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Й1 СЕ

Цемя. на сестннва за година е
2 лева.Отд^ле^ъ брой 5 ст.

По случай 6 Септември, праздндкътъ
съединениею Северна и К жна Бълга
рия между Варненския Градски Кмет-ъ
г. Д. Перелинговъ и Н. Ц. В. Княза
съ разменени следните поздравителни
телеграми:
„Варна—Кмету
Моята сърдечна благодарность Вамъ
и на Еарненциза поздравленията по слу
чай празднуването знаменателннй день
6 Септември.
СОФИЯ

7 Септем. 1903 год.

Енязътъ"
„София Н. Ц. В. Княза
ГГо скучай днешния веенароденъ праздник ъ—съединението на Южна и Северна
Бълг.. щасливъ съмъ да поднеса иредъ
стъпите па Ваше Царско Височество мо
ите и на Варненските граждане в-врноподданически чувства й благопожеланпя
въ скоро време да царувате надъ цело
купна България.
Варна, 6 Сеп.т.Л903. год.

Кметъ Перелинговъ"

з в о д ъ -,;-:\отъ

"-

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Протоколъ М 14 отъ 23 Януарий 1903 г.
48. По принципъ приема да се заплати на наслед
ниците на покойните Елевскн жители, братия: Янаки,* Ни
кола и Иванъ II. Костови, а именно: 1.) СтойчоДяакевъ
Костовъ, 2.) Подпоручикъ Петко Я. Костовъ, 3.) Христо
Я. Костовъ 4.) Рала Я Костова, 5.) Тоти Я . Костовъ,
6.) Петко Ив. Костовъ 7.) Юрдана Николова Костова,
8.)Стонка Ив. Д. Руеканова, 9.) Мария Иванова Хрвстова( 10.) Анна Иванова Кирчева "и 1,1.) Никола Ив. Кос
товъ, сумата дължима, за съборените вмъ и отчуждени^
дюгеви отъ общинското управление, находящи се въ III

Ппсзга, статпп, парп н епчко що е за '
вестника се праща до Градеко-Общипскотл
Управление въ Варна.
.
На
„
„

За обявления се плаща за дума;
първа страница
3 стот.
втора страница
2 „
трета и четвърта страница . . 1 „

уч. подъ Н-а Ю2П, 10^6, 1027 1028, 10.-П, 1033,' 1036
1037. 1039 1010, 10-11, 1042, 1043 и 10-18, яаедно съ
10 % лихвл (VI, доил на събаряното дюлените отъ кога
то Обшин. Техническо О.д-1:л«нш; представи точни све
дения за сабаринието яа к?з:ип.гГ. дюгеш. и тт.хчо-.о от
чуждаване.
49. За да може дб се произнесе но молбата и.-, Несимъ В. Барухъ, и.,ъ гр. Варна съ които иск» да мг се
отегжпп едно градско место съ пчноела цена за построя
ване обраецова фабрика и леярница :и разни желЬ.иш и
др. металически налелия, то нзначала комисия, състояща
отъ Пом. кмета 3. Зафнровъ, съветниците- Ст. В..баджовъ, Д. Ханджиевъ, Гр Общ. Оапйтарепъ лекарь Д-ръ
Железковъ и общ. архктектъ Л. Несторовъ, която да се
произнесе въ коя часгь на града п где именно за напр*дъ може да ее строятъ ранни фабрики.
50. Дасе оставя заявлепието на Игнатъ. Лдмбергъ
безъ последствие, пиоеже той не е дльженъ да разре
шава въпроса до като не се• коне сатира обстоятелството
че зданието е папррвено (приспособено) съгласно правил
ника за кафе-шактаните
51 Да се намали гаранцията на общ. . п. -бирникъ
отъ 25000.на 1000 лева.
. .
52. Назначава комисия състояща отъ и. Кмета Т.
Раевъ,/съвЬтниците: Д. Ханджиевъ, И». Даямовъ, X, ,Уомасовъ и Исиаилъ Хасяновъ, която дн прегледа избира
телните списъци за т г. и.-представи на съвета за удобрепп.''
58. Шзнапапа комисия отъ г. Кмета и съветниците:
Ив. Даямовъ, Д. Перелинговъ, общ. Лрхитектъ, която да
изучи всестранно новдпгватия яо това въпросъ и доклад
ва въ едно отъ блиските заседания на съвета.Протоколъ Н о 15 отъ 27 Явуарий 1903 г.
54. Комисията назначена съ решение Н-о 53 да се
занимае само по отценката на камапите, а не и по дру
ги въпроси.
,55. Възъ оенванне чл. 93 отъ Банковия уставъ за
определение лица въ оценителните комисии, при нея, съ
вета избра за такива ВарненцигЬ Дамянъ Перелинговъ,
Георги Аитововъ и X Томасовъ, а по чл. 243 отъ закоза земледедческите каси избра варневците: -ИсмаилъЕф;
Хасановъ, Д. Ханджиевъ и Ив. Даямовъ.
(следва)

Издадени постановления за снабдяване съ крепо
стни актове за притежаеми отъ турско, врете недви
жими имоти.'
Продължение отъ бр. 17 и'18

Да се издаде на Варненската жителка Майрямъ К,
Гюлюянъ, нужното. удостоверение за, снабдяването и съ.
крепостенъ. актъ за: Г.) Една къща въ гр. Варна И, уч. :
Н-о 8о9,, при съседи:.ГарабедъНапазянъ, Гарабетъ Ширпниявъ, Степанъ' Вартерсиянъ, наследниците на .Марит
носъ Гарабедова и отъ двъте страни улиците „Воденска"
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и „Витрасова" 2.) едио лозе въ Варненските лозя въ
месг. „св. Никола" съсгояще- се огь 700 кв. метра, при
съседи: Апелъ Оханвшяпъ, Аргюнъ Месчяяяь, Маянзара
Кирворкаянъ и пжгь; 3.) едно лозе въ сжщигъ лозя въ
м. , св. Никола"', състоящо отъ 600 кв. м. пра съседа:
наследниците на Сарктзъ Оханезиянъ, Мнянзара глеворкиянъ и отъ двете сгарна пжть и 4.) половината отъ ло
зето въ същата месгность, състояще отъ 2180 кв. мтр.
при съседа: Маяазаря Кеворкияиъ, Цилнбосъ Чолакяянъ
Артюнъ Месчиянъ, Мариносъ Месчиянъ. пжгь и морския
брегъ. (Постан. Н о 31/903 г.
- Да се издаде на Верненската жителка Неда Г. Ковчазова, родена Златоева отъ IV уч. Н-о 295, нужното
удостоверение за снабдяването й съ креносгенъ актъ за
едно лозе находяще се въ Варненските лозя въ местността
„Шашкжните", състеяще отъ3684 кв. метра, между съ
седи: Миханлъ Ив Ковчазовъ, Юрданъ П. Юшенлийски
Гаврнлъ Милковъ и пжть. (Пост. Н-о 32/903 г.)
Да се издаде на Варненския житель Василъ Стан
чев ь отъ II уч. Н о 426, нужното удостоверение за енабдявавето му съ крепостенъ актъ за едно лозе въ Вар
ненските лозя въ м. „Ташлж тепе" състояще отъ 1190
кв. метра при съседи: Ожбби Добревъ, Анести Днмитровъ, Иванъ Димитровъ и общинско пазбище. (Постанов
ление Н-о 33/903 г)
Да се издаде на Варненокия житель Георги 0, Ханджневъ, нужното удостоверение за снабдяването му съ
крепостенъ актъ за едно лозе въ Варнен. лозя въ мест.
„Влахларь", състояще отъ 3380 кв метра, между съ
седи: Коста Ранковъ, Агатокти Асатокладиеъ, Тефарикъ
Зарменияяъ и пжть. (пост. Н о 34/903 г.)
Да се издаде на Варненските жители: Ибряхимъ,
Фатме и Сахеръ Алиови и Али Чаушъ Халпловъ, нуж
ното удостоверение за снабдяването имъ съ крепостенъ.
актъ *за една къща ваходяща се въ гр. Варна. 111 уч.
Н-о 520, между съседи; Хюсеинъ Хасановъ, Сали Атаоглу и „Глуха-улица" и едно лозе въ Варненските лозя
въ м. „ Селъ-севмесъ", ^състояще отъ ЗТ с 0 кв. м. при
съседи: Василъ Колимовъ, Татаръ Хазилъ, КаФесчи, ГДабанъ Османовъ и пжть (пост. Н-о 35/903 г.)
Да се издаде на Варненската жителка Фатме Латвфова, нужното удостоверение за снабдяването и съ кре
постенъ актъ за: 1) една половина отъ кжщ .та находяща
си въ гр Варна, Г.1 уч. Н-о 4У, при съседи: Шалонъ
Леви, Аврамъ Презенти, Георги Илпевъ, Брагия Азасови
и пъть: 2) Половина отъ кжщата въ гр Варна Ш учас.
Н-о 16 при съседи: Артюнъ Оукязовъ, Манолъ Георгевъ
Братия Азисови и пжхь. 3) Половина отъ дюгена въ гр.
Варна III уч. Н о 753, при съееди: Бр. Азисови Ар
тюнъ Зукязовъ и пжть. 4) Половина отъ четиретехъ ддо
гяни въ гр. Варна Ш уч. Н а 756, 757, 758 и 759, при
съседи: Манолъ Георгиевъ, Бр. Азисови А. Оукязовъ и
пжть; 5) Половина отъ кжщата въ гр. Варна III уч. Но
9 при съседи: Мехмсдъ Чаушъ Мустафовъ, Мустафа Мехмедовъ, наследниците на Амедъ Шахъ и пжть, 6) по
ловина отъ кжщата въ гр. Варна, Ш уч. Н-о 377, при
съседи: Наумъ Стояновъ, Хр. Стояновъ, Арифъ Ибишовъ, Аранъ Хедия Рехановаи пжть; и 7) половина отъ
магазията въ гр. Варна, Ш уч. Н-о 666, при съседи:
Реджебъ X. Салиевъ, наследниците на Анпца Щ. Пет
рова и пжть. (Постановление Н-о 36/1903 г.)
Да се издади на Варненската жителка Кадрие Кадаръ Ходжова отъ Ш уч. Н-о 585, нуждното удосто
верение за снабдяванието й съ крепостенъ ак1Ъ за 1)
единъ дюгенъ въ гр. Варна, Ш уч. Н-о 634, при сжседи: наследниците на Ахмедъ Мустафовъ, Хасанъ Мехмедовъ и отъ двете страни пжть и 2) едно лозе въ Вар
ненските лозя въ мест. „Сесъ севмесъ'1, състоящо отъ
1^78 кв. м., при съседи: Али Ибриямовъ, Исмаилъ X
Мустафовъ, Ибриямъ Мехмедовъ и Исмаилъ Мустафовъ
(Постановление Н-о 37/903 год.)
'
•'"
-*

Да се издаде на Варненската жатетка Домна Т. Ни
колова, родена Георгиева отъ Ш уч. Н-о 63/12-), нуж
ното удостоверение за снабдяванието й сь крваосгень
акгъ за едно лозе въ Варненските лозя въ мвсгносгьта
Даиръ", състояще отъ 2808 кв. м , при съседи: Сава
Пегровъ' Десаина Николова и отъ двете 1 страна иъть.
(Поогаковлеио Н-о 38/903 год.)
Да се издаде на Варненския житель Качякъ Халилъ Аптулов-ъ отъ Ш уч Н о 70 Т, нуждного удосто
верение за снабдяванието му съ крепостенъ актъ за 1
кжща въ гр. Варна Ш учас. Н-о 707, между съседа:
Юркюшъ Реизиева, наследниците на Панайотъ Костандиновъ, наследниците на Кара Мехседъ, Шабанъ Аптуловъ и пжть (Постан. Н-о 39/903 год)
' Да се издаде на Варненските жителка: Деспина, Еленка, Хриса и Парашкева отъ П уч. Н о 1013. нуж
ното удостоверение за снабдяванието имъ съ крвдостенъ актъ за едно лозе находяще се въ Варненските
лозя въ м. „Планова" състояще отъ 9933 кв м., при
съседи: Никола Боевъ, наследниците на Петръ Ивановъ
пжть и общинско пасбище. (Посг. Н-о 40/903 г.)
Да се издаде на Варненските жителки: Деспина,
Парашкева, Кириякп Мумджи Дпямандаевн п Нощи Зяхрайда Михайлова, нуждното удоссовЬрение за снабдяванаето имъ съ крепостенъ актъ еа една третя часть отъ
магазията находяща се въ гр. Варна, I учстъкъ подъ
Н-о Н-о 394 и 395 между съседи: Аврамъ Презенти и
отъ трите страна улуци. Пост. Н-о .1/903 год
Да се аздаде на Варненската жителка X. Кирняки
Карапетрова, нуждното удостоверение за снабдяванаего й
съ крепостенъ актъ за една кжща ниходящи се в ь гр.
Варна, II уч. Н-о 679. при съседи: Георги Захариевъ
Михаилъ Филиповъ, Семо Георгиевъ и пжть, и едно лозе
въ Варненските лозя въ мест. ,,Рупи", състояще отъ
8134 кв. м. при съседи; наследниците на Ферадъ Наколи, Георги Жековъ и пжть Пост. ^Н-о 42/903 год
Да се издаде на Варненския житель Абитъ Хюсепновъ, нуждното удостоверение за снабдяваниото му съ
крепостенъ актъ за едно лозе находяще се въ местя*
,.Франга-дере" и състояпде се отъ 2450 кв. м. при съ
седа: Иванъ Николовъ, Иванъ Даямовъ, Манолъ Геор
гиевъ, Васила Янакева, по средата и въ единия край
пжгь. Постан. Н-о 43/903 год.
Да се издаде на Взрненскпте жителки: Фапка и
Сей пха Хаккж Хасанови, нуждното удостоверение за
снабдяванието имъ съ крепостенъ актъ за: 1-ко една
кжща въ гр. Варна, Ш уч. Н о 82, между съседи: чер
ковна кжща, пжть и отъ двете страна притежател вата,
2 ро една кжща въ гр. Варна, Ш уч. Н о 82, при съ
с*ди; Киро Кировъ, Ннкола Аргировъ, Петръ Кисе^овъ
и отъ двете страни притежателните, и 3 то Седемь ма
газин въ гр. Варна Ш у ч . подъ П о Н-о 707, 709, 710,
711, 712, 713 и 714 между съседи: Никола Потровъ,
а
ритежателките и отъ двете страни пжть. Постановле
ние Н о 44/903 година.

Преписъ отъ преписъ.
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До Господина
Министра на Въгргьшнитгь
Работи

'

•

Господит

- .

• .

Мгмистре,

Съ писмо отъ 16 м. подъ ^ 6 9 9 1 контрольора при
Варненското Град. Общинско Управление като намира,
че въ правилника за способа на ироизвежданието дър
жавните разходи и документите, които ги оправдаватъ,

Стр. 3.
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не били > л И 4двпдсни:вс11чкте общински разходи, кои
то требва да се оправдаватъ. а за предвидените пос
тановленията му не били толкова ясни. моли Пататата
да му се разяснятъ сл*лующнт* въпроси:
.
1) Требва ли за разходите за канцеларски при
надлежности, отопление, осветление, нодържанпе мобели и покупка на инструменти, прибори, съдове, меди
каменти и др. да се пека одобрението имъ отъ общ.
съветъ и решението му подлежи ли на утвърждение отъ
Окр. >правптель?
2) Разхода за купуване книги, вестници и списа
ния подлежи ли на удобреипе отъ общ. съветъ и неговото решение на утвърждение отъ Окр. Управитель?
3) Отпусканите отъ общината помощи, требва ли
да се одобряватъ отъ общ. съветъ или общинското уп
равление (постоянното приеътствпе), възъ основание па
кредита по бюджета, е ли компетентно да ги отпуща?
4; За застрахуваппе общинските имоти отъ пожаръ,
требва ли да се взима отъ съвета решение за разхода
или само кмета д.аправо е компетентенъ да гп застра
хова и произвежда рг.зхода?
'.. 5) За разходите по тържества и. осветления треб
ва ли за всекоп отделенъ случаи решение отъ съвета
ллп разхода може да се извършва направо отъ кмет
ството ?
6) Тъй като обработванието на градините и поддържанпе водопроводите, като не може да се отдава на
предприемачи нито съ търгъ, нито по доброволно съг
ласие, то достатъчпо ли е оправданието на разхода да
става по § 6 отъ Правилника за способа на произве
ждани ето. държавните разходи и тяхното оправдание
и требва ли" да се зема отъ съвета решение?
7) Когато кредита за дневното възнаграждение на
съветниците се изчерпи п нема възможность да се уси
ли отъ запазения фондъ, то може ли да се разходва отъ
параграфа за непредвидените, като разреши това об
щинския съветъ н решението му се утвърди отъ Окр.
Управитель?
8) За подържднпе общинската работилница, покуп-'
ката на материали и паемаппето па работници, доста
тъчно ли е само разрешението на кмета или требва одо
брение на разхода отъ общин. съветъ? • .
"' .9) Достатъчно -ли. е оправданието на разхода по
поддържанис работниците (надничари) при чистите.п.пте
машини да става, съгласно § 6-й отъ Правилника за
оправданието държавните разходи, или требва разхо
да да се одобрява отъ съвета?
10) При повърщанпето еа неправилно внесени су
ми, достатъчно ли е за оправданието на разхода само
препасъ отъ писмото на Финансовия Началникъ, съ
което се иска позърщанието, или требва да се взематъ
за всеки случай отделни решения отъ общип. съветъ?
На изброените до тукъ въпроси, Върховната Смет
на Палата дава следующите пояснения:
По п. 1;;За. дребни покупки не следва да се ис
ка одобрението на общинския съветъ, оправданието на
такива 'разходи 'ще'става съ разписки, удостоверени
отъ кмета или отъ надлежните отговорни началници
на, разните служби въ Общинското Управление. Оба
че, щомъ покупките ставатъ за суми поголезш отъ
1000 лева, то такниа покупки требва да се доставятъ
чрезъ търгъ, съгласно чл. 42 отъ закона за публичните
търгове и въ такъвъ случай, ако разходите предвари
телно не съ. разрешени отъ общинский съветъ, то треб
ва да се поиска одобрението му и естественно реше
нието подлежи на утвърждение отъ Окр. Управитель;
По и. 2. Щомъ като има кредитъ въ бюджета за
вестници и списания, нема нужда отъ решение на
общинския съветъ, — достатъчно е заповедь отъ кмета,
въ която да бъдътъ означени вестниците и списани
ята на които ще се абонира Общинското Управление;
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По п. 3. Споредъ. практиката въ другите градски
общини ,помощи до 100 лева се, разрешаватъ направо отъ
кмета, а.такива за по-големи сумп, макаръ н да има въ
бюдтета кредитъ, се одобряватъ отъ общия, съветъ.
По п. 4. Застрахувапието на общппекпте пмотп отъ
пожаръ, требва да става съ търгъ, както това се практи
кува п съ държавните имоти, п утвърждаваппето иа търга
да става отъ общшт. съветъ н решението му утвърдено отъ
Окр. Управитель;
По п. 5. 8а разходи но тържества л осветления на
сума по-го.твма отъ 1000 лева требва разрешение отъ об
шил. съветъ, утвърдено отъ Окр. Управитель;
По п. 6. Разходите по обработва ние градините н поддържанпе водопроводите може • да се опрапданатъ съ до
кументи, предвидени въ § 6 отъ Правилппка за оправдаппе държавните разходи;
По и. 7. За дневно възнаграждение на съветниците
пе може да се теглятъ суми отъ иараграфа за пепркдвпдеппте разноски, предназначението ка конто кредитъ самото
наименование па параграфа ясно означава, че има да со раз
ходва само за непредвидени въ бюджета разходи;
По п. п. 8 и 9. Оправдаппето па разходите по нодт.ржаиието общинската работплшща трЬбва да става споредъ
§§ <5 и 40 отъ Правилника за оправдаппето на държавните
разходи и само покупките па по голвма сума отъ 1000 ле
ва требва да ставатъ съ търгъ, който да бжде утвърдепт»
отъ общ. съветъ. За постоянните работници п майстори
предпочтителппо е да се предвижда въ бюджета за всеки
го отделно годишната заплата и оправдаппето да става спо
редъ § 4 отъ Правилника; п
На п. 10. Оправданието на повърнатите суми, като
неправилно внесени, може да става съ писмото на Фппансовпя Началникъ, като се прилага къмъ него п прогоколъ
отъ една комисия, назначена отъ кмета, за да сравни съдър
жанието на писмото на Финансовия Началникъ, съ имеющите се въ Общинското Управлеппе данъчни регистри.
Върховната Сметна Палата, като еъобщава горнето,
нма честь да Ви помоли, Господине Мпнпстре, да разпоре
дите, щото поясненията, които дава Палатата на Варненск.
Общински Контрольоръ да бжджтъ съобщени и на останалите
Градско-Общинекп Управления за сведение и рхководетво.
- Независимо отъ това, понеже отъ последно време често
постжпватъ въ Палатата отъ градските общппп запитвания,
както по отпошеппе упражпеппето на бюджетите имъ, така
п но оправданието на общип. разходи, то Палатата е на
мпепие да разпоредите, щото за папредт, общините да се
обърщатъ за наставлепия до ш.ерепното Ви Министерство,
и, ако Министерството намира за пеобходпмо, то само да от
правя запитвания доИалатата, еледъ което съ окрхжио да
отговори па общпппте и по тоя пачпнъ отъ една страна
ще се избегва губене па времето да се отговаря ла всека
община отделно, често пжти за еднакви въпроси, а отъ дру
га страна еднакво ще се прилага закона отъ всичките об
щини. На първообразното подппсалъ: Председатель: Д-ръ
Г. Странскн и прпподппсалъ Оекретарь: Г. Вирчевъ. Верно
съ първообразното: Оекретарь на Върховната Сметна.Пала
та: Г. Вирчевъ.
Верно:
Оекретарь при Варнен. Общ. Управление: П. Атанасовъ*
Преписъ
СОФИЙСКО
ОКРЙЖНОУПРАВЛЕНИЕ.
Отделение Административно.
ОБЯВЛЕНИЕ
М 9860 '
Съгласно чл. 23 отъ „правилника за прилагане зако
на за мъркате противъ фплоксерната зараза", обявява
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се на населението отъ Софийския и съседните окръзи,
че въ лозята на с. .с Борово и Калотнна, Царпбродска
околия, е консгатрана болестьта „Филоксера", вслед
ствие на което се занрещава изнасянпето отъ означени
те места на каквито и да е растения, като: лозови пръч
ки, вкоренени дървчега, ЖИВИ растения и произведения
отъ разсадници, градини и пр., нрисаднпци отъ дървчега,
саксии съ цветя, букети и пр, градинарски произведе
ния, като: бобъ, грахъ, домати, зеле, картофи, кервизъ
краставици, магдавссъ, мерудпя, ииперки, патладжанки,
разна салата, бЬлъ бобъ, дини, папони и прочие, разни
овощпя като: череши, вишни, ягоди, зарзалии, ябълки,
круши, праскови, сливи, мушмули, нарове, смокини, каппнп, малини, грозде, джибри и пр.
Позволява се изнасянето изъ землицето на означени
те общини само на онези градински произведения, цветя,
овощия и пр., които еж снабдени съгласно чл. 5 отъ съ
щия правилник!., съ свидетелства отъ общинското управ
ление, удосшвЬрнющи, че те происхождатъ отъ незаразени местности. Гр. София, 11 Септември 1903 г.
(Под.) за Окр. Управитель: Димитровъ, Подсекретарь: Г. Д. Гьозумовъ.
Верно, Секретарь: Юр Данчевъ

того подъ Н о 12774, Добряшкого Градско Общ. Управ
ление обевява на иятер-зсующатЬ се за значие, че въ по
мещението на общ улравяениз, на 22 того, отъ 9 до
12 часа следъ обедъ, ще се произведе публиченъ търгъ,
за продавание на венчайте вземанк» на несъосояге.тяаа
Стоянъ Димитровъ отъ гр. Добричь, съ до 5 0 % по долу,
отъ сгоиносгьта имъ и то: вЬресаатв му п)тефтер ь отъ
1363 лв. и39 сг!; две акцли огъ 188 лз. з т , Изпътнателнп ласгове отъ 911 лз. и записи отъ893 лв, и 8 ) сг
Желающит-в да га куаятъ, да се я.чжгь на олрвделеното место и време за да надаватъ.
п Кметъ; С. йгнатовъ
Секретаръ: А. Коларовъ
Синдивъ: А. А. Овчаровъ

Преписъ отъ преписъ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЖТРЪШНИТЪ РАБОТИ
Отделение административно полицейско.
М 3613

Варненско Окр. Акцизно Управление
гр. Софня, 2 Септември» 1903 г.
ЗАИОВТзДЬ
'

Госиодину Русенскому
Окржжному Управителю.

М 130

19 Августъ 1903 г. гр. Варна
.Вследсгие окръжната телеграма на Финансовото Ми
нистерство, отъ 16 того, подъ 11-о 16910 и възъ осно
вание чл. 38 отъ Закона за берипте върху тютюните отменявамъ зеповедьта си отъ 8 Октомврпп 1902 г. ^нодъ
Н о 127 и
3 А П О В Ъ'Д В А М Ъ:
Да се снабдяватъ съ патенти за варение на лпкьори
и ракии отъ веекакви плодове и материали само тия ли
ца, които открпватъ на свое име постояни фабрики или
поставятъ временно казани за варение спиртни питиета,
съ искючение на лозарще некръчмари; които варятъ пращини отъ соботвенно произведение.
Притежателите на* казани, конто съ снабдени съ патентъ за едно постояно место вь градътъ илп селото, ако
првнеежтъ казаните си и ги поставятъ на друго место,
било въ същия градъ или село или другаде, треб
ва отъ ново да се снабдятъ съ патеть.
Лицата, некръчмари и непрекуповачи иа материали
за преварявание спиртни питиета, които првнасятъ мате
риалите си за преварявание въ фабриките или казаните
редовно снабдени съ патеятъ, .се овобождаватъ отъ задъл
жението да се снабдяватъ съ патенть за правоварение.
Преписъ отъ,тази ми заповедь да се испрати на
Г. г. Общинските'кметове въ Варненския окржгъ, за да
й дадъть най-голема гласностъ между населението, на ак
цизните агенти и околийски началници въ Варненския
окржгъ и Министерсвото на Финансовите' за сведение.

Б а Л0 9074.
Вследствие отношението на Министер
ството на Външните Работи и на Испопеданията, отъ сО мин. Авгусгъ, подъ № 4508, Ми
нистерството на Вътрешните Работи Би съоб
щава, Г не Управителю, че въпросътъ за взаи
мното допущание на нашето и Ромжнското по
гранично население да минава границаталуь зад
ч
гранични билети не е окончателно решенъ. Ако,
н
к
обаче, ромънс.ште власти еж почнали да пздан
ватъ на пограничото си население задгранични
к
билети, нашите власти требва да ги допущатъ
в
• 3 3 •
да минаватъ съ техъ въ България, защото това
ЗЙ
: ще даде поводъ да се изиска огъ ромънското
В «3
а. а .
правителство, възъ еснова на взаимностьта, доно
пущането и на нашите подданици край грани
к
~ § . цата да минаватъ вь Ромъния тоже съ задгра
в 2 ш
° 3 а нични билети.
й в в
Министерството на Вътрешните Работи
м Ч Ч
Ви моли да направите по скоро, въ смисълъ
й
*
. е' н на гореизложеното, потребното рапореждание
й а «. до подведомственните си погранични власти.
СО

о ©
е шИ
*

•• • М И.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 6065
Гр. Добричъ 10 Септемврий 1003 г.
Съгласно писмото на Варненския Окр. Сждъ отъ 1-й

.(Пода.) Главенъ Секретарь: Т. Васильоаь,
Началникъ на Отделението: Г Симовъ, Сверилъ преписа Секретарь при Варненското Окр.
Управление: Юрданъ Данчевъ.
Верно, Секретарь пра Варненското
Градско-Околийско Управление: Хр. Д. Докови

за Варненский Окр. Акц. Началникъ: Ал. Дипчиковъ

Добдишка Градско Общинско Управление

и

1

Испраща се въ преписъ до г. г. Варненския
Градско Общински Кметъ и Паспортний Приставъ
за сведение.
5%
гр. Варна, 14 Септемврий 1903 год.
00
е»
00

Градски Началникъ: Ив. А- Михаиловъ.
Секретарь: Хр: Д. ДОКОВЪ
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Огр 5

Варненски Общински Вестяикъ
Преписъ

11с^1тек(2^жржжно

УПРАВЛЕНИЕ"

съ. предложение, да му се даде гластность между насе
лението
Варна, 15 Септ. 1902 год.

ЗА11 О В Ъ Д Ъ :
Л? 407

Н-о 6679

Понеже отъ писмото на г. Разградския районенъ
инспекторъ по земледелпето и лозарството отъ 28 Августъ т. г. подъ Н-о 173 се установява, че въ лозята
на с. Осенецъ, Осенска община, Разградска околия, е кон
статирана филоксерна зараза, то възъ основание чл. 23
отъ правилника за прплагание закона за мерките противъ филоксерната зараза,

Вследствие телеграмата на Гражданската Санитарна
Дирекция отъ 28 того подъ Н-о 4937, съобщава се на
г. г. Окол. Началници и Градско Общинските Кметове,
за обявяване, че съ заповедь 11 о 407, обявява се гра
да Александрия за ааразенъ отъ чума отъ 26 ежиш.
Варна, 30 Августь 1903 год.

3 А П 0 ВЪ Д В АИЪ:

Варненско Градско Окол. Управление
1. Строго се забранява изнасянето отъ лозята на с.
Осенецъ на каквито и да е растения, като: лозови пръч
О Б Я В Л Е Н И Е
ки, вкоренени дръвчета, живи растения и произведения
та отъ разсадници, градини и пр., присадницй отъ дръв
Дири се ступашша на една кобила съ бЬле.ш: рьсть
чета, саксии съ цветя, букети и и пр., градински про 1 м. 24 с. м, косъмъ тъмночервенъ, 6 — 7 годишна, на
изведения като: бобъ, грахъ, домати, зеле, копрецъ, кер- челото има бело колкото петолевка и левия п* задень
визъ, краставици, миродяя, пиперки, патладжани, салати, кракъ бЬлъ, заловена у живущия въ гр. Котель макобе.ть бобъ, дини, пипони и пр., разни овощия, като че донецъ Васнлъ Яневъ, за която той не можалъ да прЬдреши, вишни, ягоди, зарзали, ябълки, круши, праскови, стави ннтпзапски билетъ.
сливи, мушмули, нарове, смокини, капини, малини, гроз
Градски началннкъ: Ив. А. Мпхаиловъ
де, джибри и пр.
2. Забранява се също пущането добитъкъ и ходеСекретарь: X}». Д. Доковъ.
нието произволно на работници отъ заразепиге въ здра
вите лозя.
,
3. Позволява се изнасянието изъ землището на ка
П реписъ
заното село на онези градински произведения, цветя|
овощия и пр., които еж снабдени съ свидетелство, съг
ТЕЛЕГРАМА
ласно чл. 5 отъ същия правилникъ, удостоверяющи, че
те происхождатъ отъ пезаразени местности и .
Подадена въ СОФИЯ на 27/\'Ш 1903 г. 4 ч. 40 в. в. Приета въ
Варна на 28/УШ 1 ч. 45 м. с
4. Срещу нарушителите на настоящата ми заповедь
да се съставятъ актове и даватъ подъ еждъ, за налагаДо всичкитпп Окряжни Управители.
лие наказанието предвидено въ чл. 38 отъ закона за
мерките противъ филоксерната зараза,
Съ указъ отъ 24 того подъ Л? 262 се свикватъ
На настоящата ми заповедь г. г. Околийските На
избирателите въ княжеството на 19 Октомврий т г. за
чалници да дадатъ най-голвма гласяость между населе
да избератъ представители за 13 Обикновенно Народно
нието въ поверений ми окржгъ и зорко да следятъ за
Събрание. Разпоредете се да се даде най широка гласленаругаението и.
ность на този указъ. Наставления за попълнението му
гр. Русее, 9 Септемзрий 1908 год.
ще получите съ окръжно писмо. ,N5 3036'
За Русенския Окр. Управитель (под.) Г. II. ЗаЗа Министра: (под.) Василъовъ.
хариевъ, ВЬрно Подсекретарь (под > Г. К. Шоповъ
Верно, п. Секретарь при Варненското Окръжно
Веряо: Секретаръ пра Варненското Окръжно
Управление: Джезаровъ.
Управление: Юрданъ Данчевъ.

В а р н е н с к о Окр. У п р а г л г н н е
" Отдгъленйе Администр.

м
-3 Н
Н И

Преписъ

Н-о 7083
Вследсвие отнощеяието; на г. Русенския Окржженъ
1Улравит*?ль отъ ^ того подъ Н-о 9718, изпраща ,Ва.,.св
-не Кмете, преписъ отъ заповедьта му подъ-Но -407,
гъ предложение да му се даде гластность между насе
лението.
Варна, 15 Септ.. 1903 год..

Изпраща со въ преписъ до Г. Г. Ок.олнските Началници и Градско Общинските Кмето
ве въ. Варненския окржгъ, за да ' дадатъ найголема гласность на указа между населението.
гр. Варна, 28 Августь 1903 год.

«я я .
« ся

о И

Окржженъ Управитель:

Г. Ивановъ

П. Секретарь:

Джезаровъ

Котленско Градско Общинско Управление.
ОБЯНЛЕНИЕ

Н о 7082
!Вод6дстви& отйощенйето на г; Софийския Окржженъ
Управитель отъ 10 того подъ- Н~о~9861, изпраща Ви се
г-не Кмете, преписч, отъ обявлението му подъ Н-о 9860,

№ 2574
Котленското Градско Общинско- Управление обявя
ва за знание че Илия Ц. Бояджневъ изъ градъ Котель,

Брой 19—1:0

Варненски Общински Вестпцкъ_

Стр. 6

БЮЛЕТННЪ

е пзгубилъ интпзапския билетъ Н-о 50434 сери» 8 съ
дата 29-й Октомврий 1901 година, за собсгвенность на
едно магаре на 3 години, сивъ косъмъ и ръсть средеъ,
вместо който му е издадено дубликатъ подъ Д? 2509
съ дата 13-й Септемврии 1903 год. вследствие на което
оригиналния билетъ, ако се укаже нейде шо се ечи. а
уничтоженъ(ПодО Котленский Град. Клетъ: Пор. Головъ, Секретарь: Ц. Андоновъ.
Герно, Секретарь при

Гарненското

За движението па заразителните болести въ гр. Варпа
отъ 1 Септемврии до 2 Септемврии 1903 г.
__'11^

КОНСТАТИРАНИ БОЛЪСТИ

1*

15

Управление Сим. С, Арнаудовъ
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Варненски Градско-Общ. Лекарь: Д-ръ М. Шел/ъзновъ

9200

въдомость

Гр. Варна, 23 Септемирий 1903 г.
Съобщава се, че Ставимлипкото Кметство на 12 и
30 Августъ н. год. е издало дубликати Н о Н-о 4252,
4582 п 4424 па билети Н-о Н о 10788, 50726 и 10330
на името на Ибрямъ Мустафовъ, Димитръ' Петровъ и
Ешрефъ Сиаиловъ отъ гр. Станимъка за с.упанпсвание
на 1 магаре 6 год. косъмъ червенъ, едното ухо малко
отрезано; една кобила на 8 год. косъмъ енвъ и единь
конь 12 годашенъ, дуруестъ косъмъ.
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Градско-Окол.

Варненско Градско Околийско Управление.

—

9424

гр. Варна 27 Септемврии 1903 год.
Съобщава се за издирванпе двата коня на жителя
отъ с. Село Митю Димнтровъ Шаблалж, които на 17
срещу 18 того отъ мерата на с. Гърлица, Ромънска
Добруджа еж откраднати. Отличителните нмъ белези еж:
единия конь яа 8 год. алестъ, левото ухо разидшоно и
на десния кракъ на копитото има дамга ударена отъ
ветеринарния лекарь, а втория — 8 год. червенъ, гри
вата му виси на две страни и на десния кракъ има съ
щата дамга.

Л5 9423
Ч>. 1>арна, 21 Септемврии 1903 год.
Съобщава се за подирвание стопанина на едно ма
гаре, което се намира подъ надзора на Котдеиското
Околийско Оправление, съ белези: на -4, год. мъжко,
Градски Началникъ: Ив. А. Михаиловъ.

За числото ка искла;.ия добитъкъ въ Варненската.
Гр. Общ. скотобойна

за презъ гаесецъ Августь 1903 год.
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за Варнепекпй Град. Ветеринаренъ Лекарь: П. Бпчевъ,

СВЪДЕИИЕ
за уянчтоженнте кучета чрезъ тровенио и
отъ 19 до 21 Августъ 1903 год.

етреле.ше

На 19 Августъ отровени кучега .
.
.
.
20
котки
20
20
убити съ пушка кучета
21
отровени кучега
Всичко

10
50
1
9
24
94

Унвчтожените кучета чрезъ тровение и стреление
отъ 25 до 27 Августъ 1903 год.На 25 Августъ отровени
.
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убити съ пушка
27
отровени
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Секретаръ: С. Арнаудовъ.

. 2 5 кучета
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Всичко '.•'' •; 70 кучета
За отровените кучета отъ 26/УШ до 1/1Х
1а 26 Августъ отровени
•
.
,
.а 27
7) •
, .)» : •
,
,
»» 28
»>
•>
.
.
ш
»> 29
П
»
1
, -" #- 1 •
5»
30
!»
Я
»
1 Септемврии отровени, ...... . .
• '
•

-

-

•

•

1903 г.
18 дучета
40
4
16
12
12 »

Всичко.... 102 кучета
Санитаренъ Лекарь: Д-ръ М. Жеяезковъ

Стр. 7
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Общински Вестнпкъ

АК ТЪ
Днесь, 2 Сеит. 1903 год, долуподиисаний п. Кметъ
Т. Раевъ на Варненската Градска Община, заедно съ чле
новете отъ съвета Георги Антоновъ и Иванъ Вичевъ въ
присжтствието на бирника Анастасъ Д. Припреновъ и
на общинскви контрольоръ Петръ М. Вогоевъ произведохме ревизия върху операциите извършени отъ бирника
за време отъ 1 Августъ до 31-п сжщий 1903 годпна
и намерихме:
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последните, сравне.
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправдателните докумети, съгласно указанията въ правилника за
очетоводството и деловодството ва градските общински
управления;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо.
редъ книгите п документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличносгьта верна, |

Брой 19—20

споредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно:
Въ злато
— лева — ст.
„ сребро 26515 „ — „
„ медни —
„ 28 „
3) Че неповърнатите въ депозптъ и на храненпе
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите презъ
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения и
разписки.
Прилага се една равносметка.
п. Кметъ: Т. Раевъ
Ревизионна
комисия:

|И. Вичевъ
Членове: .
/Г. Антоновъ
Бирнпкъ: А. Д. Припреновъ
Общ. Контрольоръ : П. М. Богоевъ

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при; месечната ревизия за м. Августъ 1903 год., произведена на 2 Септемврпй 1903 год.

Да дава

Да зема
Сума

Кому и за какво

дева

На наличность съгласно касата
„ депозитните суми
„ държавното съкровище за данъка вър
ху занятието, презъ 1902 год.
„ общинската каса за глоби; одържани
отъ служащите за 1901 год.
„ държавното съкровище за връхнини,
одържани отъ служащите, презъ 1902
година.
,, Общинската каса за връхнини, одър
жани презъ 1902 год.
„ същата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.

Всичко,

Сума

Отъ кого и за какво
ст. > Я

26515 28
16608 48
3205 28^
35
641 89:

лева

Огъ расходиге за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа за това
„ гербови марки
„ наличность въ общинската каса
авансови расписки
наличность въ Бълг. Народна Банка
изплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градско-общин
ското управление

ст.

43164 92
69 20
1428 14
1985 92
804 59
249 90

641 29;
55

47702 2.2

Всичко

47702 22|

Гр. Варна, 2 Септемврий 1903 г.
(подп.) п. Кметъ: Т Раевъ
.
Ив. Вичевъ
Ревизиона комисия: 0„,.
, б щ - СЪВ*Т" Г. Антонов,
(подп.) Бирникъ,: Л..Д. Припргьновъ
(подп.) Контрольоръ: П Вогоевъ.

Вяр.гО!>ск.. Общи.ктн Вес-и!^п.

Стр. 8.
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ВАРНЕНСКО .ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

М 9436
Гв. Ваша, ]3-й Септемврнй 1903 год.
На сснованпе чл. 64 п. и. 4 и 5 отъ
закона за градските общини, покапвагнъ
Варненските граждани—притежатели на
лозя въ района на гр. Варна въ местно
стите: „Св. Никола*, „С.отпра", „Кемеръ
Дере"., „Голема Кокарджа", „Франта алтъ"; „Средня Кокарджа".' „Кованлъкъ",
^Шашкънъ", .,Текей и „Ооукъ Оу", да излязатъ сами или испратятъ лица надни
чари за поправяние на следните разва
лени между лозята, въ упоменатите . но
горе местности — пътища и то както
следва:

та Табия и
6] ПЛУГЬТЪ, който се намира между
яФравта-алтж" и ,,Ср. Еокарджа".

УХ Мтзстноетьта ДОВАНЛЪЕЪ"
а] На .22 Септемврнй т. г. пътьтъ. кой
то води за с. Франга и
б] пътьтъ, който води за „Соукъ-Суларъ".

ТП. М^стн. -Шашкънъ- и «Теке*
; На 23-й Септемврнй т. г. пътьтъ, кой
то "води отъ „ГЯашкънъ" за ,/Геке" и

I". Мйстностьта „СБ. НИКОЛА" • ТШ. М*стн. „СОУКЪ-СУЛАРЪ"
а] На 16 Септемврнй т. г. пътьтъ,
който се отделя отъ шосето Варна-Балчпкъ отсамъ Баиръ-баши — до лозето на
Петръ Рахневъ.
б] Пътьтъ, който се отделя, отъ Евксиноградский нъть—до кьошка на Димитръ Карама1глията: и
в] Пътьтъ Варна—Кестричь.

П. Мйстиостъта „СОТИРА"
На 17-й Септемврнй т. г. иътьтъ отъ
моста на горе до „Ташлж-Теие*.

Ш. Шстн. „КЕМЕРЪ ДЕРЕ"
На 18 Септемврнй т. г. пътьтъ целия
съ клоновете къмъ „Оотира".

1У.М4стн. ДХЖ КОКАРДЖА*
а] На 19 Септемврнй т. т. пътьтъ,
който води на кьошка на Ферадъ Николи
съ разклоненията му и
б] Пътьтъ, който се отделя, отъ ста
рия Балчикски пъть при „Дутлука".

.ГОЛ. КОКАРДЖА"
и ,ФРАНГА АЛТЖ*

У."М*(УР1Т,

а] На 20'Септемрии т. г. пътьтъ водящъ отъ устието на канала къмъ Фран
Издава Варненското Градско Общинско Управление

а] На 24 Септемврнй т. г. пътьтъ водящъ отъ вратника за чешмата „Св. Ма
рина"
б~| пътьтъ, който води отъ Василакевпя кьошкъ за Соукъ"Суларъ до чешма
та на Дш.итръ Иехливановъ.
Упоменатите по горе пътища требва
непременно да се поправя гъ въ ореченото време, предъ-видъ пастъпающия гроздобе.ръ.
Притежателите на лозя въ горните
местности, както се каза и по горе, могатъ да излизатъ на работа сами и могатъ
да испращатъ работници, като се смета
за 1—3 декара 1 работникъ и за 3 — ,6
декара 2 работника.
Тая работа ще се извърши подъ р ъ 
ководството на лозарската въ града коммисия.
Ония отъ притежателите, които не
излезатъ на работа сами или не испра
тятъ работници, за да работятъ вместо
техъ 7 ще бъдатъ глобявани по чл. 72
отъ закона за Градските/ Общипп.

Кметъ: Д. Н. ПЕРЕЛИНГОВЪ
Секретарь: Н. АТАНАСОВЪ
Печатница Хр. Н. Войниковъ— Варна.

