеи, изложба на
картини и др. любопитни предмети и моментални фотографии по осемъ (8) ст. на кв. м.
•V* 2. За менажерии, люлки, копчета и др. въртележки по 10 ст. на кв. м.
''*
3. Отъ места за бараки, за продаване всекакви стоки, кръчми за продаване спиртни питие
та, кафенета по петнадесетъ (15,) ст. на кв. м
* ;
Забележка. За общински праздни места, които се отдаватъ подъ наемъ отъ общината за
горната цель презъ летния сезопъ, откупчика нема право да събера такса.
Чл. 12. Продавача — сергиджия се лишава отъ местото и нема право да иска повръщане па
таксата, когато:своеволно го отдаде другияо или цъкъ когато не го' използува презъ определено
то време.
Чл. 13. На недъгави и престарели бедни продавачи на разносъ или сергия по подадена
отъ тбхна страна писменна молба, кмета разрешава, да се освободятъ отъ такса най-много триде
сет* души. На такива общинското управление издава удостоверение и откупчика не събира отъ
т4хъ такса,
,
I
Чл. 14. Лица, които излагатъ сергия безъ предварително (разрешение) да ех се снабдили
отъ общината съ позволителенъ балетъ или взематъ места по големи отъ определеното въ позво
лителния билетъ, глобяватъ се съ заповедь па кмета съ глоба до 50 лв. и се вдига сергията имъ.
Глобата е за въ полза на общин. касеа. Откупчикътъ е длъженъ да състави противъ тия лица
актове, които изпраща на общината.
/ Чл. 15. Лица, които откажатъ довроволно да платятъ следуемата се такса, откупчика ги
поканва (червено изветие), да внесатъ таксата въ три дневенъ срокъ Въ случай че не сторятъ
това, общинското управление дава на предприемача съдействие да ги събере по екзекутивенъ редъ)
начинъ, съгласно чл. 102 отъ закона за градските общини. Ако общинското управление намери
че такетата неправилно се иска отъ некой налогоплатецъ, то ще откаже да даде па закупувача съ
действие за събиране сумата по такова известие. Закуиувачътъ, ако намира, че искането му е осно
вателно, требва да се отнесе до компетентния схдъ за събирането сумата отъ налогоплатеца безъ
да има право да търси вреди и загуби отъ общината.

III Продажба на разносъ.
Чл. 16. Позволява се продажбата на разносъ на долуизброените стоки, слЬдъ като пред
варително се спабдятъ съ позволителенъ билетъ отъ общинита и заплатятъ на закупувача следни
те такси: 1 лв. месечно отъ паксаджии (чистачи на обуща) и продавачи на пуканици; б) два лева
месечно за продавачи на всекакви тестяни продукти, халва, шекерчета, лешници, фъстъци, бадеми,
орехи, леблебии, кестени, (сурови, печени и варени), всекакйи овощия, протокаля, лимони, ябълки
и др. зеленчуци, есгеетвенни и искуственн цветя, сиропъ, сладоледъ, лимонада, млеко, чай, салепъ,
боза," яйца варени, консервирани, зеленчуци, пъстарма и консерви, зеленчуци съ панерчета, илю
стровани картички и картини, връзки за обуща, боя за обуща, тенекии и телепя изделия, сюнгери
(гъби), кошници, панери, метли, отъ лицата, които разиграватъ изъ улиците разни мишки, кукли
и показватъ любопитни картини; продавачите на кибабчета, джигерчета и др. печени меса, раци
варени и сурови, всекакви риби, миди, охлюви, стриди, кариди, домашни и диви птици и сурови
. яйца, а също и отъ продавачите на дървени въглища съ кола а товаренъ добигькъ; в) петъ лв месечно:
тютюнъ, папироси, цигарени книги, кибритъ, килими, платове, платна, и разни землени и гипсови из
делия; г) по десеть лева месечпо за продаване: сапунчета гребенчета, четка, игли, конци, детски
играчки, пояси, колани, прашки, фанели, омбрелп, ризи, гащи, чорапи, кърпи, разни дантели, нохчета, огледала, портмонета, чанти, чехли, обуща, панталони, галантария и стъклария;
Чл П . Продавачътъ, който търгува съ разлччни стоки, подлежащи на различни таксувания,
споредъ вида на стоката, облага се само съ една такса—максимална та презъ което число на ме
сеца и да е платена таксата, счита се платена (таксата) само до края на месеца, презъ който е
издадена квитанцията. Това важи за таксите за маси и столове.
Чл. 18. Предвидените въ чл. 16 такси се събиратъ, когато продажбата става на рхце,
кошници, кобилици, кошове, или други подобни, когато обаче продажбата имъ става-на рхчни ко
лички, или табли носени отъ две лица, таксата се удвоява. Когато пъкъ продажбата на схщите
стоки става съ кола съ единъ или два впрегателни добитъка или съ товаренъ добитъкъ, таксата
се утроява.
Забележка. Таксите за дървени въглища не се увеличаватъ.

'

Чл. 19. Закупувачътъ нема да събира такси отъ селяните, които продаватъ па пазаря раз
ни съестни и др. продукти, като бобъ, грахъ, леща, цветя, масло, сирене, яйца, прасета, агнета,
домашни птици, медъ, тикви и вълна,, схщо и отъ граждани и отъ селяни, които продаватъ свои
домашни и рхчпи изделия, като: платна, плетени фанелп, ризи, гащи, чорапи и дантели.
Чл. 20. Общинското управление може споредъ нуждата съгласно чл. 3 отъ настоящите поемни условия да забрани продажбата на некои отъ изброените въ чл 16 стоки безъ да има пра
во закупувача да търси, каквито и да има вреди и загуби или да.позволи продажбата на пред
видени такива и ги причесли за таксуване къмъ известна категория, безъ да увеличи откуппата
стойноеть.^
,
Чл. 21. Спрямо лицата, които откажатъ да заплатятъ следуемата се такса, постдшва
се съгласно чл. 15 отъ тези поемни условия, спремо лицата, които продаватъ безъ да еж
снабдени съ позволителенъ билетъ отъ общината, постжпва се съгласно чл 14.

IV. Изнасяне маси и столове на тротоарите.
ЧЛ. 22. Закупувача ще събира такса за изнесени маси и столове по тротуари.е. Об
щинското управление съвместно съ полицейските власти може да забрани изнасянет . на ма-
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неявяване конкуренти, обя
вява се, че на 29 того до
4 ч. следъ обедъ ще се про
изведе новътъргъ за съща
та цельу
Съ тайна конкуренция.
Приблизителна стойность
12000 лева.
Залогъ 600 лева.
Кметството.
Варн. Градско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
Ж 18461.
гр. Варна, 7 октомврий 1911 год.

На 12 Ноемврий т. г. въ
помещението на общинско
то управление ще се произведатъ търгове съ тайна кон
куренция за закупване след
ните общински приходи за
презъ 1912 година:
До 10 ч. сутриньта.
Таксите отъ сметъ.
Приблизителна стойность
16000 лева.
До 4 часа следъ обедъ.
Таксите за правокопане
реченъ (пороенъ) чакълъ, песъкъ и чимове.
Приблизителна стойность
1500 лева;
Валогъ 5°|0 по всеко пред
приятие; ;
Кметството

ОБЯВЛЕНИЕ
№17730
гр. Варна, 26 Септемврий 1911 г.
Въ помещението на общинско
то управление ще се произведатъ
търгове:

Стр. 3

Брой 5.

Варненски Общински Вестяикъ

Съ тайна конкуренция.
На 31 Октомврий. т. г.
1] до 10 ч. сутриньта закупу
ване прихода „Такси отъ надписи
те* [вивески].
Приблизителна стойность
ЗОООО.лева,
2] до 4 часа следъ обедъ от
купуване прихода „таксите отъ те
атрални представления, певци,
свирачи и пр. Приблизителна стой
ность 11000 лева.
На 7 Ноемврий тази година.
1] До 10 ч. сутриньта прихо
да „Кръвнина*.
Приблизителна стойность 84000
лева.
Г. т. конкурентите въ оферти
те си требва да укажатъ само стойностьта отъ кръвнината, безъ епизотическата връхнина, която ще
се събира 5%, пресметната върху
чистата кръвнина.
2] До 4 часа следъ обедъ
Прихода „БАЧЪ".
Приблизителна стойность 4000
лева.
Съ явна конкуренция.
На 9 Ноемврий тази година.
1] До 10 ч. сутриньта „отдава
не печатането на общинския вестникъ, разни книжа и бланки за
общината*.
Приблизителна стойность 8000
лева.
2] До 4 часа сл. обедъ „до
ставка канцеларски принадлежно
сти за общината и основните учи
лища*.
Приблизителна стойность 8000
лева.
Всички предприятия съ за 1912
година.
На 10 Ноемврий т. г.
Въ 10 ч. сутриньта „направата
свински котури при новата общин
ска скотобойна*.
Приблизителна стойность
5661-70 лева.
Съ явна конкуренция.
На 11 Ноемврий т. г.
Въ 10 часа сутриньта „достав
ка гумени тръби [фортове] за по
ливане общин. градини, улиците,
и запожарната команда.
Приблизителна сгойноть 1500
лева.
Въ 4 ч. следъ обедъ доставка
4000 разни саксии.
Приблизителна стойность 340
лева.
Залогъ по 5% върху всеко
предприятие

Кметството.

си и столове на невои улици или само на некои части отъ улицата, безъ закупувача да има
право на рекламация на вреди и загуби.
•
Забележка За масите и столовете предъ буфетите, на градсвитЬ градини не се плаща
никаква такса
,
Чл 23. Масите не могатъ да бждатъ поставени на повече отъ 1 редъ, нито пъкъ са
мите маси могато да бждатъ по-големи: кръглите отъ 1. м. въ диаметръ, а правожгжлните отъ
1
1*20 м. на 0Л0 м.
, Чл. 24. Лицата, които искатъ да изнасятъ маси и столове по тротуарите длъжни еж
да се снабдятъ предварително съ разрешение отъ общинското управление и да платятъ слйдуемата такса на закупувача:

Отъ кръчмари и бирарии.
I разредъ по 3 лв на месецъ за всека маса, които иматъ патентъ за търгуване отъ
I разредъ.
II разредъ по 2 лв. на месецъ за всека маса, които иматъ патентъ за търгуване отъ
II разредъ.
IIГ разредъ по 1 лв. на месецъ на всека маса, които иматъ патентъ за търгуване отъ
III разредъ.

Отъ кафеджии.
I разредъ на месецъ по 2 лв. за всека извадена маса.
II
„ 0 50 л. „
,
III
Отъ първи разредъ се считатъ тия кафенета, които плащатъ чистъ. данъкъ занятие по
вече отъ 80 лв.
Отъ втори разредъ тия които плащатъ чистъ данъкъ занятие отъ 21 до 80 лв. вклю
чително И отъ III разредъ ВСИЧКИ останали кафенета.
Сладкарите и бояджиите плащатъ по таксите определели за кръчиаритб и бирариите,
а разредите се определятъ по чистия данъкъ занятие.
Отъ I разредъ еж тези, които плащатъ данъкъ зачятие повече отъ 50 лв. годишно.
Огь II разредъ -който плащатъ чистъ данъкъ занятие отъ 21 до 50 лв. включително
и отъ III разредъ всички останали.
Забележка: Кафеджии, които изнасятъ -само столове следъ като ек нспълнили чл. 24
отъ тези поемни условия, плащатъ за всеки три стола таксата на една маса.
Чл 26 Ако некой изнесе на тротуара маси и столове безъ предварително разрешение,
или ако е изнасялъ маси повече отъ определеното въ позволителния билетъ, постжпва се съ
гласно чл. 14 отъ настоящите поемни. А спрямо лицата, които откажатъ; доброволно да пла
тятъ следуемата му се такса, постжпва се съгласно чл. 15 отъ ежщите условия.
Чл 27. Ако по некоя причинадоговора по н .стоящите поемни условия не бжде сключенъ
до 1 януарий 1912 година, дохода ще се.експлоатира отъ общинското управление за сметка
на бждащия закупувачъ.
Чл. 28 Разноските по търга и зл сключваното на договора ся; за, сметка на откучака.

Варненско Градско Общинско ^Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 18614.
гр. Варна, 10 октомврий 1911 г.
Варненското Градско Общинско Управление, възъ
основа на писмото на контролното бюро по мерките
и теглилките отъ 7 того подъ № 489, обявява на всич
ки бакали, манифактураджий, търговци, месари дървари, кръчмари. хлебари и др., че те съ длъжни да
продаватъ точно продаващите си артикуки. Ония отъ
техъ, които съ заловятъ, че продаватъ по-малко (ексикъ), ще имъ се съставятъ актове за употребление

'; ^:Стр.' 4.

Бр. 5.

.Варненски Общински Веетнйкъ"

разни способи за неверно мерене и теглене и ще се
наказватъ по чл. 370 отъ наказателния законъ, т е .
съ темнйченъ затвбръ отъ 1 до 2 години. \

Обявление
. № 17658
гр Варна 2 4 септемв. 1911 год.

Въ помещението на Об
щинското Управление ще се
произведатъ следните тър
гове съ явна конкуренция
п Кметъ: Д. БЕДЕЛЕВЪ
за отдаване подъ наемъ отъ
1 януарий 1912 год. до 31
п. Секретарь: В В. ЖИВОПИСЦЕВЪ декемврий 1913 год.
На 1 ;ноемврйй въ 10 ч.
сутриньта, публичните домо
ве (хотели): „Плевенъ'' —
приблизителна стойность
8000 лева; „Адрианополъ"
Варненско Градско Общинско Управление
— 4000 лв.; ,Ъалчикъ"—
7000 лв. на година; Залогъ 5°|0.
На 2 Ноемврий т- г. въ
10 часа сутриньта.
1. Общински касапски
шесть .. дюгеня въ II участ.
улица „6-й Септемврий".
№18613
2 Въ 4 ч. следъ обедъ
гр. Варна, 10 октомври 1911 година
„шесть отделения за черварници при новата общинска
Чрезъ което Общинското Управление обявява на скотобойна".
Въ зала ^Съединение'' за
г. г. Варненските граждани за знание, че частните врвмето отъ 1 Януарий ]9]2
монтьори изброени тукъ по-доле иматъ право да пра- г. до 31'Декемврий 1913 год.
Да 3 Ноемврий т- год.
вятъ частни водопроводни инсталации, за която цель
1) Въ 9 часа сутриньта
съ се снабдили съ нужното позволително отъ общин 27 нови общински дюкяна
на пазаря (безъ № 22); дюското управление, съгласно обявлението му отъ 4 май генъ № I отъ старите зе
ленчукови и № 1отъседемн. г. подъ № 7954. а именно:
техъ нови двойни на пазаря.
1) Гавраилъ Божковъ;
На 4 Ноемврий т год1) Въ 9 часа Сутриньта
2) Костадинъ Г. Поповъ
месарските дюгени при об
3) Василъ Кондовъ;
щинските хали въ II, III,
IV и У участъци,
4) Владинъ Тошовъ;
На 6 НоЬмврий тази го
5) Ганю Ив. Папанчевъ;
дина въ общин управление:
Въ 10 ч. сутриньта про
6) Стефанъ В. Буйновъ;
дажба на акции и облига
7) Маринъ Беделевъ;
ции останали въ залогъ въ
общинската каса.
8; Никола Ив. Поповъ
Залогъ се изисква 5°|0 за
всеки наетъ дюкянъ, отде
ление, акции и облигации,
п. Кметъ: Д БЕДЕЛЕВЪ
определенъ въ деня на тър
га отъ тържната комисия.
.
п, Секретарь: В. В. ЖИВОПИСЦЕВЪ
Кметството.

ОБЯВЛЕНИЕ

Нечатнжца „Войнжковъ"

