Год. ХУН.

Брой 2

Варна. 23 Януарий 1904, г.

ИЗЛИЗА ТРИ ГЬУгТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

Цена на вестника за година е
2 лева.
Отделенъ брзй 5 ст.

ТЕЛЕГРАМА
Варна—Председателю Градска п•а
Комисия
Д-1»~Ь> П Ю С К Ю Л Л И Е В Ъ

Благодаря за любезните поз
дравления които ме много за
радваха.
БОРИСЪ ТЪРНОВСКИ
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С О Ф Ш Я.

До Негово Царско Височество Престолонаследника
КНЯЗЪ БОРИСЪ

Писма, статии, парп п спчко що е за
в-Ьетника се пращи до Градско-Общпнскот.,
Управление въ Варна.

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

|Щ^
Онези отъ г. г. абонатитъ\
които не искатъ да получаватъ
за напръугъ вестника ни. аюднмъ
да новърнатъ настоящий брои —
заедно съ първия обратно.
ОТЪ ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
"9

отъ

КМЕТА НА ГР. ВАРНА
ДО

^А^ШЕ-ЖС^Ш
ГГАДСКС-0БЩИНС1Ш СЪВЬТЪ
110

БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НА ГРАДА.
Отъ имв'Ю в а Варненските граждани,
нраздиувайки розкденния ВИдень подпасямъ чесштявнията имъ и молите гвугаме Бога за ВАШЕТО дългоденствие и
здравие най скъпи за насъ Българските
граждани
Нека Всевишиий ВИ укрепява да
порастнете и непълните съвместно съ
Августейшия ВИ баща заветите идеяли
на Българский народъ.
Председатель на Варненската Град
ска Комисия

Д-ръ Пюскюллиевъ

(Продължение отъ брой 1)

I от
когато се канализира града, канилите шо требии да
се нрокоиаятч. изъ проектираните улици по ноиоутвл.рдения
плант, па града Часть огь тЬзп улпцн още не ох отворени.
Следователно, за да .може да се отворягь, требва да се отчуждатъ сградите и местата, презъ които е проектирано да
мппатъ улиците, а за да стане това, требва да се сключи
заемъ, защото съ средствата па бюджета тЬзп отчуждеппя
не зюгжтъ да станатъ. По тозп случай, нека ,мп е позволено
да пскажа тука ехтите съображеппя, копто псказахъ въ
особеното сп мнение ирп решението па съвета, «Л1 66, отъ
17 Февр. 1903 година, а пменно, че „отчуждаванпето на
зградпте п местата, лежащи върху отчуждаемп за улици
места, пе требва п пе може за дълго да се отлага, защото
ст, това лишаваме граж.ханптв отт> въ .можиоеть да се нолзунатъ отъ тези сп имоти, п то само за това, че обществото.
на което ех пужднп гЬзп места за улици, забава, по разпи,
уважителни или пе, прпчшш да гп отчужди. Моето мпвппе е.
на вервачъ и Вий ще приемите схщото мнЬнпе, Г-да съвет
ници, че щомъ обществото, за свои нужди, располага съ чаетшп.е места и здания (а то располага, защото не допуска на
стопаните имъ да се ползувате отт, техъ — да поправатъ
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ехществующпте здания п да строягь нови — както бяха си | да достигне, до 20000 души на сезонъ, идещи изъ вя.трешползували, ако но плана не се. отчуждаваха!, то — обще ноетьта на България, изъ Ромапия п Сърбпя, а това, не ще
ството (респект, общината)-е длъжно, л.а обезщети стопаните и дума. ще докара голе.нп приходи на. Варн. жители.
Ехноврвмеппо съ това, може и требва да се направи
на тия имоти, за да могжтъ н те да уредлтъ своето н па
семействата си бжджщн. Да се поддържа и за напредъ доее- отдавна проектирания театръ срещу Общинското Управле
гашнгя редъ на нещата, щото обществото да располага съ ние. па • жгала на градската гралпна Излишно е да доказчастпата собственпость. везт, предварително да обезщ-^тп сто вамъ, Г-да съветници, че театра е училище за народа и че
колкото топ е по удобенъ, по големъ, събира повече посе
паните пмъ, е и незаконно п неморално11.
Заемъ, следователно, требва да с« сключи. Остава да тители, толкова по изнася на трупите, които давагъ предсе определи размера му. Щ-мь ще сключваме заемъ, най ставлепия, да определятъ но евтипъ входъ. Това ше прив
требва да обмисшмъ и впдимъ, оевенъ за отчуждавания, не лича повече посетители и ще се създаде възможность т
пи ли требватъ повече парп за други нужди, та едпнъ пхть Варп. граждани да черпятъ уроци отъ посещаваните пред
за винаги, съ една и схща гарачцпя, да еключияъ заела? ставления. въ които ще се хвалятъ човеческпте доброде
Съвета на 17 Февр. П>03 г. бе ренпмъ да се еклюп едно тели и бпчуватъ пороците.
мнлиопенъ заемъ. за п-плащанпе па вспчките досега направени
Напстпна, сега пма едпнъ салопъ, въ които се даватъ
дългове. Такива имаме: къмъ Пълг. Народна Банки съ 8 % представления, (зала „Съединение"), пъ той далечъ е отъ дг
годишна лихва; къмъ дружеството -.Гирдапъ" съ 1 0 % и 'отговаря на най-малките даже искания па сценичното искукъмъ частни лица съ и безъ испълнителни листове, повечето ство. безъ да се гледа и на това, че зилпо време посети
отъ които ех съ 1 0 % годишна лихва. Всичките дългове на телите иръзнатъ въ еалопа, а летно време с& изложени ш
общината, споредъ една сметка, ире.тставепа отъ контро нетърпима задуха.
льора ирп касата, възлазагь на около 1000000 лева.
П приморския хотедъ съ баните, п театра требва да
Това решение па съвета ие с утвърди и до сега.
се направятъ чрезъ концесия. Огь това градътъ нпщо пЬма
Така щото, памъ иредлежн да сключимъ заемъ, както за от
да изгуби, защото праздпите места, върху които ще се иочуждаване частпп имоти за улици н площади, така и за
строятъ, сега пе принасятъ никакъвь прпходъ; а ше спече
пеплащанпе старите дългове. За тези последните зпаемъ че
ли — зачшто, отъ една страна, хотела п баните ще прпеж около Ю00000 лева. Какин суми ще требва за отчужда
влпчатъ повече посетители, а театра ще служи за училище
ване частните имоти, още пе е пресметнато, защото, по е, ни
иа народа, а отъ друга— следъ истичанието на концеси
или други нричпнп, до сега не е свършена оценката на
онна 'срокъ, те ше оетанатъ на града п отъ техъ градския
лестата и сградите въ гр. Варна (чл. 17 отъ закона за благо
бюджетъ ще има огромни приходи. И всичко това съ чузди
устройството на населените места): иъ н за това ще'треб
капитали, безъ да сме обременявали общинския бюджетъ
ватъ около 100.0000 —1200000 лева. всичко около 2200000
ппто съ саптимъ!
лева, илп си е-мпсията и лихвите за първата година око
Да дадемъ, Г-ла съветници, па гр. Варна всичко това,
ло 2500000 лева. Като гарантираме този заемъ само сь
прихода отъ общ. налози, конто заместватъ данъка октроа което по горе пзложпхъ, за да направимъ отъ града ни едипъ
{чл. 7 отъ закона за общинските налозп). нии лесно ще първостеиепенъ градъ въ всеко отношение, та до 5 годппи
можемъ да намерпмъ заемъ на такъиа с.умма,' ст, годишна отъ иочвание работите да напредне'до такъва етенепт., щото
лихва не но голема отъ 6 % . когато еега плащаме за по да стане неузнаваемъ.
големата часть отъ дълговете 1 0 % годишна лихва. Ражда
Нария; 24 Деквтврий 1903 г.
се питане, дали нашия бюджетъ може да посреща погашенията
и лихвите на този заемъ? Като се сключи заема за 40 години,
К м е т ъ : Д. Н. Перелинговъ.
погашение ще плащаме иа годината 62500 лева, а лихви
около 140000, илп всичко кръгла цифра около 200000 лева,
когато сега, по бюджета отъ настоящата 1903 год. плащаме:
За пеплащанпе лихвите п погашенията па заемите 9000;) л.
отъ
(§ 5 гл. I по бюджета); б) за пеплащанпе стари дългове —
125477, илп всичко 215477. Следователно,следъ като се
решенията н;> Варнен. Град. Общ Съветъ.
сключи новия заемъ отъ 25000 0 лева п се псилатятъ всич
Продължение отъ бр. 20
ките стари дългове, както п следъ като отчуждпмъ всичките
частни имоти, презъ които но плана на града мшгаватъ ули
ци, — нпй нема да предвиждаме въ бюджета за погашения
Нротоколъ № 28 огь 17 Априлъ 1903 г.лпхвп повече отъ колкото сега предвиждаме. — Моля Вппрочее, Г-да съветници да приемите че и заема е една не,
11 II. Всичките казани раслредвлигелн и резеробходимость за града, п да решите да ее сключи такъвъ вуари, които еж отворени безъ врата," или иматъ даже
отъ 2500000 лева.
железни врата, но безъ ключалки, или най после иматъ
врата, но не само не железни и бмъ врата, а съвсемъ
прости дч стени да се снабдятъ съ яки железни врата съ
ключалки, така щото всекога да бъ ич ь добрв дагиореии
и заключени.
,
Ш. При всеки казанъ распределитель въ околноеДо тука нздожпхъ най-необходимите нужди на гр. Варна,
онези, които пепзбежно ни се налагатъ отъ интереса на гьта да се построи по една добре изйдена съ деланъ камакъ чюшмица съ добре затворенъ мегаличаческ кранъ,
общественното здрав пе. —:
Пма, обаче, работи, които, ако се паправятъ, ще ио- та ла могатъ лозарите постоянно да се но.пувахъ съ
служатъ за икономическото и културното повдиганпе на града. добра и чиста вода, но крановете обаче да бждагь "така
Това ех, на първо место, едпнъ големъ хотедъ край- устроени, щото те само при доста значително натпекаморето съ всичките удобства, ц морски бани до него, съ ние да пропущатъ да тече вода. Носфонванието на чеш
всичките приспособления за удобно кашанпе, било за удо ми да бжде непременно вь най близките и необходими
места
волствие, бпло за лекуванпе.
Направени хотела и банпте; снабдепъ града съ изо
IV. В >дята, коя го сега тече въ новшюегв-осний край
билна и доброкачествена вода; канализираш:.; улиците по лоз.1тя градски каналъ да се прибере и пр-Ъзъ окопа по
стлани и чисти; залесени околностите п височините на града край шосе го Евкспноградъ близо до мост.', 1а се вкара
отъ Евкспноградъ до Иаша-кьой — всичко това ще ирпвлича вь градската приморска градина коя го да слунш за
много посетители, еъ течение на времето числото пмъ може .и^п.нян.'

изводъ

Стр. 3.

Брой 2

Варненски Общински Вестникъ.

Лг. Началника на техническото отделение да пред
стави сметка .ча сумчта, конто ще се похарчи на нос.роявание на чюшм*. и за доставката на кранове.е.
V'. Сумиа на тая цЪль да с°. ошусгне отъ § 13
ал П. на Г1...И годишния бюджегь.
Работата по. направата на чешмитЬ и подържанието
имь ла се нзакрш'. огъ надничари подъ надзора иа тех
ническото отделение при общината.
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113. Прие.мл за еираведливо оценката 50 сг. за
всеки оничгож^нъ .юзокъ чукань и заповедна на бирничеството да иеплати за нанесените имь. загуби отъ съот.ветствующия и»| агр&фь на бюджета.
114 Пошже получената наемна цена 42 лева за
горняга салхан! не .<• изностна за общината, лъй като
миналата година е получила попеье наемиа сума—52 л.
за това търга не се утвърждава и се натоварва посто
янното присъдел вие да я даде подъ наемъ ио доброволно
съгласие.
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115. Удсбря.;а направените расходи на сума отъ
500 лева абонимент-ь за телефонитъ за врем" огъ 1 й
Октомври!! 1901 г. до 30 Сентемврип 1 *02 год. и раз
.решав I да се препрати по книгите на бирничеетвото
като каннелнрекн разноски за 1902 год.
116 Натоварва постоянното присътствие, което безъ
да бои ш'*ч банчге, да поправл и постави всички други
недостатъци предвидени въ сметката представена огъ
общинското техническо отделение.
Работата да се извърши по стоиански начинъ, а
сумата да се ошустне отъ съответегвующии § на тъзгодишния бюджетъ.
11.'. Понеже облозите съ огъ миналата 1 0 2 год.,
които се лкладванн и по които не може да сгане вече
никакво намаление, то заявлението на горвпоменжтото
медицинско дружество да се остави безъ последствие.
118. Заявлението на В. Д. Маждраковъ съ коет •
иска да му се отстъпи друго мЬсю вь замЬна на мес
тото. което купилъ огъ Никола Кънчевъ, ся остава безъ
тюеледегвие, тъй като общинските мЬога, не се заменяватъ а се продаьатъ на търгь.
Сумата която Никола Кънчевъ остава да длъжи за
въпростното место да се -застави бирничеството да
-я събере отъ Кънчева.
(Следва)

о

пнгохпгвЛкЕзн

сн чЛ'и;т

111. Приема ла стане прехвърлянието на сумата
по платежна заннгЬдъ Н-о 1296/902 год. върху Бр. М.
Анкови и т<> само на 906 л и 12 ст. понеже разницата
отъ 1000 л. Ки.макь Мехмедовъ е получилъ отъ общи
ната въ аваись лл същото предприятие.

Протоколь Н о 30 отъ 19 Аьгустъ 1903 г
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Гр. Общ. скотобойна

ОТКРИВА СЕ ПОДПИСКА
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за презъ месецъ Декември 1903 год,
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Сипеанието изляза два пжти въ игвсеца, на 1 и 15 чпело.
Годишната му цЬва за България е 8 лева, за странство 10
лева. На членовет-Ь на Наролното В е и е свлческо Дружество, земледелцитв, свещениците, учителите, ВОЙНИЦИТЕ и на общинските
и чуилищните библиотека я О Р А Л О" се отетжива за 5 лева.
Абонпраниего става въ предплата направо въ Администра
цията на -си. „ОРАЛО" въ София, илв чрезъ Зеяледе.тческпте
Каси въ провинцията.
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Вазненсаркпй Град. Бетерпнарепъ Декарь: I I . Бпчевъ,

Брой

Вар»енскип Общински Вестникъ^

Стр 4

2

сноредъ както е показана вь касовата книга и въ моне-

АКТЪ
Днесь, 5 Яяуарий 1904 год., долуподписаний Кметъ Д.
Перелинговъ и п. к м е г а З Заонровъ на Варя Град. Общи
на, заедно съ члена отъ съвета Панапотъ Кжрджиевъ вь
присжтствиего на бирника Анастасъ Д. Припреновъ и
на общинский контрользръ Петръ* М. Богоевъ произве
дохме ревизия върху операциите извършени отъ бирника
за време отъ 1 Декември до 31-й съший 1 У 0 3 година
и намерихме:
1) Че всичките постжиили и изразходвани суми съ
редовно записана по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и сь расходо-оправда
телнигв докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството ва градските общински
управиения ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличносьта верна,

таря, а именно :
Въ злато
лева
ст.
„ сребро 4] 327
„
г
, медни
• „ 20 .,,
3) Че неиовърнатите въ депозитъ и на храненик
суми и вещи се оказаха на лице, сноредъ както съ за
писани въ депозитната книга, а за н..вьрнатите п р ^ з ъ
изтеклия мвсецъ намвриха; се редовни разрешения иразписки.
Прилага се една равносметка.
Ь м е п . : Д. Н, Перелинговъ
п. Кметь : 3. ЗаФировъ
Ревизионна
комисия:

Члент.:

П. К р д ж и е в ъ

Впрникъ- А. Д.. Припреновъ
О«'>ш.. Контрольор.. : П. Ш. Б о г о е в ъ

.РАВНОСМЕТКА
за съсюянгсто на квсата на Общинското бирничество при Варненското'Градско Общинск» Управление
при месечната ревизия за м. Д>к.'-м»фЗ 1903 год.,• произв(чена на .'> Януарип 1904 год.

Да дава

Да зема
I ума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лея»- |ст
На наличность съгласно касата
„ депозитните суми
„ общинската каса за глоби одържа ни
отъ служащите за 1901 год.
, същата ьа глоби отъ служащите пре'зъ
1902 год.

Всичко

лева |ст.

41321|20 ! 1 Отъ расх..дигЬ за 1!)0:>, 1901. и 1!>02 г.
стгласно описа за това
1 641.7 68:
I 9 „ .гербови марки
35
! з „ наличность вь общинската-каса
„ наличность въ Дпуя-есгв. „Гирдапъ'-"
4
„ авансони рьсписки
55
л:чиля'гснъ патенчъ яа 1!з0. г<л . о.т
касата за сметка на Градско обшинското управление

Всичко

42867 84

.

57834 88

1 р. Вирна, 5 Ннуарий 1904 г.
(п^лп I- КМРТ-Ь: Д. //.
П^н-лииювъ
(поли.) п. К.мсъ: 8. Заф)1рпвъ
Опш с ъ в е т ; Л.• Бхрджпрвъ
(нодп ) Бирннкъ,: А. Д. Припр/ьповт,
(подп) Контрельоръ: Л Богоевъ.

Реввзиона комисия

