Години XIV.

Варни, Bтopникъ 19 I0ний 1901 г.

BШEHCШ ОБЩИ

Брой 8-9

вtcтшi

ИЗЛИЗА ТРИ 1 Ш И ВЪ MЪCEЦA,
Oбикнэвeннo на 10, 20 и 30 числа.

Ппcмa, cтaтпи пари п всичко що е за
вbcтнпкa се upaщa до Гpaдcкo-Oбiцuнcкo·гo
Управление въ·Bapua

Цtнa aн вtcтникa за гoдниa е

За обявления се плaщi за дума:
На първа страница .
. .
3 cтoт
втора
страница
2
„
я
„ трета и четвърта cтpaпицн .
1 „

4 лева.
Oтдtлeнъ 6рой 10 cт.

Умoлявaтъ се ВСИЧКИ градски управления въ
Княжеството, както и чacтнитt лица, до които се из
праща в. „Bapнeнcкий Oбщинcкий Btcтникъ" и които
още не ся се заплатили абонамента на вtcтникa за
щ. 190О година, да пoбъpзaтъ и го внecжтъ въ едно
най скоро време, въ общинската кacca.
Oтъ Bapннecкo Гpдcкo Общ. Управление.

Умoлявaтъ се всички редакции на вtcтницигfe
до които иcпpaщame вtcтникa си, да иcпpaщaтъ и
т t въ зaмtнa по eдинъ брой въ редакцията ни.
О Б Я В Л Е Н И Е
Kpeпocтний aктъ J\s 75 oтъ 1899 година cъмъ нзгyбплъ. Oтъ когото се представи, кaдeтo и да било, да
се счита нeвaлидeнъ.
Axмeдъ Биджaнъ.

OБЯBЛE НИЕ.
Вследствие писмото на Министерството вa Търгови
я т а и Зeмлeдeлиeтo M 8б0 oтъ 1У Май т. г. съобщава се
на Bapнeн. граждани, че картините „Българска военна
слава" oтъ днecъ ще се пpoдaвaтъ нзь цeлo или иi
части по 30 cт. въ Варненската Градско Общинска
Библиотека.
0TЪ ДИРЕКЦИЯТА НА ДЪРЖАВНОТО ТЪРГОВСКО УЧИЛИЩЕ
В Ъ С В И Щ О В Ъ.

ОБЯВЛЕНИЕ
M 4О2
Съгласно paзпopeждaниeтo на Г. Mиниcтpa на Тър
говията и Зeмлeдeлиeтo oтъ 15 Май т. г. пoдъ M П1S.
Съобщава се на всички жeлaющи да пocтжпaтъ въ Тър
говското училище:
1) Че учебната година 1901/902 започва на 1-ий
Ceптeмвpuй.
2) ЬоправителвитЬ изпити за пропадналите ученици
пpeзъ у че6, година 1: 00/901 ще зaxвaнaтъ нeпpeмвннo
на 25 Aвгycтъ и ще се cвъpшaтъ 27 на cжщий въ 6
^acътъ вeчepьтa.
Зj Зaпиcвaниeтo на кандидатите ще захване oтъ 1
Юлвй и ще се свърши на 15 Юлий т. г.
Зaпиcвaниeтo на кандидатите става: чpesъ пoдaвaниe
обгерб0вано прошение oтъ родителите или настойниците
При прошението требва да бжджтъ приложени:
а) Meтpичecкo свидетелство.
б) Opгинaлътъ на тpиклacнoтo свидетелство и зaвepeнъ пpeпиcъ oтъ него.
в) Медицинско свидетелство.
г) Призивно Свидетелство.
д) Обозначение на лицето, което ще се грижи като
нacтoйникъ за детето пpeзъ всичкото време на обуче
нието му въ училището.

4) Като кандидати ще се пpпeмaтъ само тiзu деца
които не еж по-стари oтъ 16 —17 години.
Oтъ кандидатите ще се пpиeмaтъ за ученици само
тези, които имaтъ най добри свидетелства.
Количеството на свободните ваканции е само 80.
На 2о 1Оля и ще се cъбщu на всички кандидати
приети ли еж или не.
Зaпиcвaниeтo за старите ученици се прекратява на
25 Aвrycтъ въ 12 часа. Всички стари ученици пзъ гp.
Oвищoвъ се пpeгдacявaтъ да се зaпишaтъ до 15 Aгycтъ:
Училищната такса се внася при записван11ето. He
внеслите таксагa до 25 Aвгycтъ не се пpиeмaтъ Cpoкътъ
за внacянue таксата oтъ новоприетите е 15 Aвгycтъ.

ДИРЕКЦИЯТА.

T E Л E Г P
.До кapaнт. лекари въ Бypгacъ, Варна, Xeбибчeвo и
Силистра. До Всичките Oкp. Управители 0кол Декари,
Мит. Управители и нaчaл. на митарствени пунктове.
Cъ зaпoвeдь 195 oтъ днecь oбявявaтъ се за зapapeни oтъ чума oтъ 25-ий мeceцъ: Acиpcкoтo крайбрежие
на Червено море, между портовете Kyнe руда и JEитъ
включително и тия последните гp. Caгacпкъ iEгипeтъ)
и пopгъ cиндъ Л§ 2858. — (под.) Дчpeктopь: Д-pъ
Opaxoвaцъ.
Bepнo:
и. д. Ceкpeтapь при Варненското Oкp. Управление
Ив. Пaвлoвъ
Иcпpaщa се въ пpeпиcъ до Г. г. Околийските
Началници и Градските Oбщин. Управления въ Bapнeнcкий oкpжгъ, за сведение.
Варна, 13 I0нпй 1901 год.
и. д Oкp. Улpaвитeль: Mapкoвъ
и. д. Ceкpeтapь: Ив. Пaвлoвъ
Cъ зaпoвeдъ JfS 1О4 oтъ днecь и въ отменение на
първите пунктове на телеграмите ни Л2 Л^1908 и 47О9
oтъ 179У г. oбявявaтъ се за чисти, а) oтъ чума гp.
Бocopa и всичките крайбрежия и б) oтъ xoлepa юнжнaтa
чacть нaБaгдaтcкпя вилaeтъ Л2i?793 (под.) за Дцpeктopъ
Д-pъ Cтaмбoлocки.
Bepнo:
и. д. Ceкpeтapь при Варненското Oкp. Управление:

Ив. Пaвлoвъ
Изпраща се въ пpeпиcъ до Г г. Околийските
началници и Градско Общински Управления въ Варнен
ския oкpжгъ, за сведение.
Варна, 11 Юний 19О1 год.
и. д. ()кp. Упpaвитeль: Марковъ
и. д. Ceкpeтapь: Ив. Пaвлoвъ

Б ЮД Ж Е T Ъ
за приходите и paзcxoдитe на Варненската Град

„Утвъpдявaмъ"
СОФИЯ

1901 година

(Пол.)
Mшшcpъ на Bътp·Ьшiштls
Работи: M. K .CapaФ0въ
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Oiъ движими а недвижими iшoти (чл.
85 п. i на закона за Град. Общини)
(!тъ глоби (чл. 85 u. 2)
Orь продажба на eдъpь дoбитъкъ (Интuзauъ) по 2% oтъ cюiiнociьтa (чл. 85
и. 3); oтъ пpoдaнь на интизaпcки сви
детелства, и билети заедно cъ oбгepбoвaниeтo имъ ^пpaвнлнuкъ за реда и
условията за купувани0 и продава
1ше eдъpъ дoбuтъкъ oтъ Зl/XII 97г.)
лaктo и връхнината 5% върху тоя
интизaпъ за oбpaзyвaниe фонда за eпизoтиuтe (чл. чл. ( и 8 oтъ Правил
ника за образуван11ето и изразходваниoтo фонда за eпизoтиитe)
Oтъ клaнue дoбитъкъ (кpъвнинa) по 5
cт на всеки кгp. месо (чл. 85 п. 4)
и връхнина 5"» върху тоя нaлoвъ за
oбpaзyвaниe фонда за eпизoтииie (чл.
чл. 7 и 8 oтъ правилника за обра
зyвaниe н изpacxoдвaниeтo фонда за
eпизoтиитe)
Oiъ право за тeглъниe стоките (чл. 85
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Oтъ мepeниe по една стотинка на всеки
двoeнъ дeкaлитpъ (чл· 85 п. 6/)
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Съдържание на служащите
п. 1 4, 8 и 10 oтъ зако
ските Oбщuнп) cпopЬдъ
щaiъ къмъ обяснителната
която се прилага
.
За кaнцeляpcки разноски (ч
Осветление, oтo iлeннe, кyпyв
дъpжaниe мебели (чл. 89
Ишлaщaниe дaждиятa на о
нeдвижимocти (чл. 89 и. 7
Mзплaщaниe лиxвиie и пога
oбщин. заеми (чл. 89 п. 6
на която е подробно излож
яснителната таблица
Haeмъ за потребните на общ
ния и нoддъpжaниe ония,
надлежат'». на общината (ч
Пoддъpжaниe Пожарна Ком.
Iloмoщь за учил. и зaбaв
Пoддъpжaниe Гpaдcкиie леч
мическа лaбapaтopия, апт
ветеринарните лекари или
включително церовете за
общинските кoньe, кyпyвa
менти, апарати, медикамен
зoчни средства и дp. пpин
и пране ризи, кърпи, пpe
cжщитe (чл 89 п 10)
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Наименование на приходите
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Наименование на paзcxo

се

лева

Пptнeceни . .
Oтъ нaлorъ върху луксозните кoньe по
15 лева на кoнь (чл. 85 п 7)
Oiъ вaлoгъ по 2 % върху публичните
търгове (мeзaти) (чл. 85 п. 8)'
Oтъ общинските налози, които зaмecтвaтъ данъка oвтpoa (чл. 7 oтъ за
кона за тия налози)
10

11
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3З4674 6О1228688
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10l Пoддъpжaниe Градското Чита
06ц. Библиотека (чл 89 *п.
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l52424 01 21590О!
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6450
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Oтъ белезите (дамгите) върху мер
ките и теглилките и oтъ пeчaтъ, които
yдpятъ върху картите за игра (пл.
85 п. 10 и 11)

7239 18

Oтъ годишна такса oтъ надпиете (впвecкитe) (чл 85 п. : 2) .

5286

Такса за пaзяниe лозята, овощните
градини и пp. на дeкapь по 1 лeвъ
(чл. 85, п. 13)
. . . .
Oтъ места по улиците, площадите или
чаршиитб, които се дaвaтъ пoдъ нaeмъ
на продавачи (чл. 86 п 1)

1000О —I

21900

8000

111 Дocтaвяниe въ Гpaдcкий xaм

дния зaпacъ oтъ храни за
дяниe бедствията oтъ rлaд
п. 12)')

12l Разноски за пoддъpжaoиe О
пpиютъ, за пенсии и помощ
служащи, пoмoщь на бедни
недъгави и неспособни за раб
и за oтxpaнвaньe на на по
деца и сираци и за други
рителни цели (чл. 89 п. 13
11З

2190(

Пoддъpжaниe cжщecтвyющит
мостове, водопроводи, канал
и пp.. (чл. 89 п. 1 i)
lloддъpжaниe гробищата (чл.

15

14

Oтъ oтcтжпвaниe гробове (чл. 86 п. 2)

16

Осветление улиците на град
п, 16)
.
.
.
Зacтpaxyвaниc общ. здания (ч

Il5

Otъ позволителни билети за построя
вани0 п пoapaвяниe частни здания
(чл. 86 п. В)

17

Oтчyждaвaнпe м4ета и сгра
нирани6 на града (чл 89 п

18

За тържества и осветление
по случай на пpaздници (чл

Orъ такса за пp·вnиcя на актове, сви
детелства, книжки за слуги; oтъ сви
детелства за cнaблявaниe cъ пас
порти, oгъ билети за лoвъ, нoceниe
opжжue и дp. подобни (чл 86 п. 4)
17

Haлoгъ върху публичните домове п
пpocтитyтнитe (чл. 86п. 5:
.
.
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За дневно възнаграждение
нoвeтe вa Общинския Cъв
нaчaвaни за cпeциaлнвoбщнн
(За6ел, къмъ чл. 36)
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лава

Пренесени . .
18

19
20
21
22

2.ч

24

25

26
27

Oгь нaлoп. върху велосипедите, фaii
тoнiпe, бричкигв и колата, които paбoтлiъ и:tъ града (чл. 86 n. f> и 6)
0 п . такса за луксозни кучета (чл. 6
п. 7-ri)
.
.
.
.
.
Ilглoп. върху кepoмилapницiпe, iyx
лapнuцuтe и варниците (чл 86 п. 9)
Orъ такси за табли, домино, билярди
и дp. игри (чл. 8'· и. 10)
0<ъ такси за театрални представления
,cинpaчи, ut.пци и дp. подобни (чл.
8G и 11)
.
.

| cт,

лева

| cт.

лева
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Такси за иpt,мннyцaiiиe чpeзъ общин
ски мостове и cь oбщнн. ладии (чл.
Oгъ д·)бaнaчни стотинки по 1 0 % върху
патентиie за orвapяиьe кръчми, ка
фенета, гociилници, хотели и за уп
ражнение търговия nдp занятия както
и върху налога нaдъ покритите не
движими имоти и по 9 % върху дpy
пrгb преки дaждин (чл. 86 п. .14)

Hoдoбeпъ
pacxoдъ iгb·
ма да се
произвежда

20

За пжтни и дневни пара на к
помощниците му, когато се кo
poвaтъ въ Kняжecтв. или зaдг
члeнъ 0)
. . .

21

За изтребление бeзъ стопански
и дp пaкocтливи и опасни ж
(чл. 64 п. 21-й)

22

За нздъpжaниc Oбщин
(чд 89 п. 21 й)

23

Възнаграждение на лица, конто
изupaщaтъ въ временните пp
ски курсово по овощарството
oтъ закона за пouдивaннe овощ

24

За изxвъpляниe cмeтьтa (пpaв
за изxвъpляпиe cмeтьтa oтъ .
ръжното на Mинacгepcгвoro н
peшнитe Работи oтъ 8/V/18a8
Лй 19З7;
. . .

25

Разноски за пpoцeccи (мита, c
разноски и възнаграждение на
aдвaкaти, експерти, изгубени п
дocтaвяниe xyдyтнaмeтa за мера

26

Kyпyвaниe фopмeннo облекло
cилнитt, пaдapитe и на други
ски служащи
. . .

2i

Разходи за сметка на частни
пp., съгласно чл. 64 п. п. 20
и пp , и чл 41 oтъ закона за
cтpoйcтвoтo на населените м·

Пoдo?eнъ
иcтoчникъ
нtмa

29166 09 40000 — 40000 —

Oгъ такси за cмbтъ (чл 8Й п 15 и
и oкpжжнoтo на Министерството на
Bжтpeшнитe Работи oтъ 8/V/1898 г.
Orъ aбoнaмeнтъ за вода (чл 86 п. 15)
()тъ вносове срещу разноски, които
ще се на прави гъ oтъ Общината за
cмъткa на частни лица (чл. 64 и п.
22 и 23 oтъ закона за благоустрой
ството на населените мtcтa) .

Пренес

523297 42 527138 — 511293 67
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тоя Hi. § 25.
Htмa пoдoбeнъ иcтoч
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Orъ връхнините на издаваните билети
за лoвъ (чл. 21 oтъ закона за Лова)
( iъ мaгaзинaжъ oтъ Общ. Влагалища
Oгъ Общински Uecтникь
Oiъ cждeбни дtлa
. . . .
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Oгъ cтoйнocтьтa па продадените дви
жими и нeдuiшимu имоти (чл. h7 п.
1 oтъ закона за градените общини)
Oтъ заеми (чл. 87 п. 2) .

b

Oтъ разни cлyчaibш доходи
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Пoмoщь oтъ Държавата за построява
н11е училищни здания и пp.

—

5
6

7
8

Помощь oтъ Oкp. Cъвeтъ за построя
ван11е училищни здания и пp. .
Полза oтъ вложения въ Зeмл Kacca
или Б. H. Банка пoдъ лиxвeннa сметка
кaпитaлъ oтъ . . лева cтaнaлъ нaличнocть oтъ иcтeкли бюджети или
oтъ дpyгь иcтoчникъ
Oгъ дадения пoдъ лихвена сметка, кaпuтaлъ, да се изтeглятъ и paзxoдвaтъ
Ocтaтъкъ oтъ cyмми разрешени по
бюджети, на които бюджетното упраж
нение е изтекло (Oкpжжнo oтъ Мин.
на Bжтp. Работи oтъ 27-й Янyapий и
8Фeвp. 1888г,пoдъ№J^ 147 и 1З01
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Прене
Непредвидени разноски (чл. 89
чл 92) .
Покупка интизaпcки свидетел
билети (чл. 11 oтъ Правилника
и условията за кyпyвaниe и
вaниe eдъpъ дoбитъкъ) и внac
браната по приходните § § 3
зooтичecкa връхнина въ главни
ничecтвa, държавни кoвчeжни
зeмлeдeл. Kacca, или Bълг. Н
Банка (чл. 9 oтъ Правилника
разуван11е й изpacxoдвaниe ф
eпизoтпитe)
. . .
За изплащани ·. на yничтoжeни
бoлecть зaклaнъ дoбитъкъ мес
Зaпaзeнъ фoндъ (чл. 93 от ь За
Град. Общини)
. .
А Всичко по
Г Л А В А Г1.

Извънредни paзcxoди.
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Наименование не разход

cт.

555878 11 Л76238 - 608893 67
144

А

За нови общински сгради, при
и cъopyжeния въобще вклю
нови улици, мостове, водопров
нали, cxвaщaнue вода, oтвapян
щади, градини, алеи, павилион
ботван11е кaдacтpaлeнъ peгyлaц
или дp. пoдoбeнъ uлaнъ на гр
рекция за реки, пocaждaнe д
въ oкoлнocтьтa на града и д
нови мaтepиялu за тия работи
Kyпyвaниe бикове, жребци, кочо
зи, тенори, пpъeкaлкu за лозя
За възнаграждение на външни
назначавани на специална Об
работа, командировки на cжщ
по работи нv Общината .
Пренес
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Варненското Градско Общинско Управление чecть има-!
да обяви за знание на Варненските граждани, чe· общин
ския cьв4тъ въ извънредното cн заседание на 1 Г тoгo,кaтo разисква въпроса относително по oпpЬд·влявaниe нapкъ·
на пpoдaвaeмий въ града xлiбъ, и като взе пpiдъ· видъ :
1). Честит4 оплаквания на xл^бapптi и ония на бpa-шнapитi, за че парка на xл·вбa oтъ I и II качества '• и оня?
oтъ Ш качество билъ нeизнoceнъ.
2)Чe мiждy валсовите и калените брашна е имало iчк
лiмa разлика, а пъкъ ако се вземало еднаква ц i н a кактоза eднитi, така и за дpyгитi брашна, то въ тaкъвъ случай"
иjiъ се нaниcaлo значителни загуби и
3),Чe мaкapъ да шrъ е давано нapкъ тaкъвъ, какъвтоще имъ бxдe изнoceнъ, обаче те пaicъ еж злоупотребявали
cъ него, като едни oтъ т i x ъ ех продавали xдiбъ cъ пo-"
малко- тегло oтъ oпpfcдiлeния нapкъ 50-100 грама, други
пъкъ не oтгoвopяющи на качеството, за каквито случаи—има-<
много вече съставени актове, то за пpiкpaтявaниeтo по
нататъшните оплаквания oтъ тexнaтa страна, взе решение 1
щото oтъ ] 5 тoгo до второ paeпopeждaниe пpигoтoвдявaний за пpoдaвaниe въ града xлeбъ да се изважда и продава тaк a:
I и II кaч. бeлъ xлeбъ 100О гp. и 1П- кaч. чepъ xлeбъ1000 гp· cъ цена произволна.
0ъ това решение съвета не е имaлъ абсолютно друга j
цeль, ocвeнъ да се възбуди между местните-xлeбapи конку
ренция, каквато oтъ вчера нacaмъ съществува въ града tf:
чpeзъ която конкуренция xлaбa да достигне до най-низка tf:
износна за населението цена.
Следователно пpъcнaтий cлyxъ изъ между гражданите^
какво, че общинския cъвeтъ е дaлъ цена 30 cт. за един*xлeбъ oтъ 1000 гp. по горните качества, не е вepeнъ.
Ocвeнъ това Общинското Управление позволява на*
xлeбapитe да пpoдaвaтт. изъ всички yjfeци на града
Kмeтъ: P. M a т t e в ъ

t;фвdjвdвп gн - у

и. д. Ceкpeтapь: П^ A т a н a c 0 3 V '
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Bapнeнcквй Oбiцинcкий Becтникъ

Cтp.
—

ВАШЕ ПPЪBЪCZOДHTEЛCTБO,
Имaмъ чecть да представя на yдoбpeниeтo Ви нa..cтoящeтc решение, издадено вследствие пoявившия се
,cпopъ между Варненските жители и ceлeнитe oтъ Вар
ненската околия, н които границите на пасбището и ме
рата имъ cъгpaничaтъ се мерата на града Парна, Дyнaв. ски Beлиятъ. За да може се определи uo точно гpaниjдитe на мерата и се даде окончателно заключение за
пограничната ливия вилexъ се пpинyдeвъ да отида caмъ
на местото и pacпитaмъ околните люде, избрани oтъ cпopящитe ся страни: Orъ града Варна бexa избрани за
пoвepници имeнyeмитe се: vycтaфa Ага Aлиoглy, Tютюнд”-ки Хаджи Ала Mycтaфaoглy и oть Турските пoддaници, Гръцка нapoднocть Хаджи Янaкo Флори, Heдю
,Юpдaнoвъ, Филипъ Bacилeвь, Mиxaлъ Coтиpoвъ, и други
лица които фигopиpaтъ въ списъка на cждa „Meджлиcи
iШepиe" а селото Галата, Варненска околия, се предста
вляваше oтъ имeнyeмитe ся: Пexливaнъ Mexмeдъ Ага
Aбryллoвъ, Бeкиpъ Aбтyлpaxмaнoвъ, Ибpaxимъ Aбтyллoвъ и ceлeнитe oтъ другите села, които ме придружиха
по делата линия на самото место. Когато бёxa всички
готови, престъпи се къмъ изcлyшвaниe cпopящитe се
•страни. Пoвi peницитe на Варненското население пpитeн
диpaxa, че ceлeнитe oтъ c. Галата си позволявали да
взимaтъ участие въ тяхната мера и пасбище, като иска
ли несправедливо да се пoлзyвaтъ oтъ него к мoляxa
-cждa Meджлиcи Шepиё да имъ зaripeти това тfcxнo не
законно и нecнocнo поведение.
Вследствие на това aзъ въ пpиcжтcтвиeтo на двЪтв
страни пoбъpзaxъ да разгранича и определя вeднaжь за
винаги границите на тexнoтo пасбище и мера, които се
признаха и приеха окончателно както по дoлe е излoжe
но: Линията на гpaнницитe на мерата почва oтъ мopcкий
бptгъ, минyвa пpeзъ лозята ,нaзивaeми „Tepceнe бaглapъ"
и отива до ,,Aбдyлъ бaкж Aшaлжкъ , като минyвa пpeзъ
виcoкий вpъxъ на възвишeннocтьтa нaзивaeмa „Галата
баири ·, пpeзъ дола „Kyлe дере" пpeзъ ..Тепе тapлa" и
най сетне пpeзъ земята принадлежаща на имeнyeмий се
Пoмaкъ Caли. Oгь тая точка „Aбдyлъ бaкж aшaлжкъ",
граничната линия минyвa пpeзъ пжтя за извора „Kючюкъ
Kapaaгaчь чeшмecи" и стига до дола пpeзъ тoпyзлyкa до
дола „Бaтypи дepecи”,oтъ тaмъ отива до Чeки дepecи баки,
като минава пpeзъ пжтя и срещу Чoлaкъ Бyнapи и пpeзъ
виcoкий край на дола нaзивaeмъ Кара бyвeнъ дepecи" oтъ
тaмъ пpeзъ долината Чeки дepecи граничната линия до
пира до морския бpeгъ на югъ oтъ селото Галата.
Границите тъй определени, пасбището на ceлeнитe
oгъ Галата ocгaвa на иcтoкъ oтъ линията, а онова пpинaдлeжaщe на жaтeлитe oгъ града Варна остава на запaдъ. Разбира се. между това, и то cъ вceoбnuэ съгласие,
че, долината llaцapa дepecк Kyлaгж, която остава въ
гp ;нuцnтe на пасбището на ceлeнитe oтъ c. Галата, cпopeдь гореспоменатото pacпpeдeлeниe, ще се счита, по
иcключeниe за общо пасбище между житeлитb oтъ се
лата: Галата, Яйлa, Петре, i\feмиiль' CoФyлapъ и на жи
телите oтъ гp. Варна.
Пoвepeнницитe на Варненските жители заявиха още
че ceлeнитe oтъ Галата участвували и имали пpитeнциятa
з а подобно тъй определено пасбище, което било припоз
нато за пълно притежание на iexнитe "доверители и по
молиха cждa да имь възбрани пpитeнциятa ьъpxy пас
бището.
Като доказателство на заявлението си, че пасбището
принадлежи само на rbxъ, Варненските пoвf,pнпци по
кaзaxж cвидeтeлcтвyвaниeтo на имeнyeмитe ся: Xюceинъ
Вели oглy, Ходжа oглy Xюceинъ, Ямyкъ oглy Xaлилъ
селена oтъ селото Яйлa: Kжca oглy Бeкиpъ, Фaзлж Aбтyллaxъ oглy oтъ c. Петре, Xaлилъ Aмyджa oглy,Xюceпнъ, Aли
Пexливaнъ Aбтyлaxъ oглy, Юpyвъ Mexмeдoглy Иeмaилъ
Coфyлapъ, oтъ c. Meмишъ Coф. Maзлyмъ Aбтyлpaxиaнoглy,

-

7 „
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Aли Чayшь Aбтyлpaxмaнoглy oтъ селото Kьoклюджa. Teзiг
свидетели показаха границите на въпросното пacбищer
което се призна за пpинaд.тБжaщe само на жителите orь·
града Варна и на което границите се определиха в ъ
пpиcжтcтвиeтo на жителите oтъ селото Галата както ш*
дoлe е изложено): пoгpaничнaгa линия на пасбището като
пoчнoвa oтъ Бaтaклж Гьoлджюкъ, отива до Пaзapлж дepecи като минyвa Наша Meзapлжгж и пpeзъ долината
Kyвaнлжкъ дepиcи. Oтъ Пaзapлж дepecи пограничната
линия отива до Пиpлн Eкинлнги, oтъ тaмъ въ Гюмюшь
Бyнapъ, въ Kypy чeшмe. и достига Kapтaлъ Ювacж, oгь
гдето отива до градината нaзивaeмa Maзлyмъ Бaxчecи,
нaxoдящe ся долу при селото Kьoклюджa, oтъ тaмъ в ъ
Чaлж Eгpили Kyлaгж бaши, край местото наричано Eлмaлж^cyлaгж, oтъ тaмъ въ края на Caзлж Kyлaгж и Боа*
джyкъ дере, oтъ гдето най после минyвa пpeзъ вpьxa на
възвишeннocтьтa нaзивaeмa Kлиceликъ Бaиpж и достига,
до брега на гьoля (езерото) oтъ p. Девня.
Cлeдъ като определихме както пo-гope еж изложе
ните (cипopитe) границите на пасбището на Галата и гp.
Варна отидохме на мecтнocтьтa Maкcyдaa дepecн вънъ
oтъ Taтapъ Kaпycy, пасбището на която мecтнocть е тъй
cжщo спорно Въ pacпpeдeлeниeтo окончателно гpaницитfe
на това пасбище, пpиcжтcтвyвaxa като очевидци свиде
тели : Иcмaилъ Ибpaxимoxлy Kмeтъ на селото Kaдж Kьoй,
Mexмeдъ Ceлимъ oглy Kмeтъ на селото Пaшг-кьoй, Apифъ
ага Зaдe Xacaнъ Бей, Зeкиpяoглy Mexмeдъ, Вели oглy
Ocмaнъ oтъ c. Бююкъ Фpaнгa, Aккepмaнлж Ибpaxимъ
Mycтaфa oглy Иcмaилъ Aптyллoвъ, Mycтaфa Aбтyллoвъ·
Вели oглy Ocмaнъ и други, а oтъ селото Keeтиpичь пpнcжтcтвyвaxж Kaлeoглy Георги, Никола Kьoceoглy, Kaлeoглy Панчо, Koджa Парашкева Aндpeeвъ.
За това пасбище нaxoдящe се вънъ oтъ Taтapъ Ка
пия, граничната линия пoчнoвa oтъ cтapий извopъ на
водата на чeшмeтa Maкcyдaa, пpeзъ дерето допира до
езерото като остава вътрешната чacть oтъ границите на
пасбището за нуждата на града Варна, а вънкaшнaтa
(западната) за селото Kaджкьoй, после граничната линия
почва oтъ местото Kepишь нaxoдящe се зaдъ помената
чешма и стига до мecтнocтьтa Opтa Toкaтъ, вoдящь къмъ
лозята, като остава, тъй cжщo вътpeшнocтьтa на жите
лите oтъ града Варна, а вънкaшнaтa (противоположната)
на страна на c. Kaджкьoй, местото пpfiдъ чeшмeтa У p гaнджи чeшмecи остава нpинaдлeжaщe тъй cжщo на жи
телите oтъ Kaджкьoи, а зaдъ нея на жителите oтъ гp. Варна.
Orъ местото зaдъ поменатата чешма пограничната
линия почва oтъ долищата на старите лозя и стига до
Бaллжмъ дере бaши, като минyвa пpeзъ възвишeннocтьтa
нaзивaeмa Xapмaнъ Тепе, близо до селото Пama-кьoй,
oтъ това место линията стига до върха нaзивaeмъ Koджa
Бypyнъ, като минyвa пpeзъ местото нaзияaeмo Дюзъ Kaзaллжкъ, oтъ тaмъ отива блиfD до урвата на пжтя на
селото Kьoмюpлюкъ кьoй, като минава пpeзъ дoлинaт-г
нaзпвaeмa Kaвaклж дере. Oтъ тaмъ минава край Шaыъ
Яйлa дepecи близо до пжтя на каменистата могила нaзивaeмa Taшлж тепе, като достига долу до урвата нaзaвaeмa Capж-бaиpъ, oтъ тaмъ отива до местото Keмepъ
дере кyлaгж бaши като минyвa пoдъ новата та6я (кpe·
пocть) пpeзъ мecтнocтьтa Джикли кoлaгж и пpeзъ пжтя
на селото Eникьoй, oтъ тaмъ достига до чешмата нахо
дя ще ся нaдъ урвата на пжтя на селото Eникьoй и пжтя
за Джaфepликьoй, като минава вaдъ извора на водата,
за банята, нaзивaeмъ Xaмaмъ Cyю и пoдъ пoлиrfe на възвишeннocтьтa Taшлж тепе стига до кaзaннaтa чешма на
Джaфepлийcки пжть. Oтъ тжзи чешма линията стига до
воденицата нaзuвaeмa (Kpжмлж), oтъ тaмъ oтъ воденица
на дoлe стига до мopcкий вpeгъ като минvвa пpeзъ до
лината Kaкoдивa дepecи
Пограничната линия, както пo-гope е изложено, вътpeшнocтьтa на границите остава за мера и пасбище на
жителите oтъ града Варна, а вънкaшнaтa мecтнocть з а
ближните заинтересувани села.

Crp. S

Bapнeнcкий Oбщинcкий Becтнивъ

Гopfeпoмeвaтaтa мecтвocть пoдъ название Бaллжмъ
дере остава като общо пасбище ыeждy жителите на се
лата Kaджкьofi и Пaшaкьoй и града Варна, а покритата
cъ черешови дp·ьвeca мecтвocть нaзивaeмa Bпшнeлнкъ
нaxoдящa се пoдъ кaзaннaтa та6я, остава така cжщo за
пасбища само мт,ждy жителите на c. Гoлeмa Фpaнгa и
тp. Варна, като тixнo общо пacбищз. По този нaчинъ по
общо съгласие, като се определи пограничната линия, на
писа се настоящето погранично решение и остава на благо
волението и иcnълнeниeтo_ на Ваше Пpeвъcxoдитeлcтвo.
Haпиcaнъ вa 25, Peбюль axжpъ 1293 oтъ Eгнpa.
Bepнo cъ преписа oтъ opгпнaлнoтo решение пpeвeлъ
C. Д. Спасови

Брой

ИСТИНСКИ

Пoдпaлки зaOгaнь
Eфтeни, чисти
хигиенични, бъpзoзaпaлитeлни и пp. пp. ,
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ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.

ся нpoдaвaтъ въ ВАРНА,
ep·feщo П-и Полицейския yчacтъкъ

№ 124.
Варна, 8 IOнпii 1901 година.
Зaбeлeзaлъ cъмъ, че почти всички oтъ фauтoнджиитe
въ града не изпълнявaтъ задължения/а си, предвидени
вь „Правилника за файтоните" въ тp. Варна, а ве4ки
oтъ тexъ вьpпш онова, което му cкимнe, при всичко че
има за това зaпoвeдь oiъ г-нa Bapнeнcкий Град. Haчaлникъ, издадена на 19 Ceптeмвpпй 1896 г. пoдъ J\S 70.
За ввeждaннe реда, yкaзaнъ EЪ ТОЯ пpaвилникъ и, за
да се избегне oтъ нещастията, които се cлyчaвaтъ често
oтъ файтонджинте и разни други каруцари oтъ бързото
кapaниe, то, на основание чл. чл. 1 2, 4, 6, 9, 10 и 13
oтъ „Правилника за Файтоните" и чл. 64 oтъ „Закона за
градските общини",

въ

0ЦШFCKИЯ ДЮГШ
НА

CT. 2L ДАНАИЮВЪ
ПРОДАЖБА

на Д Р Е Б Н О . и Е Д Р О
I П A K E T Ъ ИН1А 10О П А Р Ч Е Т А
c ъ к о и т о щ е с и з а п а л и т е 10О п л ь т и о г ъ н я

i струва caio 25 стотинки
Пазете ся oтъ имитация.

З а п о в я д в а м ъ:
I. Най кжcнo до 15 тoгo, всеки oтъ притежателите
на файтони, длъжeнъ е да се снабди cъ изиcкyeмия се
по чл. 1 и 2 oтъ правилника пoзвoлитeлeнъ билeтъ, като
внесе таксата oтъ 1 Явyapвй т. г.
H. На всеки oтъ файтоните, до горния cpoкъ, да се
постави на видно место зaдъ козлите окачена таблица за
установените oiъ Общ. Cъвeтъ такси за цените на пре
воза, а на фенерите и на зaднятa страна да бждe нaпиcaнъ номера на файтона.
П1. НИКОЙ oтъ фaйтoнджшiтe да не спира файтона
cн на друго место за чaкaниe на мющepии ocвeнъ въ
ония, изброени въ чл 7 oтъ Иpaвплникa, а именно:
1) На „ P y c c e н c к a " n л o ш ц a д ь , срещу местото
на cтapий Градски чacoвникъ;
2) На „ Ц а р и г р а д с к а " п л o щ a д ь , пoдъ склада
на флота;
8) На П л о щ а д а „ C в . K л и м e н т ъ " , (ЧeнгeнeДlaзapъ);
4) На „ K и p и л o в c к a " п л o щ c д ь , при мжжcкaтa гимназия и
5) На „ Ц a p н б p o д c к a " п л o щ a д ь , Taбaxнaтa.
IV) Да се не препуска изъ улиците, а ocoбeннo
при завоите на улиците да се кара xoдoмъ. VI) Тия
oть фaйтoнджиитё, които не се cъoбpaзятъ cъ настоя
щата ми зaпoвeдь, ще дaкaзвaмъ cъ глоба до 50 л. cъ
гласно чл. 72 oтъ , Закона за Градските общини". VI)
Изпълнението на тяя ми зaпoвeдь възлaгaмъ на участ кoвитe и Финансови Агенти, Санитарните Пристави, а
ocoбeннo на старшия нaдъ файтонджиитe, комуто възлaгaмъ до 14 тoгo да ми представи cпиcъкъ на всичките
фaiiтoнджии въ града и строго да следи за точното из
пълнение както на тая ми зaпoвeдь, тъй и на правилни
ка за файтоните.
(Под) K м e т ъ : P . M A T E E B Ъ
Bepнo:
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© ЦiTЪ
Дoбъpъ oцeтъ ся добива само oтъ добро вино.

BИKEHЪ 0ЦETЪ HATУPAЛЪ

П р о д а ж б а на е д р о и
Ц^BHA:

дребно

oтъ 25 cт. нагоре 1 литpъ (1 кило)
'въкъщата па винаря Хаджи Дaмuлъ Bacuлeвъ въ 11
yч А» 401 ii въ дюгeнл па Cm. Хаджи Данаилова на
„И6pямъ Капия" до Мъжката Гимназия
„Фepдu-нaндъ 1-и yл., 6й Cenmeмвpuй JV I 9 въ гp. Варна
продава най добрип вгшeнъ oцemъ нamypaлъ.
П. Г. yпoтptбитeли на оцета! Иcкaтeли да Ви
бждe здpaвъ на винаги, безценния Ви cтoмaxъ? Упо
требявайте omъ натуралния oцemъ. който се продава
само въ гopiъ кaзaнunm мncma.
Купете си oтъ продаваемия ни натуралвНЪ suнeнъoцemъ, и го опитайте ьъ чopбицa, гозба — манджа,
салата, coeъ, тapaтopeцъ, шербети pacxлaдитeлни, мycтapдa—горчица, туршии и пp. пp. и тогава ще се
уверите, че до сега не сте имали щастие (къcмeтъ)
и случай, да дадете на вашия дoбъpь cтoмaxъ дoбъpЪ·
oцmnъ нamypaлъ
Купете CU и iцe се уверите Яжте добра храна,
ynompiьбmaшmь моя Hннeuъ Oцmnъ за да имате най1
гoлtьмomo богатство—Здpaвueтo.
гp. Варна
0 ъ отлично почитание:
3

—5·

C. X. Дaнaилoвъ

и. д. Ceнpeтapь: П ATAHACOBЪ.
Издава Варненското Градско Общ. Управление

Печатница на Xp. H Boйникoвъ—Варна.

~~

НА

вcтнннъ
(Осма притурка)
Кратко излoжeниe~зa paбoтiгтfc
н положението на Bspнeн. Град. Общинско
Управление.

тъpгъ. Преписката иcпpaтeнa на Oкpжж. yпpaвитeлъ cъ
писмо oтъ 1 Фeвpyapпй № 1117, последва писмо oтъ 3
c. м. пoдъ Я 113З, че нeмoжe да се утвърди взeмeнoтo
решение
J\8 28, понеже местата требвало да ся пpoдa(Продължение oтъ седмата притурка)
джтъ чpeзъ тъpгъ.
XП
X1Г.
На 9 Янyapий т. г. било подадено заявление oтъ г.
За oчиcтвaниe Девненското устие.
Hayмъ Hикyшeвъ, вx. № 241, cъ което казва, че съг
На 10 Aвгycтъ 1900 г. кмета г. Paнкoвъ cъ инжи- ласно закона за благоустройството, oбщин. управление cъ
нepa Пapycиядиcъ огледали. Девненското устие между обявление oтъ 9 c. м. J\s 25б било обявено какво него
двата моста и намерили за необходимо да ся очисти. — вото coбcтвeннo место, лeжaщe въ Eди-кyлe тaбпя, ФepЗа тая цeль призовали предприемачи въ управлението п динaндoвъ бyлeвapдъ и пoдлeжaщe на отчуждение, било
предложили да приеме нenoй oтъ тexъ върху си тая ра оценено по категория 11 и като дoвoлeнъ oтъ оценката,
бота по доброволно съгласие.
моли да ee нaпpaвп потребното pacпopeждaниe за oтчyжOтъ явившитe ся най-износна цiнa пpeдлoжилъ ПБ- дaвaниeтo и иcплaщaнueto, cъглacao закона. Резолюция:
кoй си Mикaeль Язaджиянъ, която била тъкмо 400 л. и „T. О. Да ми даде сведения".
работата била отдадена нему. На 26 Aвгycтъ cжщитe двама
Началника повръща заявлението, като казва, че въп
и иконома Чepвeнaкoвъ отишли на местото, огледали y- росното SГБCTO ся отчуждавало cпopeдъ Височайше ут
cтиeтo, и като го намерили удовлетворително и тъй както върдения peгyлaциoнeнъ плaнъ на града, и cпopeдъ при
било искало Oбщин. Управление, иcкaзaли мнfmиe да ся ложеното yдocтoвepитeлнo oтъ комендантско управление
приеме и плати на предприемача, като съставили ненуж било признато за 91Н кв. метра.
ния пpoтoкoлъ. Този пpoтoкoлъ билъ внeceнъ на yдoбpeТова заявление било разгледано на 12 Янyapий oтъ
ниe oтъ общия, cъвeэъ на 21 Ceпт. 900 г., който cъ ре съвета п като взeлъ npeдъ видъ, че местото било оце
шението си oтъ cжщa дата Но. 24, пocтaнoвилъ да ся нено, че притежателя иcкaзвaлъ задоволство oтъ оценката,
плaтятъ i00 л. на предприемача, за която цeль била из че при настоящето финансово положение нeмaлo възмoждадена и платежна зaпcвeдь, но не cлeдъ 21 Ceптeмвp., нocть да ся извърши сега иcплaщaнueтo, че нeвъзмoжа още на 29 Aвгycгь пoдъ Но. 651, неплатена на 7 Ceпт. нocтьтa на г. Hикyшeвa да се ползува oтъ това место,
900 г. т. г. преди две недели oтъ. издаденото решение.
за което бпдъ иждnвилъ доста крупни cyммп, при всич
XV; '-"
ко, че за това му ся удавало не eдинъ случай; че поне
Поднесоха ся oтъ служащите решения за пpeпpo· же причината за това бнлa общината, cъ пocтaвяниeтo
вaждaниe на Oкp. Упpaвитeль за сведение и yтвъpждe въ днешното положение това му место, то за да се из
ние. Между тexъ ся оказа и едно решение, cъ дата 8 бегнело разрешението на тоя въпpocъ по cждeбeнъ peдъ,
Янyap. 90l г. пoдъ Но. 24, пpoтoкoлъ Но 8, cъ което по какъвто поменатия Hикyшeвъ, ако не му се дадяло
ся oтcтжпвaтъ три парчета места на Бoжплъ Paйнoвъ, едно справедливо решение, пгbлъ да иска да ся разре
Добри Фшгoвъ и Д. Koлapoвъ.
ши; и, за да ся нeизлaгaлa общината на разноски и други
Разгледа на преписката, оказа ся cлeдyющeтo:
загуби, въ интереса на пocлeднятa било 'местото да ся
Oшeнa 6 0кгoм 1900 г, гражданите Добри филoвъ отчужди, като до окончателното му иcплaщaниe cтoйнoи Д. Koлapoвъ, подали въ общ. управление яaявлeниe cтьтa ся плащало и по 8% годишна лихва, пocтaнoвилъ
за да имъ ся oтcтжпи по *днo парче место -oтъ ново да ся отчужди местото на г. Hnкyшeвa oтъ 913 кв. м.
отворения квapтaлъ зaдъ съборната църква и до училище oтъ по 36 лева за вcякп кв. метра, нлюcъ по 9 лева—
то ,Cв. Hayмъ", по определената цена.
предвидените въ чл. 18 oтъ cжщпй зaкoнъ — за вeЬкott
На това заявление е поставена резолюция oтъ кмета вл. мeгpъ. Иcплaщaниeтo да станело, когато oбщпн. уп
.r. Paнкoвъ; „т. 0. Да ми ся даде скица на квартала, равление ся oлecнялo, до тогава обаче да ся плащало по
като ся pacпpёдeли на части за кжщя." Градския кoядy- 8% годишно, като за това му ся издадяло нужната пла
ктopъ Пaпaзияъъ повръща яaявллeниeтo на 28/X cъ скица. тежна зaпoвeдъ. Това решение е приписано въ книгата
На 9 Oктoм. било подадено друго заявление oтъ за решенията на 2 т. м. oтъ секретаря г. Пeтpaнoвa,
Бoжилъ Paйнoвъ и Пaнaиoтъ Paнкoвъ. но последното и книгата била разнасяна за пoдпиcъ. Решението
име въ заявлението и подписа вече зачеркнати cъ мастило, е подписано само oтъ кмета и помощниците му
cъ което мoлятъ да ся oтcтжпи и тeмъ по едно место oтъ Бoяджиeвъ, и Пpипpянoвъ и oгь чдeнoлeтe Ocмaнъ
cжщия квapтaлъ. Заявленията регистрирани въ вx. Ефенди и Axмeдъ Aлиeвъ Другите, cпopeдъ кaзвaJ\s JS 112Т7 и 113З2, били разгледали oтъ съвета на ниeтo на paзcилния Aпocтoль
, отказали да го
8 Янyapий т. г. и cъ решение oтъ cжщя дата, пoдъ Л2. 28, пoдппшaтъ cъ оправдание, че щели да дoдaтъ да го пoдпpoтoкoлъ M 4, като вseлъ пpeдъ вндъ мнението на ппшaтъ вь Общинското управление.
кмета по тoзъ въпpocъ, cпopeдъ което казаните места
Важното е, че решението до като не е още подпи
можели да ся пpoдaдaтъ по казаната оценка, бeзъ да ся сано oтъ състава и oтъ самия ceкpeтapъ, cнeмeнъ е пpeпроизвежда тъpгъ sa тая цeль, пocтaнoвилъ да cяoтeтж- ппeъ oтъ него за йcпpoвaждaнпe на oкp. yпpaввтeль, въ
пятъ на Димитpъ Koлapoвъ, Д- 6ри Филoвъ и Бoжилъ Paй- който се казва, че на първообразното бпли подписали кме
нoвъ по едно место oтъ местата въ новооткрития квapтaлъ та, помощниците и членовете Пpoвaдaлиeвъ, Capкизиянъ, Axмeдъ Xaдъpчaлж, Ocмaнъ Дeмиpoвъ, Гради lleтpoвъ и H. Mycтaфoвъ. Това решение ще eя препрати на
•·. . : • ·
OKD управнтель за утвърждение, ако намери, че може
мaкъ Axмeдoвъ не отговаряли на y c ш i ш a , шгu.iш-.nW T ч д
•-•---

НА

(Девета притурка)
Кратко изложение за работите
и положението на B-,pнeн. Градско Общинско
Управление.
(Продължение oiъ ocлaтaтa притурка)

XVII.
По заема oтъ 4 милиона да ся прегледа причината,
даде пoвoдъ~eднo заявление, подадено oтъ кeкoй си инжинepъ Илия Пeнeвъ, oтъ гp. Русее, Koмиcнoнepъ въ
llиpижъ, cъ дата 4/1 1901 гoд, получено въ общината
на 9/1 Bx. Ms 213, адресирано до кмета, cъ което като
ся титуляра за пocpeдникъ· по cключвaниe кaeмa. казва:
„Пoдтвъpдявaмъ тeлeгpaммaтa си oтъ 30 м. г. cъ, кoяro
Ви пoиcкaxъ да ми ся иcпpaти протокола на Oбщин.
cъвeтъ, въ който е yфopмeнo обещаното Ви като пълнoмoщникъ на общината по тpeтиpaниe на въпросния
зaeмъ (съгласно решението Но. 31 oтъ 1900 на oбщин.
cъвeтъ) възнаграждение oтъ 2 % върху целия зaeмъ,
който ся сключи въ Пapижъ пpeзъ мeceдъ Hoeмвpий м. г.
чpeзъ моето посредничество.
Понеже до днeeъ не cъмъ пoлyчилъ oтгoвopъ oтъ
поверената Ви община, то cъ настоящето си чecть имaмъ,
г. кмere, да Ви помоля да благоволите п pacпopeдитe да
ми .ся иcпpaтя протокола, за който ся говори по-горе, и
то въ Русее, въ едно най-непродължително време, защо
то нaм·Ьpявaмъ тези дни да замина обратно въ Пapижъ,
по който случай въпросния пpoтoкoлъ ще ми е пoтpeбeнъ".
Върху това заявление сложена е резолюция oтъ кмета
г. Paнкoвъ: ,,Дa му ся отговори, че още не пocтжпa до
говора oтъ групата, който щoмъ ся подпише, ще се на
прави потребното за освобождение ангажимента", И cъ
писмо oтъ 11/1 Л2 299 е отговорено на cжщия, че до
говора oтъ групата по cключвaниe 4 мил. зaeмъ и до
сега не пocтжпa, който щoмъ ся подпише, ще ся напра
ви потребното за освобождение дaдeний oтъ моя страна
aнгaжeмeнтъ".
Oтъ цeлaтa преписка се вижда, чejвъпpoca за заема ся
eвoдилъ още oтъ 20 HoёмвM890„г., когато cъ решение
J\S 544 е решено да ся направи само l,·" 00,000 л. зaeмъ.. Cлeдъ дълги преписки и решения, oбщriн. cъвeтъ
дъpжaлъ заседание на 2/XП/99 г. пoдъ № 3О7, протокoлъ J\ls 58, cъ което yпълнoмoщилъ кмета г. Paнкoнъ
да води преговори cъ различни банки п гpyппи по cключвaниe на 4 милионния зaeмъ и за тая цeль му oтпyeтнaлъ и една cyммa oтъ 2000 лева, cъ зaдлъжeниe, че
извършеното oтъ него ще подлежи нn yдoбpeнпe oтъ съ
вета За тая цeль му ё издадено н пълнoм(,щнo cъ дата
10/ZП/99 гoд. пoдъ № 14774.—Въ това решение е дoпycтнaтo щото заема да бждe cъ 6% лихва и 86°/0 емисия
Но cъ друго допълнително решение, cъ дата 8 Яяyарии 1900 г. пoдъ № 81, пpoтoкoлъ № 41, (за което се
говори въ заявлението на ин:Fлiнepa ПЬневъ), съвета ся
пoвъpнaлъ на paзглeдвaниe условията за заема и пocтaнoвплъ щото пpипaдaющaтa ся за една година лnxвa и
емисия, pacxвъpлeнa върху цeлaтa cyммa за всичките
година, за колкото ще бждe cключeнъ заема, да не нaдминyвa cyммaтa 6 80 / J00 на cтoтexъ а1 p:\ri —Това реше
ние било съобщено на кмета г. Paнкoвъ cъ писмо oтъ
15/1/90 ) г. № 482 и иcupaтeнo на oкp, yпpaвг.тeлъ cъ
писмо oтъ 18// пoдъ № 578 на утвърждение. Cлeдъ това
е направен6 oтъ r. Paнкoвa oкpжжнo, cь £дaтa 9/11/900
J\S. 1592 cъ което предлага да му се яви въ 10/д·ieвния
cpoкъ, ако лицата, до които е иcпpaтeнo ще мoгжтъ да

Cъ телеграма oтъ 28/5 1900 г. M 111б, предлага
на Д-т>ъ Apкaди Apпянoвъ София, да сключи 4 лил. зaeмъ
за общината бeзъ пpaвизнoнa и вcпчкo извършено ще има
сила само cлeдъ като бждe прието oтъ него. На 28/H 1900 г.
издава пълномощно на Bapнeн. жители Жaкъ 31. Ыaви да
сключи зaeмъ cъ 6 0 /° и мисия 86, и най после oтъ едно
ш cмo до cжщия ся ввждa, че за труда му може да му ся
плати до 100О л.
Cлeдъ други преписки, Г. Paнкoвъ телеграфира нзъ
Пapижь до кметството на 16нoeмвpuй 1900 г. пoдъ*Л2 19б1
cъ съдържание: „приехме условия пcпълнпми cдeдъ прове
рка имотите. Емисия 83. 11ри зaвpaщaниeтo си кмета
г. Paнкoвъ е дaлъ дoклaдъ до oбщин. cъвeтъ, cъ дата
lб/XIf, Bx fflk 14887, въ кoiiтo|излaгa, че на 28 oктoм.
ся oтпpaвнлъ за Пapижъ пoнджe посредника Илия Пeнeвъ
телеграфически го пoкaнидъ да отиде, тъй като прегово
рите биле доста напреднали и неговото пpиcжтcтвиe било
необходимо нужно.
Че като билъ Пapижъ до 16 Hoeмвpий, cключилъ
пpoeктъ за 4 мил. зaeмъ cъ една финансова група, пpeд<·
cтaвлявaнa oтъ нeкoй си Лyи Hlaппeлъ, по кoитc главни
те условия били 83°/0 емисия и 6% лихва иcплaщaнъ
—заема—въ pacтoяниe на 32 години и то срещу зaлoгъ на
имотите предвидени въ решенията.
Че общината е била задължена да произведе до 15
Юдий 19О1 г. търговете непременно, за извъpшвaниeтo;
на които се сключва заема, а банкерите запазвали пра
вото си до 31 Юли8: 1901 г, и то cлeдъ утвърждение на
тъpгoвeтfe, да зaявятъ че влизaлъ въ сила. А cдeдъ два месе
ца oтъ тая дата ще внecaтъ въ pacпoлoжeнпeтo на гp. cъвeть
една cyммa oтъ 600 xил. лева, за ypeгyлиpaниe града и
инвeлпpaниe yлицитb. Останалата cyммa пгБлa да се де
позира въ една солидна банка и иcтeгля само за иcплaщaннe предприятията.
Че до 31 Юлuй 901 г. гpyппaтa си запазвала пра
вото да yдoбpи, ний не, имотите, които щели да бжджтъ
заможни, но сега иcпpaтuлa вече свои представители въ
лицето на Дуй Шaппeдъ и Hlapлъ Ыaлo, които пристиг
нали вече на 7 Дeкeм.—проверили имотите и мecтoпoлoжeни то на града и заминали на 10 c. м.
Че общината нeплaтuлa никакви пжтни разноски за
представителите на групата, както и на посредника г.
Илия Iгfeнeвъ, който пpпдpyжaвaлъ представителите.
Че представителите му съобщили устно, че yдoбpили
имотите и за тexъ било всичко свършено, оставало само
общината да непълни задължението eн, а именно : „Да
произведе mьpгoвemrь".
Въ заключение моли:.
1) Съвета да вземе aктъ oтъ условията, които нeпoдлeжaли на yдoбpeниe, защото cъ решението си Но.
31/8/i/901 г. oпpeдeлилъ условията, възъ основа на което
било издадено пълномощното; че това решение влeзлo въ
законна сила и yдoбpeнo oтъ надлежната вдacть.ч
2) Да ся yдoбpи представената му сметка oтъ 2081л.
25 eтoт.
3) Да ся упълномощи постоянното пpиcжтcтвиe да
влезе въ преговори cъ специалисти за пpигoтвяниe пла
новете, пoeмнитe условия и сметките за предприятието,
за които ся сключва заема, и
4) Да ся yдoбpятъ направените_разноскд..огь.,500,i
(цифрата е бала 400 л., както в·ь pЪmeяиeтo, вo лoнpaвянa на 400 л.) за яoep”Бщaнпe представителят* на rpjrпата и roшaвaниeтo шгь тvкъ'·. Този лoкжaжъ .е jgДQgйSggj

