Година

Варна,

XI.

S l\'1apTh 1898

.....

г.

Брой

8.

........

ВАРНЕНСКИИ ОЕщинекии Вtстникъ
IIЗЛИЗА

TPII

ПiКТII въ М1JСЕЦА,

обив:новенно на

писы,' ста.тии, пари n всичко що е sa
в1>с;rиика. се праща .цо Гра.цско-ОбщивсIl'ОТО
УпраВ.JIеиие въ Ва.рна.

1, 10 и 20 ЧИСд3.

Цtна на вtетника за rодина е

За обявления се плаLЦа
На първа страница

4 лева.

"
"

Отдtлен'Ъ брой 10 ст.

PIII8"-'
.лива

3а паор'ВДЪ "Варвен. общ в'hстнив:ъ" ще ИВ

пъти въ М1;сi'ца, обисновенно всiща Сжббота.

4

Ро:Вдовното му ИВ.itиsание е обезпечено. Като единъ отъ

за дума:

.

СТОТ.

3

втора стра.ница

2 "
1 tI

трета и четвърта страници

пр·kДИИl.:llнuето на Мuнистерствuто 11<1 фипансито:В
131 отъ 24 Япуар. 11 год. KalCTO C~l'BДBa:

ПОДЪ

IN

t I При нвисанuето ИlI1Ъ въ града (подоuни спир

ваи много распроетраненит'11 въ града в'liС'Iници, обра

тове и спиртпп

ща се вниманието на Г~ г. С8iдебни т-В пристави и др.

проВдварите.шо СТОП:Шllт1> Ш\IЪ

А.itъжностни

И частпи .itица,

ИSВ'hстия

др. т. да ги

нието данъка пмъ OI:троа съ ааРllчеuъ Н.IОГЪ 11.111 об
BeB2.Te"lCTHO съ ПОР,Yiчuте~lЪ въ TPllm-Всеченъ UРОfl:Ъ.

и

,&:uито иматъ

оБЯВ~1ения

пом1>с'rЯТЬ въ него. Д'iшата

Еав:то на в1>стника така п на поы'hстявuт,h въ него
обяв.itения, си остава Сihщатз, какиато е би.ш Ао сега.

ИЗ80А'Ъ ОТ'Ъ рtшенията на Вариен. Общ. Съвtтъ.

10

Февр.

1898

г.

2)

питиета)

ще

се антреповиратъ

оuезаеЧLYiТЪ

сато

llсп.1аща

Ако впесенuт-h сппртоuе, с.1''nДЪ преработвавпето

имъ на питиета, <'е 1I8нес.У.ТЪ

вънъ отъ

чеРТdта

Щlшата. ва да uждltiТЪ консо;\шрани нъ друеи
ни, октроата пмъ ще се повр:\ща, нъ с:шо при
ющит-В У<'.10ВШl:

на

об

общи

c.l1>AY-

а] Износите.1Я да уДостовi>рп, че Д'hii:ствпте.1НО ив

Удобрява произв'вдевиii: на 5-И и 6й того
търгъ за ОТАзванието на пр1>дпрпе~ачь ваправата на
една д1Jсце1lа ограда при l'paAcEaTa примореса гради

35.

НО"l'шмuт·h
сапртъ,

питиета

на който

СЖ

преработеuu

октраата

отъ

е п~птева

пнесеШlii

lIУ

п

ВПЯ, C;\I1>TF.a и П.itанъ ВЪРХУ ПОС.1~дний ма.itонадравачъ
Георги
Коетовъ по 4 ,л. 69 ст. всi>ки погоненъ

v) Д<\ се снабди съ транзитеuъ .шсть отъ общин
ското управ.ление, който да бжде ВПОС.1-Бдствие повър
натъ отъ него (ИВВОСllте.ш) съ удостов-Врение въ кои
оБЩИllИ СЖ би.itи UОТР'];бl1сапuта питиета u че и~ъ е за

:метръ.

п.itатено

на и Bъ~ыaгa тая направа, Coьr.itaCBO

пое~шит-В

YC.itO-

36. 1. llроизв.J>денит-h търгове па 19 и 20, ~6 и
27, 28 и 29, 30 и 31-и мин. мес. Януарий ааст. год.
ва отдаванието подъ наеll1Ъ ГраДСЕ:ит-h-ОБЩИПСR:И ба
рав:и нъ III уч. ОТВЖДЪ "Ташъ-leюпрю" ПОАЪ N N 1,
2, 3 и 5 п касапскит'}; дюгени въ 1, П, III, и IY' у
частъци удобрнuа: canlO ва баракит-k въ III уч.; дю
генит-В въ 1 уч. IIОДЪ N N 13 и 14, въ Пуч. подъ
N N 1 и 2, III уч. при ,.Т:нпъ-R'юпрю" подъ ом 3 11
4. при "Съборнат;! църква ~ (lI1ycCa.itaTa) подъ ,Ng ..111
6, 7 и 8 И въ IV уч. подъ N N 2, 3, 4 и 5 и пъв
.лага тия бараки и дюгени върху пос.it'Dдuит-n 11ад
Аавачи.

37. I.
Аа

съ

Фабрив:nнтит'];

разпи

СltuрmЮt

и ВСПЧЮI

1Иl1mtеmа,

търг)'ющи

които

въ гра

же.itaIЖТЪ

да ив·

б.вгнжть EOHTp0.ita на общината по събирапuето да
нъка остроа отъ ВНОСШ\ШЙ имъ въ града M'hcTeBOЬ
спиртъ И разни СПИрТПII питиета, да се облагатъ ва

ц':hлото количество па внесенитъ имъ такива

съ 40%

отъ с.itедуеll1ИИ се данъв:ъ остроа, 3,Е:О ще би да изне

Cnupmoaetmb tt

Н.

сmерmн,итlЪ 1l1111lиеmа, предназна
ДРУГИ градове, на които стопанит':h еж изеви

чени 330
~И же~ание да П.lащатъ даНЪЕ:а

О'/i,шроа за внисанитh

ИМЪ тъкива спор-Бдъ предидущии пуНl~ТЪ, аконе се пре
:сарватъ

пр':hзъ

града

транзптъ, Т.

е. не се

пренасЫ5.ТЪ

направо от.ъ гарата ll.1И митницата ва м1>сто назначе
вието

си,

а

се

стоварватъ

въ

града

щатъ даНЪЕ:В ОЕ:троа спор1>дъ С8iЩИИ

IlI.

въ

C&.-18Аове, П.lа

ПУПЕ:ТЪ

(40 О/О).

Овия, коиТО пе иека'IЪ да п"шщатъ ПР-ВДll1-Бтнпи

Аанъкъ на ВНОСИll1И'I1> пмъ въ граАа спиртове

II

спир

тни питиета, спороВдъ ИЗ.itожениИ по гор-В наЧllНЪ, отъ
тъв:ина тоя данъкъ Аа се събира по р1>да, ИЗ~10женъ въ

октроа.

EAleTa Е. По
повъ И Г. г. Съв-Втвицит-Б Савва Ыарковъ и .ник,) C.it:\Bчевъ ИЗКl1ваха мнение да се събира по 50%, а не по 400/0,
както е означепо по гор'!>, О'ГЪ данъса ок'гроа на вно
СНlI1ит-R

въ

града

спиртове

п саиртнп

питиета,

в:ои

то стопанитоВ имъ пеже.1Ю8iТЪ да антрепuзиратъ, а Г.
Емета Жесовъ да се събира С8iщиii: данъв:ъ безрав
.itичпо отъ вспчки впосш\1И въ града м'};стнп саорто

пе п саllРТllll питиета, СЪГ.1асао зак\ша и горпuт'}; па
па минпстерството .
38. "JTдобряпа ЩlOизп'};депuii па 20-ii: Лuуариii: ll.
търгъ ва пов:рпшшиет() съ Т('ПСI~е .1амарина покри

стаВ.itенил

Г.

ВП'I'h па бюФеТ~I пъ ОUЩl1llСlса'l'а ПрШl!ОlJска градипа л
на

газното

в.itага.1ище

п

ВЪЗо1ага

ТOSl

ТЪРГЪ, СЪГ.1аСНО

l\Щ.10наддавате.1пull му "шсть, върху BaclblOЬ Дшштровъ
изъ Варпа по 1 ,,1. П 75 ст. всоВкой квадр. 1\1. ПОl:РИТО

l\I':hCTO

И.1И всичката работа

ще отъ

39.

сътъ всичкото-за въ друга uбщина И.itи го OCTaBЫiTЪ
ва потребисвание въ града.

даждието

При вземанието на тона р1>шение Пом.

1:;4. 20

ва

}I.,

за

11 па двата покрива, I.:ъстоя
269 .1ева 85 СТОТИПЮJ.

Да се uтаустнатъ оТЪ ТЪ3ГОАПШUИU: бюджетъ:

1) отъ §
та

О

ХПI

a.it. 3-тп 50 .itеП:l, 3rt уп.щщание СУll1ма

ископаванието

и ПРПЧ11стщшаето

к.1адеНИЦl1тh

при новата казарма за събправпе вода за прuморска
та градива, П. Отъ § УПI., 169 .1. 80 СТ., за шш.itа
щание надници пп Р:l(\ОТНПЦП. ,ш IЮАЪр:R:шие общино

СFШТ-В недвпжшш ШI()Тll. II 1П О гъ § \'11I, 180 .1ева
ВСП~1ащание cToiiHoCTbTa на же.l'hЗВllii паР::llак.1ЖL-Ъ

83.

на питата стъ.lба въ оuщпнското 8даВl1е, С~lужаще ва
цом-Бщение на те.1егрзфопощенската Станцuя'

40.

Да се ПОnlO.1И Варненската Постоян. l~о~пссия,

оть коато въ Jilастояще вр'!>ме се п.lзд'hLYiТЪ ~lOBaTa па

манастиря "Св. l\онстандинъ" да отст;'iiПП отъ .10зето
М-ВЖДУ ~ювята на АНАОНЪ Ваеи..tевъ n Т. Марвопо.1СlШ

Страница

Брой

ВариевсRJdi 06щввспii В'kСТВВJtъ

2.

138 О 11. ва ОТRринаНDето пжть ва преиинувавието на.
xo..ta ва OKo..tHOтh .1 овя.
41. 3а дocтaBKaTёi иа вуждпото пр-hаъ настоS1ЩЦ

I

та годона В3 поправка градскотВ водопроводо, KO..to~

внимание
вие

на

върху рационR..tното

венте..tирание

9.

в утоп..tе ...

зданията.

10) Стоиностьта на постройкот-h, нетр-:hбва. Аа наАмонава 300,000 --,ева.

чество TyX..tO, керемид., тржбо (кюнцо), къ..tчища, па·
мукъ, о дървено lIac..to A~ се проозв-hде търгъ, въ паи
неПРОАъ..tжоте..tво вр1>ые.

Проекта ще С1Jдор:нса:
а) Единъ ситуаЦlIоненъ п..tанъ въ и1>рка 1:100.
в) ФасаАИтi> на у..tпцит-Ь I1Пр1>славска" и "Рус

4j. 3а оров-hрявавое b-hАомоСТhТ8 и оро..tожевно
тh ь.~MЪ нея Аокументи ва ИdраСХОАванит11. пр11.въ 18931 сенека" въ MtPI~;\ 1:100, а г,лавната фасада въ m-hрRа
1 : 50.
годива оо АоБРОВО~lНО съг.жасие о СТОП8liСКИ начинъ
с). Нуждното чимо вертика~ни равp-:hэп въ 1>l-hp151, 038 --,ева и 26 СТ., павначава Коммиr,сия, CЪ~Toa
!Са 1: 100.
ЩО отъ ПОМ. Rиета IC. В. Поповъ О Съв11.тницит'k:
д) II..taHoBe на llСИЧIШТ-В етажи въ м11.рка 1: 100.
Янко С..tанчевъ о Г. В. Е~сабовъ.
Да се вап..tатп ва .вСИЧRОТ11. АНИ, КvИТО тая

u

В. Касаб,}въ ОО 8 ..teua ва день, съг..tасно sаб11.,лi>жка
та на ч,л. 36. ОТЪ ваконава ГраАСКИТ-В Общини.
Да

43.

проекта за

се

ОТАаАе

на

KOВI~YpCЪ

еАИИ1о театраАенъ

приготвевието

салон" с. казино-бю

фет. въ града,сп~р~дъ ус.ловията, Съставени отъ На-.

Ча.1ВИЕа на UБЩIlНСll:ОТО Техничес~о 01'А11...1.ение, както
с.л·ВА'~а:

УСЛОВИЯ
Ы-Ьстото, върху което ще се построи театра, е

Аl'ъ..tа на градската

rp::IAoBa, образуван'},
т-Б "Прi>с,лаВСКR" и "PycceHCIC3".

отъ у..tици

2.) 3данпето ва самия теа'l'рЪ ще се постави на
самия Жl'Ъ..tъ съ главния СО входъ на отс-Вчката А. B.j
ДО него, ва улица "Пр-Вс..tавска", ще се по('тави :кaBO~
ното

СЪ

тавцовп~ния

на общината, и тави uОе~\-:hАвата, си запаава правото.
да въ<М,ОЖIl екзе~утирваниетu па проекта ва коготО т.а:

наМ$РИ за добр-В.

Проекта, uризватъ на наи добръ, ще

13.

иира съ J 500 ~eBa, втория С..1.-Вдъ него съ

се

пре

1000 ~eBa

и третия съ

500 ..1.евз.
14. Жщрпта, аа оц-hяка па проектит-Б, ще състои

отъ

г.

Кмета

ва

гр. Барва, Нача..tника на Техни

ческото О гдi3..tевие, еАИ!lЪ

И!lджинеръ и двама арха

текти.

3а проготов..tеноето на проекта

1.)

е) Сжщо и аа .л-hтната CЦ~Ha.
12. Премиранит':h ороеI~ТИ оставатъ собственность

КОМ,

мпссия ще уоотрi;бби В" пров-Брявапое документит-Б
по хаваннатз сумма, на ч..tеповет-В
Я. С..tавчевъ и Г.

ca~OHЪ.

Фронта на г..tаввоя ВХОАЪ се ОПр-ВД1ЫЯ 17
:метра, нъ на Г. Г. конкурентит-В се предоставя право,

15. IIроев:тптi> трi>бва Аа бiYiД?Ь.ТЬ пр-Вд~таве]JИ
най ежсно до 1 й Юний 1898 ГОА 10 часа ПР-ВДЪ
п,ладнi> въ Общинското У праВ..tенЙе, 3а външнит-h про
екти

ще

се

счита датата на

пощенския пеqатъ ва ек

спедитинната Стаиция.
I1роектит11. ще се подаватъ ВЪ Ава вапеча:гапи, КОIl

верти и съ обичния надписъ до Г на Кмета на гр.
Варна съ ааб-Б..t-Вжка, "да се отвори при рааг,л-Вждание
проектит-В ва театра."

3.)

Аа уве..tИЧRТЪ тона .,шце дО
110 ва

подоброто МУ

25

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВJЕНJIE.

метра, а:ко това е в:ужд

проектирвание.

3а въ тейтра ще има 'по еАОНЪ входъ отъ у
•.1Ицитh: "Upilc..ti'lBCEa" о "Руссенска", коото да c~y~

4.)

ОВЯВ.i1.ЕНИЕ

N 2610

жатъ за второстепевнит:В с..tужби въ театра, както и
ивходъ отъ неГи зз вс-Вко с~учаЙ. Г. г. Еонкуренти~

т-Б ще

обръщатъ

~eceHЪ

ИСХОАЪ

rO~':kMo

ивъ

внимание на

свободния и

театра.

5.) 3данието в&. казиното съ таицова..tНИЯ са..tонъ,
:може Аа бжде пuдъ

6.)

еАИНЪ покривъ съ самоя тезтръ.

Те"тра ще има

партеръ,

1

и

2

Варпа,

1000 м-Вста, распр-Вд-Б..tени въ

рангове и га,лероя.

7.) Театра..tвия Са,лонъ съ сцената II ..t.ожит1>, ще
~aeMa CP-ВАзта м-Вжду двата Фронта па у..tИЦtlт-h: "Пр-В.
C..t3BCKI\" и "Руссепска", така, щото въ до..t.пия етажь
И на Ab-hтi> у..tици да се проектиратъ дюгеии съ 41 5

Обявява
днесь за

се

3

за

напредъ

Мартъ

година.

1898

вюшие на

вс-Вкой:

насе,лението, че ОТ.

може А!!. ИСlCа справки отъ

Общ. финансово Отдiыение ио работи относящо се ДО
Аанъци по неАобори и ДРУГИ ТtJ!СУЩИ, както и за рав

ви cB~A11.Te..1.CTBa само в~ Лоuедnл,uu'Ко, Орпда, ~ Пето"""
ото 8/2 до 12 по пл. 'le om7J 2 до 5 часа c.t. ПЛ.
ВО друшmlЬ дии 1luка'КБU справк?" u uскаuи/& СБU
д,ьmмства 11 пр. ие се доnускаmо.
Е1Ilетъ: Ж. ИfJ. ЖеНО6'6.
Се!Сретарь: П. В. Пеmраfl,ов7J

Ао 7 .метра ~шце, а sa дъ..tбочоната на дюгенит-В OCTa~
ва се свободно nз Г. г. ЕонкурентиТ':h.

Нача,лни!Съ ва Фин. О TA'i>..t ени е: д. Муmафо8'6.

8,) Кавоното ще 6жде двоетажво съ таНЦОВa..tевъ

ИЭБЛЕЧЕНИЕ ОТ:Ь

са~f.OНЪ; въ горвия етаа:ь ще ииа Аъ,лжпна не по :ма,л~

:КО отъ 24 метра о mирочиоа не по Ma..t.Ka отъ 12 :ме- j Закона за 6лаrоустройството на насепе
тра,

съ

нуждното

чис.ло

будцори, гардироби и пр.

отдiuеноя отъ

страни ва

Rазипото ще има нуждно

ниn M1iCTa В-Ь Княжество 6-ьлrария.
(ПРОАъ..tжение отъ брой 7-ии)

то ЧIlС..tО ИСХОАИ па у..tпца "Пр1>e..t8вска" и въ граАИ~

Глава П.

ната п ще се съобщава съ театра.

Rазиното ще бжде така поставено, че :като ..t1>жи
:ва у..t.вца " Пр-hс..tавска" , да има пр-Бдъ него въ АВО
ра къмъ У..tпца "РуссеНCI~а" Аоста свободв:о м-Бсто за
поставsние массо и

CTOJlOBe

ва

..t.ilTHO

вр'hие и на в:раи

АО у..tицата n Руссенскз" да се проев:тира Ср'вщу в:ааи
ното една ..t.'hтпа ец1ша.

.iI.'Ьтната сц-Вна В..tП8а въ проектъ.

9.)

Г. г.

КонкуревтптЪ

ще пматъ

r..t.aBJlOTO си

Общи опрilд1lJJеииа:.
ЧJI. 16. М-Бствтз, които тр-Ббватъ - споредъ УТ
регулационенъ ЩIВНЪ за пови УЛЙЦИ) пло

върденъ

щадо,

пазарища и градони,

всправянпе на стари

се

-

ила

сж отъ

оЦiшяватъ и отчуждаватъ,

ва

рвсширавание И

общественsа полза и

съ находящи
т-В се върху т-Бхъ градежи, съгласно съ настоящо
З8Jo:ОИЪ.

ваедно

Брой

8.

"Варневскиii Общинскиii B'hCT ни& ъ"

Стр.

3.

==:c..=---,=======~==

Отъ общеетвеНН8 ПО~1за е и управянието грани- I продава тия )ГБста по устаllовеви, съг.,tасно Ч ...l . 18.
~.T'h Н8 отд-Влнит-В дворища по СИJ1l1.та на чд. ЧJI. 7. I ц-Бпи, на опия стопани. КЬМъ Аворищата на които
отъ

• 12.

настоящия

законъ, но

e.tучаи етавать съгласно ЧЛ.

14.

и

оцiэнкит'Б

15.

въ

тия

I

отъ тоя sa!ColIOЬ

ЧJ1. 17. Оц'hняваЩlето на пъпроснит-В въ

:
t 6. :

ПРИU;\ДNiТЪ ТIIЯ IгhСТ;I, саОРСАЪ Уl'върдеllИТВ, СЪГ...lасно
'1.1.

ПрОf'I:ТИ.

12

06щuнс"u мЪста. състав.IЯЮЩII ПЪ~1НОМ-ВРНИ дво·
пета и градежи CT8Bf\ по категории, еДИIIЪ ПNiТЬ ва· рllЩ:l. на ЖП..tища (Ч..\. 7.. е) п.ш за Аюь:ени ('1.1. 7•• Э),
цiыо едно HaCe~'IeIlO M'hCTO. веднага C.1'hAOЬ публикува
се НI','.-\;\ватъ чр-БItЪ пуб...lичеи'7. търгъ, но C~1ЪAЪ ваА
виетс.

на настоящия

Ba~OHЪ,

а) овначенит'h въ

по

С.'l'hдующия

'1.1.

начииъ:

ЧЛ. 9. СЪОТВ-ВТfIИ комисии

.,}ежв.

рав

д-Влятъ разнит'h и'hст8. и сгради въ населеното М'ВСТО
приБJlивително на ТОЛКОВ1l К8тегuрии, колкото иijиск·
iВa и-:Встното вначение и Ц 1>НlIостьта на

тия

м вста и

улzчлваf{UЯ,

>сгради и опрiщ-:Влятъ Ц ~HaTa ва еди:нъ &вадратенъ
lIетръ отъ Bc13Ka категория мъсто и ВА,шие съг.,tасно
ж'hстнит'h условия, въ вр-Вие ва оцiШICата, бевъ да се вве
жа.тъ пр-Вдъ видъ бжджщu подобр-Вния и пр-ВдполагаеМII

.,tеиъ

б) оБЩИIIСJ(ОТО

управление обявява

епоредъ

на

на '1.\.

раВр'!>Iпенuе,

съг..л.аеио аупICТ'Ь

nonpatmu,

само ЧРJЬЗ'6

с.,1учаи

СЪГ.!зсно

ПР8ВИ~1НU~Ъi

ВЪ нищ') установената

17.,

за

съ саециа·

но това Н-ВМ8 Аа

т'вхъ, но си..л.ата

uцi;Н~II.

Въароснит~> граАежи МOl'JiТЪ ла се приспособяватъ
чр-Взъ новв УЯL'чаВI\НИЯ и ар-Варашщ сало nozamo се

з:итеJ1ИТ>В

алинея а. в ь продължение

прод:ш:Gа

ва та"ива

иuк-Внява

ПрИХОДИj

'Иввършеното

ва тая

"Т h '1..1. ~;}. ца 3.шопа заграАСIЩТ-В общини.
Ч.}. 2~. Саалающи нъ Ч.l. 16. ()тъ настоящия за
конъ граАежи МОГЖТЪ д<\ се ПС>АДЪРЖ<iТЪ, 6e31J нова

4.

отстрани ..л.-hжащата имъ върху у..л.ично мъсто часть, и
дворищата отговарятъ на '1.\. 7. д , 3.

най

Ч..{,.

Освидi;те.\СТВУВ8ТЪ се за събаряние гро

на три м'hсеци. ва да го увнаЫ5.ТЪ, иау'lЖТЪ и
AaOДdiTOЬ писменио ваб-ВJ1'hжкит-В си по 1181'0, И
в) сл-:Вдъ истичанието на овначения въ аJ1инея б

гаТО поe.z-БДRJlrrВ не МОl'ЖТ'Ь да се поправятъ безъ на

'срокъ, Сmщата КОIllИссиа разг.-rедва посrdiUИЛИТ{; заяв

рушение на Ч~l.

..JIения,

реАЪ това, Аа се отстрани опасностъта отъ ненад-Вйно

J(aJIKO

ако

има

такива, и

дава

вящи на

мотивирано МН'вние

23.

СРУТВ8ние,

22.

върху т'hхъ, ПОСJ1-В което общинското управлеllИе ВЕЩ

то имъ срутвание,

ся Ц-ВJ1ата пр-Вписка по въпроса в ь съотвiТI1ИЯ O&Pdi-'

яние.

жеиъ стдъ.

СNiДЪТЪ раЗГJZедва д-Влото въ

те..{но sас-Вд<\ние

най,много

въ

40

или

невдравос.,tовни граАежи, хо·

отъ настоящия зако нъ и не може, спо
и..ли тhXHOTO

неВАравос.\овно

в.\и·,

ОСПИА-В1'с.lствуваниеl'О става въ присжтствието на

распореди

дни. a[~o намi>ри ва

стопанина, и.\u пеговъ пр13Астаuите.:tь,

отъ трич..tенна

НУЖДНО съ uисменно 1\1II-Вние отъ трима експерти и взи

комисия,

ма

по е;'J,ИНЪ пр-Бдставите..{ь на общинското и на ОКрdiЖ'

окончатедно

р-Вшение по

всички

sаключающи се

въ него оц-Внки.

състояща

отъ

еАНО

техническо

вото, И.\И ОRО.\ИЙСКО управ..л.еНИЯj

3а6n'А1Ъжка. Установена;га по горния начинъ И ва
означената въ а.1ИН,Я първа на чл.

16.

ЗАравuс,\uвна

ВАания,

въ

.,tице

а въ с..{учаЙ

комисията

ввем"

и

за

ОТ'Ь

пе·

участие

и

..л.13карь.

ц'hJlЬ оц'hнка,

т .. й и ва държавни, ОКРmЖEJИ, общински, обществен
ии ц васуфсси м1;ста или сгради, а така СaiЩО и. ва

Въ вача.,tото ва всъха ГОАина, комисията се наз
начава въ о"ржжнат-Б градове отъ ов:ржжниа упра·
вите.ль, а въ око.,tиИскит':h отъ ОRО..л.иЙския пача,,"!

покритит-В и неаОICритит1; имоти

никъ, и д-Виствува по рапортъ и

е веот:м-Ввяема

Jl

е задъ..лжителна, както

на

ва

частни,

nOICaH8T8 ОТЪ съот
в1;тнит-Б общинсICИ управ.\епия, и.\и отъ пр'hАстави
те.\ит-В на техническата и по ...шцеЙската В...lасти.

JIIaЛОД-ВТНИ или

умоповр-Вдени стопани.

Ч..л.. 20. Сгради, съб;)рени по си..лата a~ ч..л. 23
{)тъ настоящия законъ, не се Jlса..лащатъ отъ общинит-В

КОИТО не иеп..лащатъ· въuбще и аопаАнm..\ит-В въ

СроЕЪТЪ ва събаряние не може Аа бdiАе по-ма
..л.ъкъ отъ 15 дни с.\оЬдъ Аеня на ОСВИА'hте.\ствувание
ТО, пр-Ввъ което вр-Вме рi1шението на комисията може
да се обжа,.,1ва пр-Вдъ Министерството на Обществен
нит-В СграАИ, Пж-тищата и Съобщенията. Това р-Вше
ние не се обевси.\ва въ нищо отъ неприсжтствиетона
Пр-ВДIlав-Встения стопанинъ, или на неговъ np'hAcTa-

у.1Н

ци Аържавви :мъст", и..л.и сгра;'J,И.
у оотр-Вбява'rъ се безъ общинCI~О обезщетение, но
за не по-широки отъ

12

:метра нови у.\IJЦИ, и:

а) части отъ ниви, ~ивади, граАИНИ, бuстани бах
'Чи и пр. праздна мъста ВЪ крайнинит-В ка насе.\ени
т-Б,

когато

такива и

чр'hзъ прор'hзванието
dявание

т-Бмъ

със'hАНИ

имъ СЪ

имоти

ставатъ

Аворищаj

б) час'l'И

О'l'Ъ

.,tенитЪ м-Бста,

за;'J,ънени непокрити имоти въ наее-

ICoraTO

тия и т-Вмъ със'hАНИ имоти из

.\иватъ чр.нвъ новит1> у.\йци на JIице и пр1>Астав.\яватъ

пъ.,tном1;рни Аворища (ч.\. 7., е, 3).
3а6tЬЛtЪJlCка 1. Употр-В6енит'h бевъ общинско обев
щетение м-Бста по у.\ици, при означенит-Б въ пункто·
ве а и 6 С.lучаи, СЖ въ т'hжесть на съотв-Бтнит1:; по.,л
зующи се стопани до CP-ВАата на У.\ицата ва ц1мата
RраИу.,tична дъ.\жина на отд'h..л.нит-В имъ Аворища.
3а6rЬЛ1Ь:жжа 2. Вм13няватъ се съотв..вТIIИ тегоби на
по.\зующи се стопани И при иск..{ючите.\ни ПОАобр'h
вия въ чаотна по..л.за отъ пр-Всуmавание на б.\ата И

езера а отстранявание на язове (бентове). Тегобит-В
ва ПО.\ВУЮЩIIТ-В се въ такива с.\учаи ступани се опр-В
Д-В.,tятъ отъ овначениТ'В въ '1.1. 14. на настоящия за
конъ КОМИСИИ, а въ с.\учаИ ва недоразумения,спороне

тio се р1imаватъ

о&ончателно отъ Министерството на

ОбщественниТ'В Сгради, Пжтищата И Съобщениата.
Ч.I.
щади и

вите.\ь.

у..л.ици, (~ГОАНИ ва насе

21.
пр.

ха.,tом·Врни

:Когато при

управянието на у.,tици. п..{о

остапжтъ отъ

вънъ регу.\ачната

.,tиния

общив.сJCИ м-Бста, общинското упраВ.lение

I

Ч.\. 24. Ако стопанипътъ на р-Вшепъ по силата
на чл. 23. за събарSlНие граАС'ЕЪ пе uспъ.\ни това p-hшение въ опрi>А1ыениа отъ комисията и неотм-Впенъ,
ВС.\-В2l,ствие ва обжа.lвание, СрОКЪ, общинското управ·
.\ение ваема иi>рки, веднага с.i'I'}ЩЪ uстичанието Юi тоя

CPOICoь,
за

да се събори

ОСВИ;'J,-Втe--tСТВУШ\ПШIТЪ

градежъ

cMtTKa на стопанина му.
Г.\ава

IV.

СТрОИТАенн разрtшения.
Ч.\. 25. Всички строите..лни работи въ Rпяжест.
вото ставатъ с.,t-ВАЪ Фарма.п.но строите..л.но разр-Вmение.
Чл. 26. 3аяв..л.ения ва строите~lНО разр'hшение се
даватъ въ градовет-Б писмеяно, а въ се..л.ата, KaK·l'o и
ва ма.\оважнит-В попрашш въ градовет'h, могж-тъ да се

Ааватъ а устно до общинскuт-В упраВ...lения, осв13нъ
въ с.\учаит-Б, ПР-ВДВИАени ВЪ гдава У. на настоящаа
законъ.

Уетнит-В заяв.леНllЯ се ваписватъ ваАЮI1'а въ спе
циз.\енъ регистръ ва над.\еЖIiО распорЪждание.

~7.

3аявите.\ьтъ оар-Вд-В..{я точно же.\аемата оТ'Ь

него нова постройка, прiшраВI~а, и..{п поправка и строи

Стрamща

СЪГ..1&СIlО съ ивдадения му

аВNявавие ва строите..1ИТ-В,

доаВО.,11ите,леиъ БИ..1етъ, съ

Аоаво,Лсние.

посл-hдватъ ТIШИВ8, отъ виновнит-В за това .,1ИЦ8j но
т-Б ие могжтъ Аа СТРОIЖТЪ, подъ нив:аR:ЪRЪ пр-Вд,лоГ'Ъ,
пр-БАlI Аа се иввърши ТIlЯ пров-Врв:а.

Всички видове държавна, ов:р.nжни а общински
се

аввършватъ

винаги

по утвърдени отъ

Министерството на ОбщественниТ'h Сгради, Пжтища
та п Съобщднията проев:ти и ДРУГИ в:нижа. Иск..tюча-

-----------

I

И3В'1iСТИЕ

ватъ се отъ това постаНОВ..1ение само строенията ва I

ПОЧftmаеlt'иtl Госnооине!

военното B-ВДО~fСТВО по държаввата отбрана и по Ф.;J.О·

I

ТИ..1ШIта въобще.

Ч..1. 28. Раврiшения ва строите..1ИИ рнботи и си
туационни П..1ап(,ве (СfШЦИ) ва отдiмни дворища се
ивдаватъ само отъ общивсв:ит-В упраВ..1ениа, точно
споредъ указавията ва съотв1;ТlIит1; пр1;дставите..1И
BI\ техническата В..18СТЪ, срiзщу устававени отъ об

-Като се пововаваllе на наср.вЩ8ИЯ пи ЦИРIl:У..1.яръ

честъ имаме да Ви изв..встимъ, че въсприеХИ:6 ПРОДЪ,Л,
жението Ш\ рt\ботит..в ва

RAPAItO,

дажбата на вашит-В артику.;J.И, състоящи се отъ стъв:·

.\ени, Фаянсови, порсе..1авени и т..вмъ ПОАобни.
Еато

стаВОВ..1ения, които тр-Вбва да се спавватъ.

Пра неfl,орааумевия Jlежду общиви и частни ..1Iща
ПО въпросвит-Вразрi>шенпя, споронет-В се раВГ..1-Вдватъ
и р-hшаватъ отъ овначени" въ ч..1. 14. комисия.

се наА1;ва:ме, че ще ви

дов'врие, КО..1имъ да
Васъ почитания.

Гр. Варна,

П..10

щзди Н ва ОТА1ЫНИ дворове c~ ваАЪ..1жите..1ПИ, кав:то

назначение,

само

че СТРОt:ние'IО

въ

тия

петъ е.lучаи

т-h

строите..1НИ

ИЭД..1ежевъ

..1ИНИИ

и пиво,

протоко..1Ъ,

СЪ

..1ачвит-В и ниве.шционпи

ясво

еа

в:оето

съставятъ

означававие

:па

регу

репери.

домостроите,llЯ,

И..1П

маистора,

КО:IIIУТО

се АaIШ

Честъ

имаме Аа Ви

се

рас'rУРИ

отъ

градовет-В,

по писменното

еа-

год.

1898

ивв-Встимъ,

че нашето АРУ

днегъ

БИВАСЪ и ЗАРА
и

всичв:ия

астивъ

и

пасивъ ца.

ГJр'hпомiшжтото дружество е приетъ отъ Г. Г.
ЕoIIИАСЪ ЕАРАЕО и БРАТЪ,
които еиматъ ва своя см..втка oI"lИ:В:ВИАация
вото

на дружест

.
Приемете, почптаемий ГОСПОАине, нашит-В ОТ..1.И'!

ви кы\ъъ Васъ почитания

ЕАРАка БИВ.АСЪ

хапне ОТЪ вего. ОПР-ВД-В"lенит1; посоки и виво ва строе
ние се провi>рявз'IЪ въ

Февруарии

6/18

ЕАРАКО,

ПРОТОRО,лът'Ь се ПОАписва отъ 'IеХВИRа-трасировачъ
и отъ

Е.ilИАСЪ ЕАРАКО и ВРАТЪ.

жестnо пъ градъ Вирва ПОАЪ Фирмата

не се об..1ага СЪ НИR:акви таR:СИ.

Ч..1. 29. EABoBlJ15MeBHo съ ИЗАаванието ва ловво
.,1ите..1енъ БП."lе'IЪ ва строение, съотв1;ТВИТ15 пр1;Аста
вите..1И на Техвпчесв:ата В..1астъ ОПР-ВА15.штъ ПОТР'\,бви

ПОЧ'I'ете съ вашето

приемите нашит-h ОТ..1ични :в:ъмъ

flo1tUmae:mlif, Господине!

ва .iJ,РУГИ'I'В. тъй и ва Аържавни, оБЩИВ&IШ и uкрж,жви
построив:и И ва сгради съ б..1»готворите..1НО 11 ре.;J.ПГИОЗ

БИВАСЪ и ЗАРА.

като отпорихме единъ К.;J.онъ ва Г..1апвата ни въ Ца

Въ доаВО..1ите..1НИЯ бlметъ се означава подробно
това, ва което се иадава, и сж,ществевви'I.в общи по

ио

търговската в:жща

р'Uzрад-о търговска в:жща, ~оито ще се занимава съ про

ЩИВСЕИ'I-k еъв1;ти тав:сп.

Утвърдени П..1аВОВt: ва управяние на у"шци,

веднага e..1~AЪ ИВ8ндвапи~

Ако праu-Врката не с{' извърши своевр-Вмеинно,..
строите.,1ИТ-В мuгжтъ да АИРIЖТ'Ь i:lэгубит".h СВ, ав:о ги

Ивдаденъ ДОВВО..1ите"lепъ би,,\етъ се иам..внява Ио'lИ

АОПЪ,лня съ ново

8.

ето на uтнови'r-h АО ЦОКО..1а.

утвърдениа проев:тъ и съ вастоящия вав:онъ.

строения

Брой

ВарненсRЩJ ОБЩJШСКИЙ ВtеТJПIRЪ

4.

Гр.

BqpHfl 6/18

& ЗАРА.

Фсвруарий

1898

год.

ЗАМьНьТЕ ДDЛНИТь СИ ДРЫИ:
ФА В:ЕЛ::И:

IIAE:TАJIО:Е::И:

СЪ Ф РАН Ц У 3НИ Н хи Г и Е Н ИЧ Е Н Ъ ПД А Т Ъ
ОТ"Ъ ДОКТОРА

РА3ЮЛЕР-Ь

ТЖЕАНИ съ ТУРФНА ВАТА

Едничво
насти:вавие,

срtдство IIрОТИВЪ реВl\IаТИ3l\IЪ И"
аНТllсептически и поглъщателни

•••

ЕдииеТВЕНЪ ДЕПО3J!IТЪ Brb ВАРНА
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