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ВАРНЕНСКО ГРАДСКО 0ЕЩ1П1Ш) У11Р ШГС НГС.

ОБЯВЛЕНИЕ
••№ 2837
гр. Варна 6 Мартъ 1904 год.
Варненското Градско Общинско Уп
равление, явява на иптересующпте се, че
търси единъ първокласенъ кондукторъ
съ годишна заплата 1800 лева.
Желающите да заематъ тая длъжнрсть, .се^юл^вата^а.^спраштъ до уп
равлението заязленията си придружени
съ нуждните документи.
Кметъ: Д-ръ ПЮОКЮЛЛИЕВЪ
Секретарь: П. АТАНАСОВЪ

йзводъ
отъ

решенията н;> Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ <1р. 5.

ч-лелното приемане направеното отъ предприемача П.
Ианчевъ общин. Шосе, нъ съ исключение обаче че вместо
1 0 % отъ смечката по девиза за чакъла да се спадне
5 °/0, П) Разрешава изплащането Панчсву сумата отъ
съответствующий § по бюджета за настоящ, година, която
епорвдъ сметката възлиза на 2213 лева 83 ст. III.) Нато
варва Началника на техническото отделение за сьставянето окончателната за таи целъ ситуация.
215. I) Разрешава да се купи едно ново седло съ
принадлежностите му, поправянето на старото седло
направата на два нови хамута и поправка на старите
на сума около 300 лева. II) Да се поправятъ общинските
файтони на сума около 100 Лгч?я. Ш) Да се направи
облекло на градскообщш.с.;.. е подхвърляни цЪтца на
сума около 100 лева. IV) Да се направи траурно облекло
за два, сбщин. конье и за единъ пожарникаръ (карударъ)
на сума 50 лева V) Да се купегъ чатири фенери за
дветъ пожарни машини на сума около 60 лв VI) Да се
' ку.гятт-. тш-ь. ^амбп нужлни за помещението на пожарната
команда и за други дребни разни потребности на сума
100 лева.
216. I) Непозволява пребпранпето на довлеченпте
камъни отъ поройните дъждове отъ новопрокопашш каналъ
край града за това заявление на Д. Кузмановъ да се
остави безпоследствие. II) Да се продадътъ общинските
бурлурни камъни по 5 лева погоннй метръ.
217) Остава се безпоследствпе заявлението на Бъл
гарското търговско параходно дружество тукъ н не се
разрешава поставянето на барака въру насипаното отъ
морето рапнище на пристанището къмъ сегашната железо
пътна станция.

218) За иапрелъ да се израсходна отъ постояното
присътствие по стопанский начинт, за ранните нужди на
211. Следъ прочитането на писмото на Контрольора общината до 1000 лв; I. Глава 1-иа § II канцеларски:
при обш. отъ 17 Юний т. г. подъ М 27 за да се вземе матррияли и печатание, които не влизатъ въ контракта.
едно решение отъ съвета за изплащанието на Братя М. § III Осветление, отопление, купуванпе и подържание
Анкова сумата отъ 38 782 лева 95 ст. съвета предъ видъ моби.тп. § VI Поддържане общински здания § VII Пожар
на това, че въ бюджета за 1902 год. на Варнен. община ната команда § IX Подържане аптеката и амболаторвята,
е предвидено пуждната сума за исплащането на Бр. М купуване инструменти, апарати, медикаменти, превязъчни
Анкови ио направата на канала край града Варна неаа- материали, пране ризи, кърпи превръзки § X Подържане
общинската библиотека: снабдяването й съ вестници,
мира да вземе решение по тоя въпросъ.
списания, § XIII Подържане съществующи пътища, мос
212. Да се премерятъ местата въ лозята презъ които тове водопроводи, канали, обработване градски градини и
минава водата, отъ старшия лозарски стражаръ, общински пиппнерпп п пр. § XVIII Тържества и осветление по
чюшмеджия и технически надзпратель. като се поканятъ случаи на праздници § XXI Изтребление безтопански
същевременно и притежателите да явя.ъ какво искатъ кучета и други вредителни животни. § XXV Разноски за
процеси, $ ХХА'1 За храна на коньете и подържане
за отчуждаване на тия места.
общин. оборъ, въ случай че, се утвърди търгътъ, които
213. Удобпява предсавените отъ техническото отде ще се произведе за коньете, този разходъ нема да се
ление смъгка и поемнп условия и разрешава поправката произвежда ио стопански начинъ. § XXXIII Подържане
на моста при „Кумъ-Чепше" да се извърши чрезъ търгъ. общинската работилница п за надничари, когато стане
нужда да се иаематъ. # XXXIV Понеже чистптелните
Протокол ь № 57 отъ 19 ЮлиЙ 1903 год.
машини не можаха да се отдадътъ на търгъ п съвета е
214. I) Удобрева се протокола на комисията за, окон-
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2зе.тъ решение чисгението на нуясдниците да става по по курса за поставяне бюета на II. Сиятелсгво Графъ
згопански начинъ. § XXXVI За подобрение ,меркит-в въ Игнагиева.
занитарио отношение, въ случай на епидемпчески болести
Протоколъ ЛВ 59 отъ 25 Юлий 1903 год.
зъ градътъ и за купуване дезинфекциони машини. II Глава
[1-ра § III Възнаграждение на външи лица, назначавани
230. Удобрява произведений на 21-и и 22-й того
та специална общинска работа. § IV Повръщгне надвнесени ,ъргь по отдаванието на пр-вдпривмачъ доставката' на
1ли неправилно внесени суми огъ връхнини, конто финан- окоп» 10000 кг. ячимикъ и ярма нуждни за Варн. Град
;овите власти нскатъ да се възвърнатъ Удобряватъ се Общ. конье за време до 1-й Януарип. 1905 год. и го
5ъщевремено и направените до сега по тоя начинъ разходи възлага съгласно поемнигЬ за него условия върху Варн.
5а време отъ 1 й Януарип 1903 год. до 1-й Юлий същата жителъ Аганасъ Фалиповъ по 12 л^ва 09 ст. за 100 к. г.
година, които ненадминаватъ повече отъ 1000 лева по ярма и по 10 лв 96 ст. за 100 в. г. ячимикъ. •
зъщите параграфи.
231. Удобрява произведений на 21-й и 22 и того
Протоколъ № 58 отъ 21 Юли 1903 год.
търгъ за отдаване на предпрнемачъ поправката на Варн.
219. Да се придаде делата преписка на Общ. Юрист- Основ. Училища и го възлага върху Михаилъ Куновъ за
*
шнсулть да дадо .мнение имали право Банката да дири 1288 лева 35 ст.
1пхви по ситуациите или по платежната заповедь издадена
п ъ общин. Управление на Ив. Бапновъ подъ Л$ 839/99
$а направения отъ него зводовъ мость на улица .,6-ий
Зетември" предъ видъ акта на Ст. X. Пейчевъ и Бапновъ.
220. Остава се безпоследсткие заявлението на варн.
жита.чь Д. Доковъ, а депозита му отъ 50 лв. за участието
му въ търга за касапскн.е дшкяни да се прекара на
приходъ въ общинската каса.
221. Да се заплати отъ общ. каса отъ съогветствующий § на тъзъ годишния бюджетъ на варнен. житель
Хр. Стояновъ, сумата по платежната заповедъ № 1228/
900 год. 775 лева 20 ст за доставените му 114 х-кголитри ечимикъ за общ конье презъ 1900 година.
222. Разрешава се на г-на кмета и г. г. помошницпгв
му по 15 дни огпускъ по отделно на всекого отъ деня
на ползуването имъ.
223. Да се възвърнатъ отъ общ. каса отъ СЪОМГБТствующий § ла тъзъ годиш, бюджетъ на Янко Димитровъ
изъ гр. Варна 25-техъ лева които той внесълъ на 24
Юни 1896 год. въ общин. каса за да участвува въ търга,
224. Да се възвърнатъ отъ общин. каса отъ сжответствующий § на тъзь год. бюджетъ 13 лева на варнен.
житель Ашеръ Бенвеннстъ, които неправилно внесълъ за
общин. връхнина.
225. Остава се безпоследствие молбата на Илия
Трошевъ, съ която иска да му се намали град. право
за впрегане отъ нЬго „Трамкаръ" отъ 40 лв. на 20 лв.
за презъ тъзъ год. л4тенъ сезонъ.
226. Да се разпореди Г-нъ Кмета за да се съберътъ
всичките пръстнати крини подъ разписка, а именно: отъ
Георги Сотировъ 9 крини, Никола Мутафовъ 6 крини,
А. Григорияди 8 крини, С. Камбосевъ 4 крини, Шумнен.
Търгов. Д-во 2 кр. Д. Янковъ от. с. Галата 1 кр. Д.
Георгиевъ, 1 кр. Елиезъ Мелемятъ 2 кр. а въ случай че
до 10 дни ве ги предадътъ на борсата отъ съобщението
имъ да се заведе процесъ противъ техъ.
227. Упалномощава се г-нъ. кмета да отдаде всички
затворени общ. касапскп дюкяни подъ ваемъ по добро
волно съглашение за до 1 Януари идущата година.
228. Упълномощава г-нъ кмета да изтегли отъ Варн.
Земледелческата каса още 2000 лева за раздаване на
измервачате и работниците за измерените отъ техъ земи.
229. Упълномощава г-нъ Кмета да подпише контракта
съ лицето което ще предприеми поставянето на бюста н
истегли отъ постояната комисия сумата 5000 лева. Да
действува по направата на бюста до окончателното свършванне на работата както подписва и всички относящи
се до тая работа книжа. Упълномощава се още г-нъ кмета
той самь да определя датите предвидени въ програмата

232. Следъ разгледаните въпроси на дневент. редъ
г-нъ Кмета П. А. Кжрджиевъ заяви, че си дава оставката
и която съвета прие. Пристъпи се къмъ избиране на
Кметъ и се избра за тъкьвь съ тайно гласоподаване еъветмика Днмянъ Н. Перелинговъ, съ следующия резулгатъ.
Гласуваха 12 съветници; получиха Д. Н. Перелинговъ
9 гласа-• Тодоръ Раевъ 2 гласа и една бела бюлетина.
Следъ това съвета провъзгласи за кметъ Дамянъ
И Иерелингова, който и встъпи въ длъжносгь.
Протоколъ М 60 отъ 22 Авгугъ 1903, год.
233 Да се назначи третий санитаренъ лЪкаръ вре
менно съ 300 лева месечна заплата до прекратяването
на скарлатината въ града.
Упълномощава се г-нъ Кмета да предложи на Варв.
Хигиеничиски.съв.ъть да раепоредц за определението на
една часть о.ъ войниците за пазене на бодве.ьта гдето
се появи ичъ града.•
,
Назначението на двамата

фершели

се отлага.

234. Да се остави заявлението на Варненеца Иванъ
Брайковъ безпоследствие съ което иска да се прехвърли
наетия отъ него касапекий дюкянъ вь „Балжкъ-Пазаръ"
I уч. подъ Ж 11 върху Перикли Влнгеловъ..
235. Въпроса за магазанатъ на газа, е сезиранъ отъ
съвета съ решението подъ № 219/901, за което има
изработена п утвърдена таблица за таксите които общи
ната събира отъ общ. приходи, то не Намира за нуждно
да се занимава на ново.
236. Да се освободи кехаята X. Георги Атанаеовъ
отъ плащане на такса за гдето циркулира 'файтона му
изъ улиците на града Варна презъ тъзп година.
237. Отлага решаването на въпроса дали да се
отпустне на исканите вещи отъ заведующип работилни
цата на флота до тогава до като общян. Инженеръ не
оцени колко ще костува материала и пр. и далп еж нуждни
за общината.
238. Позволява се на Варнен. рибари да продаватъ
риби на разносъ изъ града която те сами ловятъ въ езерото
само до обедъ.
239. Да се отдаде подъ наемъ-за три години град
ската зарзаватчипска градина при „Русчукъ-капия" подъ
условие, че ако канала на реката Девне се прокара отъ
друго место да нема право наемателя да дири обещетение отъ общината, да има право да я напусгне.
Протоколъ М

63 отъ 26 Августь 1903 год

240. Относително писмото на контрольора при общи
ната -преди да се вземе нуждното решение затова да се
проверятъ всички документи които оправдаватъ израсход-
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ваните ио стопанскип начинъ суми следъ което да се
докладва на съвета Проверката на тия документи да
стане отъ комисията, състоите се отъ г н. кмета 3. Зафировъ, съветниците П А Клфджиевъ, Г. Антоновъ и
контрольора при общината.

Протоколъ М 69 отъ 22 Септемврий 1903 год.
253. Да се опрЬделятъ следните помещения въ гр.
Варна, гдето ще се гласува за избнрнне на народни
представители
1) 1-а секция за I н III уч. училището „Княчъ Борпсъ"

241. Исканието на Г. Парусиядисъ е основателно н
заповвдва се на бирничесгвото да исплатн сумата 870
лева 06 ст. заедно съ лихвите и то отъ деня на събарянис дюкяна му.
242. Да се назначи третий врвменненъ саншаренъ
л^каръ Д-ръ Танановъ жителъ на града Варна
243. Заявлението на Полковникъ Бояджиевъ да се
оставя бозпос.тъдствие понеже топ искалъ за 6 релефни
карти 1200 лева Понеже училищното настоятелство се
е занималъ ио този въпрось и зелъ протоколно решение
подъ № 8 01 ь 17 Юни т. год.
244. Да се остави безпоследствпе молбата на Иосифъ
Линкеръ, съ кояю иска да отвори „Кафв-Шантань" въ
III уч въ зданието на мадамъ Дрекслеръ, понеже това
последното не отоваря условията предвидени въ пра
вилника.

2) П-а секция II и V уч. училището „Св Климентъ"
3) III а секция за IV уч. училището „Св. Методий".
254. Псканнето на Варнен. Окр. Пнженеръ за отсичанието безнлатно 100 дръвчета 'отъ общ: гора да се
остави безъ последствие; а срещу установената такса се
разрешава.
255. Натоварва постояното приежтевие да поръча.
петъ шапки съ лента (кордела) околовръси, на шапките
съ кокарда отъ значката означена въ писмото на общин.
лекарь за санитарните агент.
(Следва).

ЯЛИ I

245. Отлага се въпроса, дали да се платягъ парите
на Венелинъ Божиловъ които е доставилъ читанки за
основните училища.
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246,' Приема се показаната отъ комисията макси
мална цена на кв. мегръ 80, 40 и 20 лева и минимал
ната отъ 2, 1 левъ и 50 ст. за еь.такяне нроекп, оценка
на сградите, улиците, площадаге, дворищата и пр. на гр.
Варна съ подробната таблица за категориите имъ.

Протоколъ М 68 отъ 13 Септемврий 1903 год.
, 249.; 1) Да се даде на сегашните предприемачи — В.
Явашчиевъ и Г. МатЬевъ, по същите условия довеждаиието на изворната вода, отъ точка 340 до кюшето на
дружество „Гроздъ", где-го ще се направи и резервоара
отъ сжщите по указанието на технич. отделение, 2) За
довежданиего на същата вода отъ споменатия резервоаръ
до мостьта прн улица „6 Септемврип* удобрева се при
готвените отъ техническото отделение сметка и поемни
условия и разрешава се да се отдаде на предприемачъ
чрезъ търгъ който да се произведе въ най скоро време.

251. Удобрева произведений на 1-й и 2-й Септем
врип т г. търгъ, за отдавание подъ наемъ за три години,
начвная отъ 1 Януарий идущата 1904 год. до 31 декемврий 1906 год. градската зарзаватчмйска градина при
„Русчукъ капусу; и възлага върху Христо Николовъ.
2й2 Остава бешоследетвие заявлението на Вилхелъ
Мапровичъ отч. гр. Варна за исканото общ. место мЪжду
житницата и магазина на Лишо и да се намали наема отъ
Злв. на кв. метръ защото е бллъ много високъ.
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250. Неудобрева произведений на 30 Августь търгъ
т, год. за направа на 50 крини и 100 ригли и разрешава
да се обяви новъ търгъ.
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248. Удобрева се произведений на 27-В и 28-й Ав
густъ м, год. търгъ за поправката мостьта при „КумъЧешме" и го възлага върху Д Н. Кенковъ за 388 лева
75 ст: или 1 9 % подъ девиза 479 лева 9а ст.
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Проюколъ Ж 67 охъ 2 Септемврий 190В год.

о
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Протоколъ № 64 огъ27 Августъ 1903 г.

247 . Да се назначи, временно за единъ месецъ фелдшерь, който специално да помага на лекаря по прекра
тяван пет о на болеста скарлатина.
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Брои 6

Варяенский Обшински Вестяикъ.

Стр. 4

АКТЪ
Днесь, 28 Февруарии 1904 год., долоподписан. Нредседатель на тричлен. комисия Д-ръ А. Пюскюллиевъ на
Варн. Град. Община, заедно съ членовете сжща коммиссия:
Петръ Генковъ и Джеядо Георгиевъ въ прпсжтствието на
бирника Анастасъ Д. Припреновъ и на общинский кон
трольоръ Петръ М. Вогоевъ произведохме ревизия вър
ху операциите извършени отъ бирника за време отъ 1
Февруарии до 28-й сжщий 1904 година 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-оправда
телните докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличността верна,

според/ь както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно:
Въ злато
лева — ст.
„ сребро 48932 „ - „
,, медни
—
. „ 63 „
3) Че неповърнатите въ депозитъ и на хранение
суми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите пр*зъ
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения и
разписки.
Прилага се една равносметка.

/ПредседательД-ръА Пюскюллиевъ
Ревизионна
комисия:

Членове:

П. Хр. Генковъ
Джендо Георгевъ

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

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Февруарии 1904 год., произведена на 28 сжщап.т год.

Да дава

Да зема
С ума

Кому и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст.

лева ст.
На валичность съгласно касата
„ депозитните суми
„ общинската каса за глоби одържанц
отъ служащите за 1901 год.
„ същата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.

Всичко

4*932 63!
15223 57*
35
55

О.ъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа за това
„ гербови марки
„ налииность въ общинската каса
наличность въ Дружество. „Гирдапъ с
75
изплатенъ патентъ за 1901 год отъ
касата за сметка на Градско общин
ското управление

64246 20!

Всичко

23164 .92
2ь .50

13213 95
27591 13
249 90

64246 20

Гр. Варна, 28 Февруарии 1904 г.
Председателъ: Д-ръ А. Пюскюллиевъ
тт „
, II. Хр. I 'енково
г
Членове: )\жендо
Теоргевъ
(подп ) Барникъ,: А. Д. Пупшртювъ
(подп.) Контрольоръ: М. П Богоевъ.

Ревпзиона комисия:

Издава Варненското Градско Общинско Углр^вл^нгиГ

Печатница Хр Н. ВоВниковъ - Варна.

