Год. ХУН.

Варна, 5 Мартъ 1904 г.

И З Л И З А Т Р И ПЛ1ТИ В Ъ М Ъ С Е Ц А
Обпкповено на 10, 20 и 30 числа

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

ИЗВО
отъ

ть

решенията на Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ бр. 4.

Брой 5

Пцсла, стаиш, парп п спчко що е за
вестника се праща до Градско-Общппскотм
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума;
На първа странпца
„ втора страница
„ трета п четвърта странпца .

3 стот.
2 „
. 1 „

162 Да се отстъпи на Иванъ Даямовъ 6 кв. м. и
на 3. Д. Георгиевъ 3 7 кв. м. 75 с. м. общинско место
отъ главния Франген. пътъ за уравняканс на лозята имъ.
163. По молбата на Данаилъ II Маиовъ, съ която
моли да му се опрости сумата 300 лева, заедно дъ всич
ки лихви и съдебни разноски произходяша отъ купеното
му градско место презъ 1ь97 год. въ II уч.. опростява
се само лихвите отъ зачало до исплащаннего.

Протоколъ Л$ 41 отъ 7 Юни 1903 год
156 Упълномощава се постоянното приежтетвне на иро
извежда разходи по стопански начинъ до 1000 лева зл:
16 !. Приема се за пъленъ и точенъ съставения отъ
1) Доставката на медикаменти и разни потребности за
Град. "бщин. Агенти Баборенъ епнсъкъ на младежите
аптеката п амбулаторията 2) Доставката храна на <,б
щинските конье. 3) 1.оправната' улиците на града, кал отъ гр. Варна, подлежащи на набора за 1904 година.
дъръми и каналите 4) Изплащане надници на работни
105. Да се остави бе.ъ последствие молбата на
ци по чисти.едните машини 5) Исилашане надници на
Илия Стояновъ, съ която иска да му се издаде безплат
работници по водържание на чешмите. 6) За поправка
но планъ за построяване къща.
и подържане на общнн. здания. 7) Обгаботвакио-го на
общинските градини чрезъ надничари по начинъ какъвто
Протоколъ Аг-о 43 отъ 10 Юни 1903 год.
е билъ презъ 1901 и 1902'години за це.тата тая годи
на. 8} За работници и материали -въ-майелерегсата- в 9;
.166. Да се замепятъ старите цинкови тръби яакъ
Въобще за посрещане разходи срещу незначителни суми съ такива нови отъ дебелина Н-о 14. а също да се поп
като отъ съответствующше параграфи се отпуша по рави и моста подъ техъ въ „кемеръ-дереи.
1000 лева.
167. Удобрява да се дадътъ на предприемачъ чис157 Удобрява произведение, на 3-п и 4 й того търгъ тителннте помпи и казани, колкото общината има на раз
за отдаване на предприемачъ направата на улица „Царъ положение, като се изработятъ за това поемни- условия,
Борисъ" и го възлага върху последний 11. Панчевъ
а за поправка на казаните и помпите да сгане ио стопансккй начинъ и се отпустне отъ общинската каса 400
158. Удобрява пропзведекий на 4 й я 5 п того лева отъ съответствующий § отъ т. г. бюджетъ.
търгъ за отдаване подъ наемъ за три години отъ утвър
ждението на търга, общинското здание при . Гюндюп.
168. Общинската зарзаватска градина наета отъ Я.
Чешме" и го възлага върху Внрнен. житель Никола Ст(,ичковъ по контрактъ и магазинте Н-о II о 386, 385,
Георгиевъ.
387 и бюфета при борсата наетъ отъ II. Г. Станковъ,
толсе по контрактъ, а принаети отъ техъ на други лица
159. Допълва се решението подъ 1<-о 233/1899 г. безъ съгласието на общинското управление, да се отнекато се счита, че съ отчуждени, освенъ местата по ре матъ отъ наемателите по еждебенъ р*дъ, като се изисшението Н о 442/1893 год. и останалите маломерни мес катъ и иетеклите длъжими наеми.
та отъ ( 2.04 кв. м. на Флори и Тодора Ф. Зафирови.
169. 1) Да се плати следуемитЬ се дневни пари на
160. Удобрява съставения планъ и изработената та Началника на пожарната команда.
рифа за цените на дървените материали, които ще се
2) Да се заплати на п. Кмета Т. Раевъ за отивасекътъ отъ общин гора презъ експлоатируемий сезонъ — ние и връщание въ Добричъ дневни и половина отъ сле1803/904' год.
дуемите се пътни по километрическото растоянпе. 3) Да
се
отпустне 20 лева отъ общия, каса възнаграждение
161. 1) Възлага се предприятието относително до
на
Д-ръ Тюпевъ Ветеринаренъ лекарь за преглеждане
карванието изворната вода отъ новопрокопавпп край гра
на
купените
за общината два коня. 4) Удобрява покуп
да кавалъ до мостьта на дружеството г Гроздъ„ върху
ката
на
двата
коня за 700 лева и всички други разнос
Г. Матеевъ С-ве Явашчиевъ, съгласно плана и поемните
ки
отъ
31
левъ
и 55 ст. станали по покупката на коне
условия изработени отъ техническото отделение при об
те
за
хант,
храна,
докарванието имъ и др. 5) Тия суми
щината. 2) Циментовите кюнци ще бждатъ свързани
Бирничеството да прекара по съответствущпте параграфи
едикъ сътруги съ една свърска отъ циментовъ раетворъ
на т. г. бюджетъ.
отъ'8 с м. широчина върху всекий кюнкъ или 16 с м .
широчина върху двата кюнка и 5 с. м дебелина около170. Да се наеми за още две години зданието въ
връстъ тамъ гдето се съединяватъ единъ съ другъ: 3) IV уч. на Юрданъ Мирославовъ за амбулаторията, като
Цимента който, ще се употреби за це.тьта требва да бъ се сключи вуждния контрактъ по същите условия.
де отъ най доброто качество. 4) Всичката работа ще се
171. Приема програмата изработена отъ назначената
извърши по указанието на техническото отделение при
за тая це.ть комисия съгласно протокола за пзработванието
общината
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5юста—паметника на Н С. Графа Николай Павловичъ
Игнатиевъ.
172 Непризнава общината отговорна за никакви
вреди и загуби, кои го прегендиратъ Матки С. Балтаджиевъ и др
Ако заявителите заявягъ процесъ предъ сждътъ,
натоварва се Г-нъ Кмета ла защищава ин.ересите на
общината.
АКО наемателите на общинските касапски дюкяни
не внесътъ наемната цена до 20 Юни то въ такъвъ
случай да се обяви търгъ безъ переторжка и то съ явно
наддаваняе.
Иротоколъ 14° 45 отъ 26 Юни 1903 год
173. 1) Утвърдява търга на касапския дюкянъ подъ
Н-о 7 и го възлага върху последния наддавачь Д Доковъ за 1510 лева. 2) Сжщо касапския дюкянъ 11-о 8
върху Тодоръ Касабовъ за 625 лева. 3) Също касапс.сия
дюкянъ Н-о 9 върху Т. Касабовъ за 501 л. За дюкяни
те Н-о Н-о 10, 11, 13 и 14 удобрява решенията на
тържната коммисия за гдето не е произвела търгъ,
тъй като некон отъ старите наематели ек внесли напълно
наемната сгопность и за второто полугодие.
За дюкяна 11-о 12 да се произведе новъ търгъ
понеже не е състоялъ пьрвчя.
Наема на останалите Общ касапски дюкяни, ако не
се внесе до 1 Юли, то въ такъвъ случаи и за техъ да
се нроизведьть търгове.
Прогоколъ Н-о 47 отъ 8 Юлй 1903 год.
174. Удобрява се произведений на 5 п того търгъ
за отдавание на предприемачъ докарванието на изворна
та вода отъ новопрокопанпп край лозята на града канмлъ
до дружеството „Грозд/ь-4 п го възлага върху Шрнен
нските предприемачи Г. Матеевъ С-ие В. Явашчиевъ за
1722 лева 60 ст. съ циментови кюнци.
1 75. I) Удобрява се произведений на 5-й того търгъ
отдаване подъ наемъ Градско Общ. касапски дюкянъ въ
III уч. до Съборната Църква подъ ЛА 8 н го вьзлага
върху Дойчо Д. Мухлевъ отъ утвърждението на търга
до 31-и Декември 1903 год. за 480 лева.
II. Неудобрява се търга ироизведенъ на 5-й того за
дюгяна подъ Ж 2, понеже е получена низска цена. да се
произведе ново търгъ заедно въ дюкяните въ „балъкъпазаръ" подъ Л 5 ж ' 7, 8, я 9.
176. Разрешава се да стане овалванието на ул, „ЦаръБорисъ" по стопански начинъ и заповедза се на бирнпчеството да авансира една сума отъ 156 лева на Начал
ника на техническото отделение при общината отъ съотве-гствующий § на т. г. бюджетъ.
177. Реши се пеплащанпето отчужденото место на
варнен. жителка Смарагда Леонарду Сембрику находя ще
се 'въ I уч. подъ Ж 349 отъ 25 кв. м. 25- с. м. следъ
утвърждаванието му отъ надлежното место.
178. Остава безпоследегвпе заявлението на Стоянъ
Атанасовъ, изъ гр. Варна за построявание единъ дюгянъ
на пазарния площадъ.
179. На заявлението на Илия Трошевъ намалява се
таксата отъ 50 лв на 40 лв. за впреганието трамкаръ
за останалото време презъ тъзъ годишния летенъ сезонъ.
180. I) Продоволствието за напредъ съ ячемикь на
общинските конье да се отдаде на предприемачъ II) До
ставката на сламата да стане по стопански начинъ.
III) Сеното да се доставлява отъ общин. ливада по начинъ
какъвто е билъ до сега. IV) Приеха се по гласоподаване
поемнитъ условия за доставката на ячемика.
Иротоколъ Л в 49 отъ 10 10.?й 1903 год
181. Отлага разг.тЬжданието на поемните условия до
като хигиенический съвЬтъ се протнесе къде именно ще
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, р ебва да се определи место за изхвърление нечистотиите
о-ъ града. До това време чиегениего ще се извършва
съ надничари.
18 9 ) Да се изплати отъ общинската каса отъ съотт. г. бюджетъ на дружеството „Св.
ветствующип § на
Мое. фъ" сумата 286 лева 10 ст. по платежните заповеди
М Л* 16. 17, 1425 и 1442 за купените отъ общината
презъ 1900 г.' железарски и др. предмети отъ същото
дружесво
183) Да се плаща и за напредъ по 2о ст на килограмъ на заразеното и уничтожено месо и то само на тия
които дързйатъ общински дюкяни,' а на ония които държатъ частни дюкяни да не имъ се плаща. Това реше
ние влиза въ сила отъ деня на утвърдението му.
184 Разрешава се на Варнен. жителъ Ахмедъ
Исмаиловъ да направи единъ каналъ за истичание на
нечистотите, които идатъ отъ дома на казани го впусне
(съедини) съ общински градски каналъ, който минава по
край калната на Тенекеджи Янако за тава да заплати
такск на общината годишно по 20 лева.
185. Опрощава се таксата за тъзи година отъ Варя.
жнтель Татиосъ Гарабедовъ за занятието му„ Чистението
обувки (ваксаджв) понеже е крайно беденъ.
186. По принципъ уважава се молбата на просите
лите Хр, П. Овчаровъ и Дямянъ Владиковъ за тая цель
назначава се комисия състояща отъ г-нъ Кмета или
единъ отъ помощниците му съветниците г-нъ Анюновъ,
Д.Ханджиевъ Варнен. Окржж. йнспекторъ по лозарството
и земл^д-Ьлието и градско общин. Градинаръ, която коми
сия да избере подходящи общ. места, непотребни на
общината.
Иротокслъ Ж 51 отъ 12 Юлп 1903 год.
187 Утвърдяна се търга станалъ на 12-й гого за
отдавание подъ наемъ касапските дюкяни въ III уч. до
„Съборната църква" подъ Л. .N5 8, 7, 9 и 2.
188 Да се отпуетне сумата 71 • левь 20 ст. отъ
общ каса и то отъ § за дълговете отъ тъзи годишния
бюджетъ иа основание оправдателните документи на Варн.
Окржж. Йнспекторъ
189 Да се повърне отъ Общинската Каса на Варн.
жителъ Кръстю Атанасовъ внесената му сума заедно съ
депозита 310 лева срещу стопностьта на купеното му
чрезъ публиченъ търгъ пркзъ 1901 год. общинско праздно место отъ 228 кв. м.
1 0 Да се повърне отч. общинската каса сумата 37
лева 50 ст. на Йото Цаневъ С 1в Д. Рачевъ питиепродавци въ IV уч. на града Варна върхъ основание на
постановлението подъ Ж.- 6 на комисията че заведението
на горепоменатите отъ II разр. е намаленъ на III разрЬдъ.
191. Не се уважава молбата на ч.тона отъ общ. съветъ
Г н. Ст II. Юшенлииски зъ която моли да му се приеми
оставката.
192. Да стане нуждното прехвърляне по книгите
на Общината местото М 37 отъ 384 кв. м. въ „Илджзътабия" къмь „Татаръ капия" отъ имота на Стойно Ива
новъ отъ гр. Варна, върху Атанасъ Бургуджиевъ изъ
с. малка Франга.
193. Да се остави беепоеледетвие молбата на Варненците рибари, съ която молятъ да имъ се позволи да
продаватъ рпба на разносъ изъ града, отъ сутринъ до
обедъ, която ловятъ въ езерото.
194. Да се остави заявлението на Халаджиянъ безпос.твдетвие, понеже искания отъ него павилионъ за да
направи изложба на разни машинарии въ приморската
градска градина е отреденъ на публиката за почивка,
която посещава приморската градина.
• 195 1) Да се ходатайствува предъ Министерството
на Финансипте чрезъ Взрнен. Финан. Н 1ЧАЛМИКЪ, за
увеличение възнаграждението на измервалите отъ 10 на
15 ст. на декаръ. 2) Понеже работата по това отива
много бавно то да се назначатъ още по единъ измервачъ
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къмъ всека бригада 3) За вазначавание и уволнявание
се натоварва г-нъ Кмета н 4) Удобрлватъ се всички
направени по това отношение отъ него разпоредби.
Протоколъ № 53 отъ 15 Юлй 1903 год
196. Да се остави заявлението на Ст. С. Стояновъ
безпоследсгвпе като неоснователно
19/. Раяреппва се на Георги Яневъ изь гр. Варна,
да отвори „Кафе-Шантанъ" въ зданието въ III уч. на
ул. »Видинска" подъ Н-о 994 понеже то отговаря на
условията по правилника.
198 Да се уважи молбата на Варненский житсль Дойчо
,Д. Мухлевъ. сь която моли да му се разсрочи исплащанието наема на наетия му общински касабски дкжянъ въ
Ш уч. подъ Н-о 8.
199) Да, се възвърне огъ общинската каса огъсъотвегсгвующии § сумата 22 л. 50 сг.- на Варнен. житель
Михалъ С. Долапчиевъ. който е внесълъ като върхяини
върху патента съ кой го пгЬлъ да търгува съ тюгюнъ
презъ н. год. понеже се установи че нетъргуналъ съ
тютюнъ.
200. Да се заплати отъ общинската каса отъ съот
ветствющий параграфъ дъллговете за сметка сключения
тъзи юдигленъ бннжегь на Варнен. житель Анести Г.
Левовъ сумата 20 лева за дадените му на общината
хиляда керемиди.
201. Да се исплати отъ Общ каса отъ съответствудащий параграфь на тъзи год. бютжип, на Хрисго II.
Гайтанджиевь, сумата 105 лена 50 ст. за напечатани.е
отъ него раши общщински книжа.
202. Да се придаде на Варнен. житель Иосифъ Н.
Геронъ, находящий въ общин. газний складъ 15 каси
барутъ иодъ расписка, след>. като заплати следуемите
се такс). сь задължение обаче, че ще отговаря въ слу
чаи се но.ърси барута 01ъ друго лице. Ако т внесе
таксата да се продаде барутя и ако не достига да се
събере остатока отъ него,
203 Да се опрости глобата 5 лв. на В<*рн. жителка
Хатче Ахмедова, наложена й по постановление Л* 23
отъ 25 Аирилъ н. год за направената ограда къмъ съсед
ната страна понеже е крайно бвдена.
Протоколъ Л? 55 17-и Юли 1903 год.
204. Молбата на Атанасъ Георгиевъ съ която иска
да му се отстъпи общинско место за построяване една
къща остава безпоследствие.
205. Да се удобри израсходваната сума оть общин
ската каса 119 лева за купените по стопански начинъ
4 вани за общин. морски бани.
206 Отлага разглежданието на въпроса за исплащание стопностьта на взетото за урегулпрвание улица
„Преславска" место въ III уч. под. №. 929, принадле
жащо на Варненеца Иванъ Георгиевъ и натоварва поет янното приежтетвие, да нареди чрезъ техническото отде
ление да се измери точно колко квадратни метра е местото
което подпада подъ улицата.
207. Удобрява приготвената отъ техническото отделение
подробна сметка за нуждните поправки на общин. основни
училища както и на чиновете въ техъ и разрешава това
да се извърши чрезъ публиченъ търгь въ най скоро време.
208 Назначава комисия въ съставъ: помощ Кмета
Т. Раевъ, съветниците: Д. Ханджиевъ и Д. Нерелинговъ
и град. инженеръ Геровъ, която да прегледа всички сво
бодна изь града мвета и онредвли подходяща м е с о за
детско игрище.
209. Да се отложи разискваниего по представената
•отъ контрольора сметка ля. 1-и Ангусъ т. год. до когато,

ако откупчицитв на градското право „Канъ-парасж" В,
Явашчиевъ н Г. Матеевъ не си уравнятъ сметките, то
гава да се докладва на съвета следъ което ще се вземе
нуждното решение.
210. Удобрява представените отъ техническото отде
ление сметка и поемни услозил и натоварва постояното
приежтетвие да отдаде чрезъ тъгръ поправката на двата
моста находящч на улилицата „б-п Септемвриц" и до
приморската градина.

(Следва)
П

Министерство
на

Р*П- ОТЪ

П

Р* П пс ъ

Окръжно.

Вътрешните Работи
Отделение Админпстр. Полицейско
Л З по 17

Д° г- г- Окряжнпщтъ Управители и Софийския градоначалникъ.

Декемврип 31 день 1903 г.
гр. София
Министерството на Вътрешните Работи съобщава
на г. г. Окръжните Управители и Софийския Градоначалникъ, за надлежно расиореждание, че търговската спо
годба между България и Ромъния се продължава за
още едча година — отъ 1й Януарий до 31 Декемврип
1901 година включително.
Главенъ Секретарь: (под.) Т. Васнльовъ, Началникъ
на отделението (тод.) Г. Симовъ Сверилъ преписа Сек
ретаря при Варнен. Окр. Управление (подп.) Джезаровъ.
Ищраща се въ пръписъ до г. г Околийските На
чалници вь Варненския Окръгъ за надлежно распорежданпе
гр. Варна, 8 Януарий 1904 год.
Окръженъ Управигель: (под.) Г. Ивановъ
и Секретарь: (под.) Джезаровъ.
Верно, за Секретарь при Варненското ГрадскоОколийско Управление: С Парушевъ.

Обявление
Изгубените ннтизапски билети подъ Н-о Н-о 92982
и 92983, издадени оть Каралийското Селско Общ. Уп
равление, Добричока околия на Антонъ Ивановъ и Петко
Енчевъ, за ираиособегвенность на два пола, ст. белези :
първия 8 годишенъ, кост.мъ сивт. и на корема пъстъръ
и последния 10 годишенъ. косъмь черъ безъ белвзи
съ изгубени.
Ако се укажатъ да се считатъ за невалидни понеже
съ заменени съ дубликати.

въдомость
За числото на исклания добитъкъ въ Варненската
Гр. Общ. скотобойна

за презъ глесецъ Февруарий 1904 год.

220;

25;

1 !; — ;. 437

35 34 ; 255

1007,

гр. Варна, 1-н 31артъ 1904 год.
за Варненскпп Град. Ветерпнаренъ Лекарь: II. Впчевъ.

Брой 5

Варненский Общински Вестнпкъ.

Стр. 4

АКТЪ
Днесь, 31 Януарий 1904 год., долоподписаний Пред
седатели на тричленл. комисия Д-ръ А. Пюскюллиевъ на
Варн. Град. Община, заедно съ членовете съща коммиссия:
Петръ Генковъ и Джендо Георгиевъ въ присжтствпето на
бирника Анастасъ Д. Припреновъ и на общинсквй контрольоръ Петръ М. Богоевъ произведохме ревизия вър
ху операциите извършени отъ бирника за време отъ 1
Януарий до 31-й сжпдий 1904 година и намерихме:
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми съ
редовно записани по книгите и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ расходо-оправда
телните докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, сно
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,

споредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 6^998
„ —-. я
„ медни
—
„ 35 „
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.

Пресед, Д-ръ А Пюскюллиевъ
П. Хр. Генковъ
Ревизионна
комисия:

Членове:

Джендо Георгевъ

Бирникъ: А. Д. Припреновъ
Общ. Контрольоръ : П. М. Богоевъ

РАВНОСМЪТКА
за състоянието на касата на Общинското бпрнпчество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Януарий 1904 год., произведена на 3] Януарип 1904 год.

Да дава

Да зема
Сума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева |ст
На наличность съгласно касата
„ депозитните суми
„ общинската каса за глоби, сдържани
отъ служащите за 1901 год.
„ същата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.

лева

65998 35:
13385 531
35

2
3
1,4

55
6

Всичко

Огъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа за това
„ гербови марки
нали«чость въ общинската каса
налични"»!, въ Дружество. „Гнрдапъ^
авансови ^ ^ п и с к и
изплатенъ патентъ за 1901 год отъ
касата за сметка на Градско общин
ското управление

79473 88!

Всичко

ст.

23164 92
41 50,
27778;81

27591
647

249 90,

79473 88

Гр. Варна, 31 Януарий 1904 г.
Ппредсед : Д-ръ А.
Ревизиона комисия:

П

Х

Пюскюллиевъ

Г е т ъ

Членове: Г ?'
Джендо Георгево
(подп.) Бирникъ,: А. Д. Припреновъ
(подп.) Контрольоръ: П Богоевъ.

Издава Варненското" Градско О б ! ^ ^ ^ ^ ! ^ ^ ! ^
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