Година lУ.

Варна, 7 IОППll 1891 г.

Брой 17.

БАРПЕПСКИЙ ОЕЩИПСКИЙ В1зСТПИКЪ
!!!2!!s

Излазя ТIJИ пжтя въ Мtсща
обикновенно на 1, 10

Писма, стаТllи,парп

20

1I

ЧIlС.1а.

Ynpau.tCHIle въ Варна.

цtната на вtстника за година е

4

За обявления се плаща по

лева.

11 АПРисАИИ 1891 г.

194. Одобрява се '.Гърга за отдапанпе на пред
uапр:шата HaIZH.1.Aapa;lIIa въ у.1.lIца
"Пре
С.1.авска" и се пъ.мзга върху Анге.1Ъ I~е.1.ешuвъ по 26
приемачъ

1\;tlИI\Р.

JlIетръ.

жзщит-h

на

се
се вап.1.ЯТЯТЪ под.111
отчуждение, по П.1.ана на гp~lAa: а) 3а

здапието на Атанасъ ЧаIZОВЪ, 1 уч .. съ !IlllCTOTO, б-.:зъ
материа.1а, 6000 .;,ева и б) 311. вданието на Левтеръ Па
стиевъ, д. ТОПЗ.1.00.1.У И ЦпциаНОDУ.1.0, съ моВСТОТО n

J уч., 4300 .1..
196. ВЪS.1.зга се на ОБЩИНСIЮТО Упраrмепие да

:.иатериа.1.а, пъ
направи,

по

Сl'упаuсLCИ пачи нъ,

еДIIНЪ

ПОВII.НI()ПЪ 11

еДllllЪ бюфетъ въ rp:tAC'lcaT;{ ПРИJIIОРСI~3 грйлиuа.
199. Във.1зга се на Общпнското У праВ.1.eIII1е да П3
ПрЗВII IJУЖВОТО за I1СПЪ.1.В;Нlllето на lйI3СIШТ'В м·Ьета въ

ГУ' уч. въ

въ

15, 22 и 23 .1.ИНlIИ.

200. Aft. се направи
IY' уч., чрезъ търгъ.

Iса.цаР;li:lЩ

lIрИ Татаръ-I~аПIlЛ

201 Да се достави еднп Tp1lВoKocHa JЩIШUНП ва
въ Градскитi> uБЩИllCJСiI Гр,ЦlI11Н.
202. Да се зан.1.НТИ за кжщата на Мурадъ Х. Сар
-RИЗИЛНЪ, под.1-Бжаща на отчуждение за

уреГУ.1.ирание

У.1.uцата "ШУJlшеПCl,а" зо! О .1спа.
;;;(),э. Г.;,асува' се една СУШIa отъ 1500 .1.ешl. за разда
пание на б11АНUТ-В ('смейства въ Варна ПО праЗДНllцнт-Б.
204. БЪЗ.1аг<l. се на 06щинс(С,/то Управ.1еНИtJ да
достави отъ Цnриградъ .р) Jllептапл ва граДСlZпт-h по
жарници.

205. Да се шшраВIJ едиuъ :хавузъ ПОАЪ АНГ.1.иllс
R:ит-R и ГръцICИ гробища до

са:uдроnсюJЛ пiYiТЪ,

пъ

R:UllTU да I.:e прспедс, съ куршумени ц-Бви, едпuъ масуръ
вода

отъ

чеUПJата

т-}; по Сандроnс(~ил

при

.>1агерл

зil

ПU.1.Iшапие

паша

Фидашш

IIЖТЬ и друга тамъ UУЖдlI.

16 АПРИсАИЙ
207 Прошеuието Ех. No. 2628,
овчаРИ-СI,ОТОПОДЦIl,

B<I.

пускани 1''11 имъ

noAaAeuo

да се освободя:тъ
пъ

граl\ската

отъ такса

мер[\

отъ
ва

добитъци,

направи нужното ва загр,m~дание, по ступански начпнъ,

градската ПрИМОРСlZа градиuа, отъ КЪJlIЪ морето.

212. Да се П.1.ати на Симеонъ ИарlZОВЪ п Русси
}!аnепъ ва м-Встото им"д, Еоето се взема за дворъ

на

пом-Вщението на ОбщинсlZОТОУ праВ.1.ение-2.:ЮОО~'leRa.

214. Да се покуплтъ за градската БО~1Ница им':Вю
щип се у :МЮС.1.Ю~IaНСRата Община аптечни

JX,

Н', У'П,

Х,

XI,

Xv'III.

Х)", ХУН 11

ПОЕМНИ УСЛОВИЛ
За отдавание на

закупувачъ

събиранието

градскитt

берии: октроа, бариерно право ("бачь"), право за тегление
стоки (~нантаРlfе,,) и отъ мtрение храни ("шиникъ·параСNi").

1. Търга ще се ИSВЬрШII, СЪГ.1:1СПО съ В,1I:опа ва
пуб.1.11ЧUИТ;; търI'ове, lIвдздеuит-h ~J;\ него оБЛU~lениа
п uаСТОЯЩllТ'!; nOC!\IНlI УСIIОВlШ.
2. 3а прана учаСТIIС пъ търра сс Il8IlСI:lЗn: 1) Фор
ма.1Ш\ юштаUЦIIЛ, че сж ппессии
зад·ъ.1ЖlIте.нJO, че ще

Ibl:\TII

4000

.1ещ1. за.1.0ГЪ:

ДУtШIIТ-}l се гербови lIlаРIШ ва f:lС.почаuаНllе (~оuтр~шта,llаii

К""'С80 три депа, с.1-Бдъ утньр:r'АеUIlСТО от.. ПР3.Rllте.tство
то търга;

3) деlс.tараЦIJЛ, :нсо :1~а.tнЮЩllii да KOHlZypllpa е

чу:асдъ пuддаПНllКЪ, llо.lЗУЮЩЪ се отъ ЮШIlТУ.шциит-В,
за прпе!\tаппе ТВЗIl ус.ювия П ва ПОДЧlшеllllе uаправо
па БЪ.1гаРСКlIт11 СЖдIl.lIlща, безъ прпб1>гпанпс I:ЪМЪ IZOHСУ.1.сю1.

ващита,

пъ С.1.у'шIl: па сrиръ

по откупа,

l~ОЛТО

Д~lC.шрацил да е ВНВ1>репа отъ П<lдхhа:пото I~OHCy.'lCTBO;

4)

указание

на (,н-Н .шца

ПОРЖЧllте.1стпуванuе

на

па тържнзта

заlZупупа'Ja

II

КОШШССIIЛ

ва

преДСl'авяппе,

С-.1.-Rдъ одобр1шие СЖЩlll'-]; отъ I~ОМ!\ШССIшта, отъ тН.А:Ъ
леК.1.арацил, че

lZупа II

се

задъ.lжаватъ да

ПОС.1.1>Астпилта отъ него,

uтгuварятъ за

со.lИдарно съ

ОТ

BalZy-

пувачаj 5) ПОДПИСЩlНIЮ 11 ОТЪ пора;Чllте.шт'h твзи поем
ни ус.tOВlШ, С.1.-Rдъ одоБР1шие ПОрffiчи·rе.шт-Б отъ търж
ната

КОJllllШССШI.

3.

Праuото 8<1. OI~TPOH, бариерно право ("бачъ,,) за
II 01''1. J\I'}}реПllе храUlI ("ШЕl

Ter.1.Cl1lle стOIШ (rl~ннтарие")

раФтови

въ ЩЩIIII.1.lllllса аа ГРПI\СЮJТ'll БСрlIII (OIСl'роа, бар"ерно
нраво и ПРО'!.), l'.щсуп:шъ п ПРllетlо отъ Варllснсrшii
ГраI\СКО'ОбщtlНСlшii СЪП'I,тъ съ р'lШlеl1l1С No. б!l7 -1 R!lO
година, 11 въ рааМ'Ьра, ШJ.tO,tщuъ В'Ь IJрп.l0ЖСIlII'Г·]} I,ЪJIIЪ
пое!\tuIlТЪ ус.10IНtя: mаб,'lUца 11 тарифа На AHI\CIIIITi.
въ ОТI~УIIЪ берIШ, СЪДI.р'IШЩII 11 IIВ:IсuеlllШ па Ш\'lIша
на събllрапието
8абtз.'/,iзЖl~а.
СТlIгватъ

въ

града

пмъ.
Варнсрпото
съ

вагони

право

отъ

11 окгроато

храllllТ1;,
от ь

НОIIТО

ПрIl

ПРОllзвuдюrат;\

въ

града содпа вода ••ш~юнада п бпра не се продаватъ па ;;ю;;упувачъ.

4. 3акупуuача ще шta право да събира предвиде
HlIt-Б въ предидущии ч.\енъ градски берии шесть Jlr'hсеца, отъ l·i!: IО.1.иii 1891 1'. ДО 31 Деке~ШРIlii сх_ща
та

годинн.

8абtU1.iзЖ1>а. Прсзъ течеlШСТО па този нерподъ, ако со ока

же нужда, ГраДСlш-О6ЩППСI.:uЙ Съв1>тъ сп запаЗва право да llЗ
м-Внп наЧlН1a lIа събпранпето граАСКОТО право отъ Jlr-вреНllС хра

250 .1.ева.
1111, т. е. може Аа постановп щото това даЖАие юrnсто
215. Г.1.асува се сумма отъ теl~УЩИЛ Общински наСЛlшето, както с ПРСДВIIД~1I0 въ '1.\. 41 отъ праВП.\НIlJ>:a
бюджетъ, по 15 .1ева на Мllсецъ, ва ОТГ~'l-Rдвапие на с~итt; 6сршr, да се BdCJlIa отъ храШlтБ, lСОПТО, превозени
АВ-В бсзъ РОАите.1.И Д'lща.

2)

патептов,>то даждие 11 С.1.'Ь.

шшъ.пара.с,,~")ще нзема ш"супувачапо начина, lНыожеиъ

които Т'Н дьржатъ не за д.шашна ПОТР'11ба, се оставл без
ПОС.1-RДС'l'вие.
208. Да cu упе.шчи зап.raтатn на Нача.1EIика на
Финансовото отд-R.1.tJUие отъ 180 иа 200 .1ева м-Всечно.
209. ВЪВ.Нlга се на ОБЩИНСl"ОТО УпраВ.1.ение да

за

стотинки

217. Да се вабраИII ДЬР~IЩUllеТt) СIНIIIъе пъ Варна.
219. УСlыпатъ се отъ ваШlSll1IЯ фоuдъ па Общин
СШlЛ бюджетаза 1890 ГiЦlша IZреДИТIIТ'В па § § 1, П, ПI,

"!\

19;1. Постнновява

15

на рtдъ.

Изводъ отъ рtшенията на Варнен. Градско-ОбщинскийСъвtтъ.

СТОТИНlZи

РСIlЧI,О ЩО О за

11

в1;СТНIlка се праща до ГраАСI,0-ОБЩ1ШСI\:ОТО

вагони п добптъr,ъ,

ll.tllзатъ

при пз
за градсъ

"0.13,

въ града за $lзнаСЯПIlО навыI ••

Стр.

Брой

ВарненCI~НЙ Общинсв:ий Нhстнисъ

2.

17.

5. 8асупувача ще взема въ с-л-БАУЮЩИЙ разм-Бръ тракта взкупувача изгубва Аtюозита (ва-лога), IЮЙТО е

Аа.лъ, СЪГ.Аасно съ закона, когато е би.лъ допуснатъ Аа

правото оТ'Ь граАССИТ-В берии, а именно:

а) граДС1Си uа.лого 01Сmроа, спор-БАЪ опреА-В-ленит-h

взеl\Iе участие въ

npra,

независимо uтъ соето взисква

тасеи въ при-ложенит-Бкъмъ уе-ловиата-таб-лицаи тари

се отъ него и.;\и порж.чите.лиТ'В иу д-лъжимото АО денл,

Фа и съг-ласнорi>шениетова граАСRо-Общинсв:ий(;ъв'втъ
ОТ'Ь 12 Ноемврий 1890 г. No. 517, обнаРОАвано въ Вар

събира граАскит1> берии, а тъи сжщо отъ него

пенесий ОБЩИНССllЙ Вiютнисъ брой

31-32

б) право ва mег.леuuе· eT01CUT1J, Т. е.

отъ

1890

г.

сантарие (п. 6

ОТ'Ь ч-л. 109 на засона за rpaACEIITi> Общини.) На ве-Бки 20 ОКИ, отъ 50 оси ва ropi>, по 5 стот.
в) 3а ,,~t1Jpeuue храuи и.ли U6u'Ни1С'О -nарасЛ\.. (п.'l ч-л__ 109.) На еАИНЪ хекто-литръ 51/2 СТ.
г) Бариерно право и.ли ба'Чь. (и. 11 ч-л. 109). 3а Нс1ши ко.ла натоварени, в:оито в.лИЗ<1ТЪ въ гра20 СТ.

Аа

8а ВС1ШИ ватоваренъ добитъсъ 05 СТ.
Ч.л. 6 Освобождаватъ се оТ'Ь град(~сит-В права
октроа , барриерно право "бачъ" , за тег-ление СТО
китi> "сантарие" и отъ м'];рение шиникъ пара
сж) с.л-Вдующит-В:
а) IlреД1\lеТIlТ-В, соито се впасатъ за Енажессий

Дворецъ;

б) Дьржавнит-В имоти и принаА-л-Вжащит-Б на Вар

ненската 'Градсв:а Община, а имепно: те.леграФнит-Б
сТ'Ь.лбове, воепни'г1> СО.,13, съ I~al~BOTJ И Аа сж IIатова
рени, и въобще вспчкп стов:и, I~ОИТО се :внасятъ въ

ГJlаАЙо отъ Градссо-Общинссото Упран.ление за градско
общински ПУЖАIl 11 отъ соето и да бп-ло Ilравите.л
етвенно

учреждение,

в:ато

неговъ

l'Iмотъ, нъ не и внасл

пит1> СТОВ:И за про Аава ние въ граАа па общината и-ли
правите-лството
ни

отъ предприе~шчп

и въобще

отЪ част

.лица;

oilовината отъ внесенит1> въ гра Аа произвеАею1Я отъ
oilиваАИТ-В и нивит-В, (НЪ ве и отъ бостанит1» на зеl\I.ле

А1з-лци

жите.ли

на

общината,

ва

което

ще

се Аава

CBoeBpe~IeHHo на вс1>в:и варненецъ ЗЕ'1\ыед1>.лецъ УАОСТО·
в1зрение отъ ОбщивCI~ОТО Управ.{ение;
г) ПреАмет.иТ-В, соито се внасатъ отъ пностраннит1>
преАставите~и (в:онсу.ли и вице-консу.ли) въ граАа Вар.
В3, за собственно llотр1>бявание;
А) Ео.шта и добитъв:а, които превозватъ храни
отъ вагонит-В.
Освобождаватъ се само I)ТЪ октроа:
а) ВСИЧЮI стов:и и предмети, :които по засона за
:митницит1> - се освоБО~ItАаватъ отъ вносно ~што.
б) ВСИЧЮI м1>стни СТОВ:И Il прошщеАеtшя, СОИТо се
внасятъ нъ града отъ лруги общинп, ПРИАружени съ

свид-nте-лства (вижъ ОВ:РN.жното предписание на Мини
стерството на Вжтр-nшниrn работи No. 4043 отъ 1-и
Май

1891

гоА.)

Всич:кпт-n неАоразумiШИ5I меЖАУ

закупувача

oilицата, отъ които се с-л-nдва Аа се вземе
ЕО.лкото и да бп.л() О'ГЪ ПРОДUАенит1> на
граАСIШ АЗЖАИЯ, се рiJшаватъ, со-лсото се
тъ.лв:уванието на рашн1>ра на таксnт-:В и до
събиранието имъ, отъ 06щински:И: Съв-nтъ,
то на

7

КОЙТО е задъ-лжите.лно

и

:кщ~вото и
пос.л1>АППЙ
отнася ,il.0
начина на
р1>mение

за за:купувача.

3а:купувача и агенти'l'-В му по никав:ъвъ начинъ

ве могжтъ Аа взематъ отъ согото И да би.ло по-го.л-В
:мз тасса отъ опреА'В.Аенит-В въ таб.лпцата и тарuФата

равмi>ри (тасси). 3а вс-Вко нарушение на това закупу
вача ще отговаря най-строго, В:аТО се преАава па сждъ,

и.ли наказва съ г.лоба АО

25

.лева, спор-:В"ъ както пред

писва зав:она.

Въ С'1Учай на сжществено нарушение на поем
нитR ус.лОВIIЯ, Uбщински:ii Съв1>тъ Си запазва правото

8.

Аа УНПЧТОЖIl

I,OHTpaKTa

и

Аа

Д3Ае

отново АРУГИМУ

па

търгъ правото вз ~ъБИРа1ше означеппn граАСКИ Ааж

АИЯ. И въ еАИНПЙ

II АРУГИЙ с-лучай парушившип кон·

да

и по

ржчите-лит1> иу се взисв:ва суммзта на vзагубит-n, соито
би притьрия-ла

Общината,

въ с-лучап

на

ОТАавание

т1>зи даЖАИЯ въ откупъ заПО-АО.лня ц-Вна отъ оная,
соято е Щ1Ы~ да ПО.:IУЧИ Общината отъ ззв:упувача,
И.А.И Общината би събра.ла по·ма.лко.

9

Ч.л.

3ав:упувача е д-лъженъ Аа

внесе откупната

цiзна въ Общинсв:ото Управ.1ение предп.латно :ЗЪ шесть

срока и въ равни части, а И~Iенно: за вс1>кии ~l1>сецъ
наи,в:жсно три Аеня щ)еАЪ настжпванието .му. 3а Be-nIШ:И: просроченъ день заICупувача ще б<БАе А.;\ъженъ да
п.лати неустойка въ по-лза на Общината ва пьрвит-В
сеАемъ дена по 30 .лева, а за c-л1>АУЮЩllт1> по 60 .лева
до исп.лащанието и.ли уничтожението отъ СЪВ'Бта па
сонтракта. Пьрвий П.-1атежъ тр-Ьбва Аа БЖАе внесенъ
при самото ПОАписвание контрю~та.

10. 3акупувача ще е А.лЪ'l;:енъ Аа вниса Д.;Iъжшшт.в

v
-00/о З.-1ап.латежи въ .лено.ле по дьржавнии
l~урсъ, съ О

то, а остатъка въ сребро и разм'hнни монети (НИltЕ>.лъ.
и м.вАЬ) , нъ :ГОЙ Н'lша право Аа вни са по ма-лко отъ
400/0 ср-hбро и повече отъ 100/0 разм;нни монети.

11.

3а Р-ВАОВНОТО внисание въ

ООЩИНСI~ата

сасса

~1-Всечнит1> lыатежи отъ откуп ната Ц1ша на продаАе
нит1> откупувачу граАСВ:И берии п въобще- за точ
ното испъ-лнение всичкит-:В _заАъ.лжения, които взема
вьрху

си

чрезъ

щественно, и СЪ

6) Внисанит-В въ града пi>съкъ, пръсть, нед1манъ
Еамьсъ, вода за пияни е, (нъ ве и .леда), прuизвеАения
та на Варненскит-В .лоза (гроздие, овощия и д. '1'.), П,О

lIIY

когато е упичтоженъ търга и ~ отнето правото

l~онтрав:тъ,
него

закупувача,

наеАНО

отговаря

СО-ЛИАЙРНО, напрано

IHIy-

предъ

. Общинсв:от~ Управ.ление,· пеговит1> поржчите-ЛII. По
c-л1>АНИТ-В, СД'ЬАЪ одобр1>нието пмъ отъ тържната I~ШI
l\IИССИЯ, ПUАписватъ като поржчите.-1И, ~a:КTO пuемнит1> у
с.ловия, тъй впос-л-Вдствие и самий сонтрав:тъ.

12. 3ав:упувача н1>ма право Аа преПРОАаде дру
гиму отв:упа без'Ь Форма.лно разр-Ъшение отъ

ский CЪB1iТЪ.

3аАъ.лженията на

стари:И:

Общпн

В3Jtупувачъ

преставатъ BeДH~гa щомъ новий закупувачъ внеее

и

зискуематагаранция за откупа, и само тогава пос-л1>АНИЙ

в.лиза въ ВСИЧКИ права и тягоби на старийзаICупувачъ;

Ч.л.

13.

Въ с.лучзИ на отдавание отново на търгъ

отв:упа за неиспъ.лнение на·' ус-ловията

поржчите-лит-h

и:матъ право Аа искатъ ОТСТЖIlванието върху т'вхъ пра

вото на зав:упувача по сжщит-В ус-ловия и задъ-лже
т-Н вап.латятъ невабавно Д.;IЪЖИl\1ИТ-:В сум~iи
отъ закупувача до денл на търга. Това пра-во обаче
пия, асо

губятъ поржчите.лит-В, ако не сж пода.-1И заяв.ление за
тасова отстжпвание въ Градсв:оОбщинското У upaB.leние, и асо пе еж исп-лати.ли А.лЪЖИl\шт1> сумми на за
:купувача,преди опреА-В-левий за търга день.

14. Патентното АаЖАие, гербовит1> марки и всич
ки

АРУГИ

раЗНОСI~И по

п.лащатъ ОТЪ

С:К.-1ючвание

В:ОНТР<lкта ще

се

закупувача.

15. ПроизвеАенний търгъ ще JJ.лезе въ СИ.-1а само
въ с-лучай на ОАобр'внието му отъ Общинскии СЪВ-ВТ'Ь
и УТВЬРЖАениете му отъ Правпте.-1СТВОТО.

16. 3а.лога ва участие въ търга, -лева четири хи
.леди, ще се задържи въ

по.лза· па

Общината

и

въ

с.лучаЙ, че, АО три дни отъ согато се съобщи на зав:упу
вача за УТВЪРЖАениетона търга, той не се яви въ Общин

(JKOTO Управ.ление Аа подпише контракта, СЪГАасно съ

т1>зи поемни ус.ловия, като и въ такъвъ с.lучаЙ, ос
в-Внь изгубванпе за-лога, ще се ироиввеАе новъ търгъ,
с.лучившит:h се загуби отъ който ще се взискатъ отъ
заl~упувача,

СЪГail.асно

ч.л.

7

отъ настоящит1з ус.ловия.

Иsводr, оmт. р1лuеnuеmо па ВарнеUC1i:UЙ Градско-Общинснu
12 Ное.'ИврuЙ 1890. г.
1-во. До учредаванието наГраАССИЙ ск.ладъ за ан

Gr,вt;mr, оmт.

трепозитпп стоки, ще се допуща на вносите.лит-В, ЕОИ.

Брой

17.

Варненскпii ОБЩIIНСlшii ВiютнIП~Ъ

т() заяватъ Форма.1.ВО, че ще се съобрававатъ съ пра

Огр.3.

въ СdJl1ИТ-В напитки .itеАЪ Аа не се туря.
Ст. П. Нарушите.itПтЪ на тоя мп прпказъ ще Аа
пвгубватъ за Bt;oВKOra правото A<I. ПРИГОТОВ.1.яватъ АОН

ВИ.1.ата за НОl\шва.1.НИтБантреповити, преАВИАеви въ за

KOHU- за Митницит-Б, Аа антреповиратъ въ частни СЕ.1.а
Аове всички ТЪЗи стоки, ICоито, по таб.1.ицата, ПОА.1.Ъ

Аурма и.itи .,lИ1lIOнаАП,

жжтъ

вавие Ао

ва граАСКО АаЖАие

октроа, съ·иск.\ючение на

-

ваграничнит-Б вина, вахарвитБ ИВАiыиа, Швейцарско.
'.го, Хо.ланското и АРУГИ такива сиреньета, черниа хай

Овощията

l~lIIетъ
~

въобще ПАР. WRпва' стоки, КОIlТО

Гр. Варна,

под.\-Бжатъ на разва.\ЛНIlе и гнпенце, а тъп с<У>що Il ТUЛ, КОIlТО
СЖ

предназначени

за потр-Бблвание

да се антреиозиратъ,

нито

въ гр. Варна,

въ реаJlнпт-Б,

не

виАъ на

нито въ номпнаJlит-Б

бевъ

Аа обявятъ

часть отъ т-Вхъ за антреповит-В, въ с.\.учаЙ че таr~ива
то АаАатъ, Форма.1.на Аек.\арация, щшпо Н'lша Аа искзтъ
Аа имъ се врьща ОЕтроата на изнесената часть отъ об
.ilожената

стока,

ще

се

взема

отъ

такива

стоки

октроа

850/0 по l\ta.\.ICO отъ опреА'.fыензта такса пъ таб.1.ицата
ва

ОЕтроато,

съ

ИСIC.itючение

на

газа,

спирта

и

спирт

пит-Б пития, за ICОИТО е ЗЯДЪ.itжите.itНО Аа се антр(шо
зиратъ въ опреА-В.1.ени~г-В граАСКИ CIM3AoBe, а Щt всич
ЕИ

АРУГИ

СТОЮf,

троа, с.ЪГ.1.асно

отъ

които се

вве:lIIа

съ преА.itожението

АОПЪ.itните.itно

на

V-TO

ок

обикновен

но НаРОАНО Събрание отъ 17-й Деке1lШрИЙ 18S9 Г., ще
се tшаАа по TOo-lКОва на 0/0' ICO.itI~OTO е преАВИАеuо въ
особвата ва това тарифа, обваРОАвава въ

31-32

брой на

Зl\

: J11. Ro.лоuи.

14:2.

4 IОUИll 1891 г.

това,

че

преАЪ

меЖАУ обработваеllIИТ-В .1Озья въ

Варненското зеllI.шще паllIиратъ се II такива, I~ОИТО съ

2-ро. Ако обаче ввосите.1.ИТ-В заявятъ, че внасятъ
всичкит-Б стоки, преАВИАеви въ ГОРЪСlIо:м-Бнжтата таб

на г.l0ба

ЗaIzона

:Кмета на ВарнеВСЕата ГраАска Община,

мог<У>тъ

CKJlaAoBe.

.лица, за по'Тр·Вб.1.евие въ Г. Варна,

отъ

96

ГраАскит1> ОБЩUПII.
Ст. IH. ИСПЪ~1Нението на настоящия прпкззъ въз
.itнга1lIЪ вьрху ГраАСКО ОБЩИUСI;иrh сани';ГарВJI прut:тави.

веръ, чай въ пакети, и АР. т. стоки, които се потр-В
баватъ ИСК.1.ючите.\.но въ гр. Варва, а тъй сжщо и
преАметит-В, ICоитО сж овначени въ ОТАЪ.\.ИтЪ III п IV'
па таб.1.Ицата ва ОЕтроата, съ иш~лючение на ев-Вщи
тъ епармацети и ВЪНICашвий сапунъ за пранье.
3аб'fз.л'fJж}(а.

lЫИ ще се ПОА.шгатъ

.1.ева, СЪГ.Аасно съ Ч.l.

25

I

вьршенно е.1.або сж равработватъ и повечето отъ тъхъ
Ааже СЪВСЪJlIЪ сж наПУIЩЖТIIотъ Аоста АЪ.JI.ГО вре~ю, Еоето
се ICонстатира отъ преАставеннпт-Б отъ .СтаршиП .,10заревъ ПЯАаръ CB-ВАеUIlЯ, преАЪ ВIIАЪ още на това, че
въ т1>зи ивоставени .1.0ВЬЯ се раВВЖЖАатъ разнн HacJ~

1С01lIИ, които попре~~Аатъ обработваНIIт-h .1Овья и IЩИТО
отъ ГОАпна на ГОАuпа се УJшожаватъ И
.1.0зьята се

упе.Нlчаватъ, то

sагубиТ"h па

възъ основание на ПУUЕТЪ

30 отъ Ч~l. 88 на закона з<\ ГраАСIшт1> общини п ч.1..
3 отъ вакона за .itовьята, посrановихъ:

1)

3аАЪ.itжлватъ се

ВСIlЧЮI

ошш,

IЩПТО

П:llатъ

изостаП~Ull (необрабОТllаеШI) .1.0ЗЬЯ: въ
Ва plleucl;oTO
зеМ.itIJще, Аа ги равработлтъ отъ ново паiI-Юl;'СНО Ао
ИАущата ПрО.iJ'hть, И.itН АО ТО3Н cP()~Ъ Аа гп пр JA:JА",т ь

на АРУГИ, aI~O н']шатъ СР'nАСТВО Аа гп обраб'JТПilТЪ;

11.)

С.it·ВАЪ ПСТIlчаllието

неразработени

пьета, чернии хаЙверъ. чай въ пакети и Ао всички АРУ'

В.iJ.аА1>ятъ,

ги преАмети, които еж овначеви нъ ОТА-Б.itит-В IП и

III.) ИСПЪ.itвевието на този ПрИЕавъ се ВЪЗ.13l'!\
на Старmил и 1II.\.3Ашит-Б .itозарви стражари, па I~ОИТО

вье,

Ао

които

3абiз.л1Jж}(а

спаАани.я.та

1.

се

никакво

спздвание,

употр-Вблвание
нито

въ

взема наПЪJlНО

3абiз.7l1Jж}(а 2. До

като се построи· особенъ

cКJlaдъ за

спиртъ и спиртни ПИТИЯ, ще се допуща на вноситеJlИТ-В ла ан
трепозиратъ такива стоки въ 'lастнп магазии, по начина който
Граjtско.ОбщинскотоУираВJlенпе установи за по-добъръ надзоръ.

ПРИRАЭИ ПО ВАРНЕНСКАТА fРАДСRА ОБЩИНА.
Гр. Варна, ~8 Май
граАа Варна,

1891 ГОА·

преАЪ ВИАЪ ваАписа на

г. Варневский ГраАско-Общински.;l1:>Еарь, ВХ. No. 3934,
поставенъ вьрху прошението на АаНАУР1lШАЖИИТ-В и
.лимонаА3Ажиит-Б въ гр. Варна, и въ UТ1II']шение при
кавитЪ си по Общината ПОАЪ N No. 111 и 115 отъ т. г.
Постановихъ:

1.

Да се ПОЗВО.itИ

отъ Анесь

ПРОАаваъшето

на

AOBAYPi\Ia и .itИJl10Н3АИ, еъ УС.1.0вие щото т-Б не само Аа
се ПРИГОТОВ.itяватъ

съ вай чисти и АоБРОICзчественнп

припаси, въ при това още и ССЖАовет-В, въ които т'Ь
се АЬРЖЖТЪ и ВСИЧICит-В АРУГИ принаА.1.1>ЖНО~ТIf, кат?

чаши,

панички, .1.ъжички

ГО.1.'Ь!llа чистота,

та Аа

ве сж

СПИСЪКЪ

и КО.IКОТО

ще се

и пр. Аа се АЬРЖЖТЪ въ наи

както и по пuкакъвъ ваЧИIlЪ

'гаr;пва

отнематъ отъ

ВЪЗЪ основание

се

НЮI-ВрЯТЪ

.шцата,

които

['Н

на закона за be1lIIlt-Б;

Аа се съобщи този прИICавъ своевременно.

RlIlетъ:

111.

Ко.лоuu.

АКТЪ.
Днесъ, ПЬрШПIIОuпi!,

ХП.1ЯДО ОСЮICтотипъ деветь

десеть п пь рпа година, до.т!шодппсаннпll ЮlетскиiI по
l\IOЩНIШЪ въ BaplleHCIZOTO ГраДСRо-ОБЩПНСЕО упраВ.1е

нне - Спасъ Д. СпаСОllЪ, заедно съ 'ыеноветъ па Общин
СlшiIСъвiтъ - ПетръА. Поповъ, ::\Iустафа Абду.1раХ:lIа
нопъ п

МаХlIIУДЪ

биршша Петръ

lt.

l~рsY.JlIСI;иii,

вишш пьрху операЦНllт-I"
ОТЪ l-й ~Iaii

18!)1

пъ

прпсжтствпето

на

П[шш~овъ, прощшеДОХl\iе срочна ре
ПЗВf.ршеШI

от'!>

пос.l'f.ДПllii

год. JI НЮl'l,РllХ:lЮ:

1) Че IШТО ся СIшДнаХN. НЗРI\СХОДШШIlТ-В СУЫ:ШI
споредъ ДOJ~У)lеJlТIIтi ОТ'Ъ IlОСТ/ЫJ.1НШШIта 1101;азанн пъ

Jn 136.

Ст.

.1.ице

гр.

.

октроа.

Емета на

се на

шшъ се jtопуща

на такиВато да се. антрепозиратъ; отъ т-Вхъ се

Упраi!.Il:IJJlе

провърка на наUУСllжтит1> .1ОЗЪЯ, СЪГ.1!\СНО СЪ Пl\I13lОЩ!Ш

На СТОl>И l>ОИТО се внасятъ въ lIIaJlIШ RОJlП

Варна, не се прави

-

ОбщItU(;I~ОТО

отнасятъ.

чества, преАназначени ИСКJlючuтеJlНО за

дажjtието

на

ще

пе се отнасятъ саl\Ю Ао: ваграничвит-Н И 1II-БСТНII ви
па и АО оц1>та въ варе.itИ И СТЪК.:tа, АО захарнит-В ив
АЪ.itия, Швейцарското, ХО.itапското и АР. Тlшива сире

на таб.:tицата за АаЖАието ОЕтроа,
съ ИСIC.itючевие на
ев1:>щит-Б
спармацети и ВЪВRашпий сапупъ ва пра

с'грана

СрС)l;Ъ

се напрн.ВII

IV

ОТЪ

на ('по)riШЖТU:l

"Варненски:й Общинский: В-ВСТВИICЪ", 'Г-Ввп спаАапия

пития

ПОАкрасени (БОЯАисави), а така сжщо п

Iшпта]П~ПОIПШТп,

спор'.hдъ

IШJIГп"

Qlшаа

со на.1JI'1IIостьта

n'f.рпа,

I;п,кто е ПО1Ш3aIIО пъ I~acconaTa шшга, а IВlеПllО:

Въ вдато

27,510

.1ева

"ср'.hбро
11,027;,
"ра3:lI'lШIIП
378 "

. Вспчко 38,915

~"1eBa

97

ст.

;,
01
98

ст.

2) Су~шата по КВlI'ганцпонната ЫНllга п раСХОДНIlТЪ
ДOI;УllrеНТl!, hal\I-ВРПХЖ се, че еж зltппсанп въ Еассовата
ынпга II парТIIДНПТЪ по настаВ."1енпятауказани въ пра
ВИ.1.ншш ва счетоводството на ГраДСIШТЪ 06ЩППСЮI
~TпраВ.1еllПЯ.

3) Остаnенпт-В въ деПОЗIlТЪ 11 на хранен пе СУЛ:ШI
л. 82 ст.) шестпадесеть ХIIoI1ЯДП триста шесть

(16367

десеть 11 седеиъ лева 11 ОСЮlдесеть

Il дв'в

стотиНIШ п

Стр.
в-Вщи

Уlшзахж на лице, спор1щъ

Cl't'i

въ депозитната
:м':hсецъ,

'reRo'Illii:

Rнига, а за
НЮI':hрихж

~I-встностьта

еж записани

RaIZTO

повьрнатит':h

презъ

ис

I~OHHa

Rнига

IIриеl\ШЧИ

на оБЩIIНС1ZИ

даждие

налОЗII,

отъ

разни

ВIIТт, е оц1шенъ,

Гр. Варна,

пред

1Z0ИТО още не сж вне

сени въ казначеИството.
3абf;.lI'Бж~а 1. Отъ ПОfiазаната на.ШЧНI)СТЬ

въ

настонщиП

:tfiTOЬ, готови пари при ревизилта сс lJaы-БРIJХdi С<ЩО

37,500 .il.CBa

Н6 ст., а OCTaTOЬfia

ДРУГII I,нижа отъ

lIа реВIIЗIlлта отъ

afiTa

3аб'Б.lI'Бжка

ст.

1415 JleBa 62
бившип

въ

-

Януарий

2-11

1891

BaCllJleBOЬ

и

No 1366. Подписанниfr облвлвамъ, че отъ 21 ТОГО до 21
41(2 С.il.-Бдъ об-Бдъ ще трае пуб.il.ичната продажба,

Юний часа до

въ канцеJlарията ~iи вьрху
11 1/4

пари въ на

стоящии ш,тъ, и~ш внесени въ ВарпеПСК:IПI. KJlOIIOЬ на

БЪJlгар

СТОТIIНIШ ср-Бщу раСПШ;I,.

()тъ

No. 112

ПРt\Сdiствепъ ,l\ень за

Гр. Варна,

29,535 JleBa
20 Декеы. 1890 г.

1

Ч.'Iенове на Съв-Вта:

No. 1361.

п,ТР3 А. Ilоnовз.
1II!Jстафа Абду.лраХ.lJtuuовз

На Българската IIародна Банка за

ПОДIJисанпий облвлвамъ, че пуб.\ичната продажба

6 уврата, въ м'встностьта "Ов. к,остаНДIIIIЪ",
10 теfiУЩИЙ м-1;·
часа до 4 С.il.-Бдъ об-Бдъ, коитО се продаватъ

сецъ до

11

Юний,

аа УДОВ.il.етворение иска на Тодоръ П. АйваЗ0ВЪ, настоi\никъ на
явяватъ ВСЕКИ присжственъ день въ канце.il.арилтаЫИЗil надавание.

6·

Февруарий

1891

Гр. Варна,

г.

Маи

27

1891

Хо.

лепа 3.'Iатни

tL

ЕЮIЖНI1 руб.ш
Фпорини
..
l\IаРRИ
..
ЛПрII TypCRII

1404- Подписанний

отъ покой ний

Панчевъ. ЖеJlающит-В да lIаддаватъ ~roгжтъ

,l\а се лвлватъ въ канцеJlзрилта ми вс-БI,И присжтствснъ день п Ч'асъ.

Гр. Варна,

МаИll

29

1891

год.

П. еЖА. Приставъ: Г. Захариев?>

-1-

Хо. 1498. IIодписаю:ий облвлваиъ, че отъ 3-й ЮниJr т. Р

I

01 5°1

.

() н л н .;1 Е нил.

до з·и ЮJlИЙ С. г. ще Tp~e пуБJlичната продажба на 'I'еIlФИКЪ
Тахировата и Андонъ Х. Пейчевата обща Кdiща. продаваеыа се
по неД-ВJlIН.iость. Жмающит-В д\\ наддаВI}ТЪ ~roгж'.гъ да се
за

се произведе търгъ,

съ тайна

Bpe3Ie,

че

псреТрОЖI,а

5

вечерьта,

ще

з&

отдаванш;

въ

до

(,ош,уренцил,

ОТfiУПЪ на предприемачъ сбора на граДСlшТ'h берии отъ
та,

барпсрит-Б;

вреые ОТ'Ь

м-Бреllието

хранпт1>

TCГ.leIIIItJTo

11

ПЬРВШ"I IО.шll ДО

Пьрвопача~IIа ц-Бна

П. СЖА. ПРИС1'нвъ: Г. Захариева.

Улравле"ие.

IОнпй, часа по три с.11;дъ ПJl1tДlli;, съ

на с.l-Бдующиll день, по СЖЩОТО

31 Деl'С3ШРИИ 1891
80000 Jlena. 3могъ 5%.

Отъ GNiдебнитt Пристави ври Варненский

Ннва отъ

6

5

г.rБстностьта nк,енаръ-Тар.ш";

етьта "ЕМlIшен.111";
A.'laHOЬ";

8)

7)

Нива отъ

отъ

6)

Нива отъ

Гр. Варна, 2 ЮНИП 1891 год.

като изв-Бстлва, че агентит-Б на раанит-Б контори, които кръс

11 уврата,

4

Нива отъ

2) Ни
3) Нива отъ
7 уврата въ

5) Нива отъ 6 уврата, въ м-Встно

Нива отъ

10

4)

8

уврата, въ м-Бстностьта nRюнъ

уврата, въ ~I-ВСТIlостьта nAK-ЛЗЖк.'lа";

уврата, въ м-Бстностьта n Чамур.ldiКЪ";
въ ~I-Бстностьта" КЮРдОВJlУ";

увратъ, въ ~I'Бстностьта nБЪJlта.1Ж",
вЪ ы-1;стностъта n&кп-Баа.,аръ",
Редавтор'J-()ТГОВОРНПI,:Ъ:

Пеm1J'O А Попов",

12)

11)

9)

Нива

10) .ilивада отъ

едпнъ

.ilозе отъ единъ увратъ

Хавра отъ

2

3926

Варненското Градско ОКОJlИЙСКО УпраВJlение, BCJl-Бдствие
е,l\НО О[,ржжно иреДПlIсаниеотъ Г-на Варненский Ок:р. Упра
витеJlЬ, подъ No. 2888, отъ 20 истек.il.ИИ Май, съ настолщето си

Окр. Сждъ.

уврата, въ м-Бстностьта n'кжр.ldi.fiъ-Еръ",

уврата, въ м-Бстностьта nОта.tЖКЪ";

aI\i

г.

уврата, въ м-Бстностьта "к,юрдов.1У";

9

()"явление.

за

ДОВЪ отъ с. ЯПJlа, въ канцеJlарилта си въ гр. Варна, ще прода
вамъ СJl1>,1ующит-Б неДВПЖШIИ Шlущества:

1)

ОТЪ ВАРНЕНСКОТО ГРАД: URO.I1. УПРАВ.ilЕНИЕ.

oIl:Tpoa-

СТОIщт-Б

No. 1'262. ПОДПllсаННШI оБЛВЛВЮIЪ, че на 14 Юний т. г.
часа по 2 с.l-Бдъ об1>дъ по иска на Хазната ПрОТИИЪ Оеидъ Оеи

ва отъ

день 11 часъ

наДАавание.

Гр. Варна, 31 Май 1891 год.

Търгове въ Варненското Градско-Общинско

17

1891

на 1/з

1 участъкъ, подъ No. 363, при
OCTRHaJl:\ haCJl-Бдство

ЛВRватъ въ КaIЩСJlарuлта ~Ш вс-Бки при:сл.ственъ

На

й Юнии

НИКОJlа ИJlиевъ, която се продава за ДЪJlга И~IЪ

Itъиъ RсеноФ()н,I\Ъ

IНаПОJlеона въВиепа=5wtl9.29 112
.

3

пуБJlичната продажба

над.l1;жаща на Деспина и Бохоръ ИJlиеви.

БаЮШОТII АНГЛИI1СRII,
ФреНСЮI,
ГерлаНСRИ,
Бе.'IгиI1СRII II Швеii:цаРСII

Ажпо

обявявамъ, че отъ

трае

часть отъ К..Yiщата въ гр. Варна,

уне

..
.
•
.
. .

АНГ.'IПИСRИ

"

година.

СЖА. П риставъ: Ив. Даn'Чевз

год. до 3~й ЮJlИЙ С. г. ще

100

година

д-Вцата на покойнии 3ахаритъ Отавревъ. Же.il.ающит-Б ИОГsYiтъ да се

U '])

Р

1891

принад:.л-БжаЩII на Фори 3аФировъ, ще трае отъ

Бпрюшъ: П. В. ШЮltlCовз.

]1

наддавание.

Май

27

на ДВ'k.г-Б .'Юзя, отъ

t .МаХ.lJtудз RP..iК..lIlClCUU.

r~

участъкъ; подъ No. 145

СЖА. Приставъ: Ив. Даu'Чевз

Еl\ЮТСRпii: ПОМОЩНIIRЪ: Сп. д. Сnасовз.

f

III

частЬ отъ двоеетажната к<ъща въ Сdi.ЩIlИ участокъ, подъ

No. 146. j{{мающит-Б да наддаватъ ЫОГЛiтъ да си явлватъ BC-ВКIl

ската Народна Банка на теl,УЩа. Jlихвенна cm-БТI,а

80

недвижимит-Б IIмущества на Петръ

Марковъ, една Кdiща въ гр. Варна,

(вижъ

г.

Отъ ПОI,азанит-В ПЪfiЪ готови

11.

С~I-БТIШ

afiToBe,

биршшъ Х. Дечо

11 една одал до него
100 JleBa, Rс-Бкц единъ увратъ отъ НII
по 3 JleBa.
28 Май 1891 г.
П. еЖА' Пристанъ: В. Ба.лиевз

въ с. ЯИJlа, оц-Бнена за

събрани по ОТД-В.l:на в:витан

за патентово

уврата дворъ, градина и XapMaHJldiKOЬ,

4

заедно съ еДIlНЪ Aa~IOЬ покривъ Itеремиденъ

се р':hдовни распис1ZИ.

.l:eBa,

nСжща" 13) Една кжща, едноетажна, се дв-Б стаи,

кереИIIденъ покри въ, съ

4) При ревизията се на:\I':hрпхж още: (134) сто
тридесеть и четири

1

17.

-

та

11

Брой

Варнепссоu Общинссий В'ВСТНИСЪ

4.

уврата,

тосватъ

както И3Ъ

гр.

r.raMBaJlII

на-:е.lепието

II ыу .продаваJlII Jlотарийни

Варна,

така и пзъ

окржжието при
билети,

като

го уб-Вждава.ш, че afiO п-БI,ОII отъ продаваелит-В БИJlети не спе
Ч~JlИ, то Българ.ската народна Банка щ-БJlа да ИСПJlаща стойность
та lШЪ на прит-БжатеJlит-Б, предупреждава вс-Бкога да се пред
пазва отъ купувание на подобни .lотариfIНИ БИ.il.ети, защото про

давачит-Б на таКlIвато бlI.lепr ЯRIIO .11,.К:Жтъ ,Н
СЪ ц.LJ\Ь да
тиратъ

простодушното

.

екСПJlоа-

насе.ltШIIе

БЪJlгаРСfiата Народна Банка неправи I!ИК:а.к:ви IIСПJlащаНIIJI
.
.L
li ииатъ
П'liкак-

на .lотариЙнп би.lеТII, пито ПЪfiЪ тия ПОСJlЕднит.L
-ва ц-Бнноеть предъ сжщата.

Варнен. ГраА· Нача.шиь."Ъ: :яе. flоnовз

въ

Издава: Вариеи. ГРIlA. Общ. Упраuеиие.

Секрета ръ: Н. И. Батсьрджuев?>
Печатницата ва ХР. Н. Воиниковъ. _
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