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264. Тжзп годишния гроздоберъ да почне отъ 5 ий
Овтомврий и пазара за спиране на кола съ кадози и
прочее да се определи площада при училището „Св. Кприлъ*' и мъжката гимназия гФердинандъ I".

Продължение отъ бр. 6.

'156. Молбата на Василъ Касабовъ съ кое.о иска
отъ местностьта „Джанаваръ Тепе алтъ•• 35 декара мес
то за да му послужи за развиване ка скотоводство и пр.
да се остави безъ последствие.
257. Да се има предъ-впдъ молбата на дружество
то „Братство" при съсгавянието на бюджега за идущата
година.
258. Исканието иа дружеството „Гроздъ', з~ пос
трояване чешма въ двора му да се остави безпоследствие, защото не се знае дали ще има излишъкъ отъ тая
вода.

265. Приема се да стане прехвърлянето по отноше
ние получването сумите по предприятието направата на
мост.ьта въ . Кумъ Чешме" отъ общин. каса отъ [ДИМИтръ 11 Кенковъ, върху Атанасъ Кенковъ, но ст, усло
вие щото съвета по всека неустойка по поемнигв' усло
вия ще държи и двамата за отговорни. Това прехвърля ние да стане и по книгите на бирничсството вь общи
ната.
266. Да се не утвържднм ст анални на 22 и 23-й
того търп> по докарваниею на водата
Да се произведе вт. най скоро време търгъ, като
се уговори въ обявлението, че кюнцпте, които ще послу
жат ъ за докарването на водата ще бждатъ по образеца
даденъ отъ техническото отделение при общината.

'259. Удобрява отпущането на сумата 2000 лева за
267 Насичането и презозването на псечената гора
сждебни мита, по гражданското дело; Н-о 347/90Д год.,:
да стане по стопански начинъ, а контрола какъвто пос
заведено противъ Общината стъ Ат. Каракашевъ за
тоянния съставъ на общината намери за добре постави.
45644 лева и 12 ст. и заповедва на общин. бирничес.во
да испише въ расходъ тая сума по съответствующия
268.- Да се остави заявлението ла Внлхемъ Мапропараграфъ на бюджета.
вичъ, съ което иска намалението на таксите за свободно
место за разтоварване храни предъ магазините безь пос
260) Удобрява щото постановлението на Варненскии
ледствие понеже такива!о еж вече гласувани по наддежФинансовъ Началникъ Н-о 296/903 г. с ъ к о е т община
ний редъ и възъ основание на конто е гласуванъ тазго
та се глобява съ 228 л 12 ст., плюсъ толкова лева следишния бюджетъ.
дуемлй се данъкъ за рента за 1902 и 1903 год. за ук
ритите отъ общината имоти на общината, да се обжалва
Протоколъ Н-о 71 отъ 25 Сеитемприй 903 г.
предъ надлежните финансови и сждебни власти.
269. За нанредъ даванието Общин. места, върху
Упълномощава се Г-нъ Кмета или преупълномощено
които
ще се построява,;т. павилиони да става чрезь търгъ.
отъ него лице да представлява общината предъ Финан
За построяването такивато павилиони се опрг.делатъ с.тЬи Съдебни власти.
дующите общински мЬста: жгжла до държавното здание,
бивше ковчежничество, площадката до централната гра
'Протоколъ Н о 70 отъ 21 Септемврпц 1903 г. .
дина, до чешмата, срещу площада на :„балъкъ-пазаръ". •
261. Да се продадътъ конфискуваните брадви въ местото около кавака долу въ тррговската пняца и край
участъците „Гюндюзъ Чепгае" и „Пенирдже" отъ разни морската градина.
дърварп не снабдени ст. нуждните позволителни билети и
За тая це.ть да се обяви търгъ, като се издаде нужполучената сума да се внесе въ общинската каса.
дното обявление, че отъ 1-й Януарий идущата година до
262. Прие се 'поканата на Вари. Окр. Постоянна 31 Декемвршг 1908 год. т. е. за единъ срокъ отъ 5 год.
Комисия и инспектора по земледе.-шето и клоновете му се даватъ подъ насмъ тия места.
Запрещава се строението на павилиони на други час
и исказва готовность да присжтсзува на конкурса, като
за тая це.ть натоварва Г-на Кмета да издаде покана за тни места. Павилионите които ще се построяватъ на
казаните места ще бждатъ по образеца даденъ отъ тех
него день.
ническото отделение при общината,
263. Да се разреши десеть дневенъ отпускъ на
Общинския аптекаръ Д. Златаровъ, за което Г-нъ Кмета
2/0. Удобрява цените на дръвчетата показани въ
да издаде заповедь.
съставената таблица и заповедва на постоянното прпежтствие да я обяви чрезъ обявление въ общин. вестникъ.
За прЬзъ време на отпуска му, да се назначи час
тенъ аптекаръ съ дневно възнаграждение 5 лева, което
271. Да се повърнатъ оставените отъ Гарабедъ
да се вземе отъ § 9 отъ разходната часть на бюджета
Агоповъ въ общин. каса 25 лева депозитъ
за т. г.
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272. Да се замени платежната заповедъ Н-о 1173
отъ 1903 г. и исплати сумата 201 левъ 35 сг. отъ раз
ходната часть на бюджета за т. година.
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283 Да се опрости сумата 99 лева огъ наемъ т
касаиския дюкянъ, като се прокаратъ по книгите на
бирничеството.

284 Взема се актъ отъ заявлението на А. Дякови
273. -Въ допълнение на решението отъ 24 того р е - .
ча
и
се заповедва на бирничеството да има предъ видъ
шп гроздобера да стане на 1 Октомври т. г. Постоянното .
искането
му при исплащание останалата сума която имг
присжтствие да издале нуждното за това обявление, като
предупреди Варненските граждани, че по рано огъ гор да получава огъ общинската каса инженера Трънка по
нята дата никому нема да се допусне да обиратъ ло- > изпьлнителенъ лисгь Н о 6849/92 год.
зята си.
285. Да се плати законната лихва 10 % на сумата
274. Предъ видъ, че отъ сметката и отъ сведения 6391- 27 лева отъ деньтъ на издаване платежча зепота на контрольора при общината се устанояява, че Хж- ведъ Н-о 839 отъ 5 и Юлий 1899 год. до окончателното
дърчалията представлява всички доказателства за сумата и исплащане.
която той претендира, го да се заповеда на бирничество
286. Дневното възнаграждение на съветниците, кои
то : да я исплати отъ гл. П на § 7 отъ расходната часть
то придружаваха измЬрвачигЬ да се изплати отъ непред
на тъзи годишния бюджетъ.
видени разноски, предвидени въ бюджета за тази година.
275. Внесените депозптнп пари отъ разни посетите
Протоколъ Н-о 75 отъ 1 Октомврий 1903 г. '
ли на общин библиотека, срещу получените имъ книги,
да се исплатлтъ отъ общинската каса, като взетите де
287. Да се назначи една комисия въ съставъ : Общ
позитни квитанции се задържатъ въ касата като наличинженеръ, Общин. юристъ-консултъ Д-ръ Сгояновъ и
ность и се пазятъ като такива до събирание сумата оть
Контрольора, която да изучи добре какъ стои тоя въп
Георгиева
росъ, колко камъни съ употребени и колко доставени
Въ случай, че сумата не може -да се събере по
камъни не еж неплатени по построяване на зида, кои ся
доброволенъ начинъ отъ Георгиева или гарантите му, то
причините за дето до сега не се разрешава, въобще, съ
да се заведе дело противъ техъ, като за това се упъл
всички подробности изложени писменно да докладва на
номощава Г-нъ Кмета или преупълномощеното отъ него
съвета за вземане на окончателно решение относигелне
лице.
заявлението на Варн. житель Никола Г. Станковъ
Протоколъ Н-о 72 отъ 26 Септемврий 1903 г.
288. При гласуванието бюджета за идущата 1904
27 5) Удобрява показаното мнение на контрольора и год. да се има предъ видъ и заявлението на Коста С.
заповедва на бирничеството да испълви изискуемитт. по Димитровъ,
тоя въпросъ отъ закона за градските общини формалност.
Протоколъ Н-о 77 отъ 3 Октомврий 903 год.
276. Исканието на Г-нъ Контрольора да се остави
289. Не намира основателна молбата на Бахчеванбезъ последствие, като си служатъ за напредъ съ
джийския
еснафъ, затова да се остави безъ последствие.
сегашното распределение въ бирничеството
290. 1) Удобрява наетите отъ училищното настоя
277. Да се остави молбата на Илия Павловъ за
телство съ протоколите си подъ Н-о Н-о 14 и 18 подъ
гдето иска освобождението му отъ плащане на такса,
наемъ частни здания, които могатъ да служатъ за учи
предвидена въ т. годишната таблица за построяването му
лищни помещения за идущата учебна година, а именно:
на едноетажно здание безпоследствие.
кжщате на Костадинъ Поповъ въ V уч. за 1000 лева
Колкото се отнася за разрешение да построи каза
съ срокъ отъ 1 Септемврий 1903 г. до 1 Септемврий
ното здание, то да провери и ако то отговаря на изис190 ^ г.; на Ана Дрекслеръ въ Ш уч. за 720 лева; на
куемите се по закона за благоустройството условия да Ив. Обрешковъ въ Т уч. за 650 л. и на Ирина Инглеиздаде нуждното позволитзлно.
зи въ IV уч. за 600 лева съ същите срокове.
2) Удобрява се също пренаемването и за идущата
278. Да се поиска отъ началника на техническото
отделение при общината подробенъ иланъ за всички сво учебна година къщите н а : Сотира Парушева въ I уч.
бодни общински места, които требва да се продадатъ, за 1350 л. съ срокъ отъ 1 септ. 1908 г. до 1 септемв.
следъ което да се обяви търгъ въ едно най късо време. 1904 год; кжщата на Янко Теневъ въ V уч. за 1000 л.
съ сжщия срокъ зданието на Българската Народна Бан
279. Да се отсекътъ 20 кола дърва отъ общ. гора. ка (бивше притежание на. Наумъ Георгиевъ) въ V уч.
за Д-во „Братство" за поддържане безплатни ученически за 900 л. и кжщата на Атанасъ Христовъ въ У уч. за
трапезарии и се принесътъ за сметка на общината.
900 л. съ срокъ отъ 10 Октомврий 1903 год. до 10 Ок
томврий 1904 год.
280. Да се остави тъжбата на Нванъ Георгиевъ
3) Удобрява се наема за зданието на Деспина Пуриобезъ последствие, като неоснователна, и заповедва на
ти, въ което се помещава общинската библиотека съ гобирничеството за събирание на глобата.
дигленъ наемъ 1500 лева и съ срокъ 1 Августъ 1903 г.
до 1 Августъ 1904 год.
Протоколъ Н-о 73 отъ 29 Септемврий 1903 г.
291. Поправянето дюшемето на дървения мость на
281. Да се подържатъ и за напредъ телефоните въ реката „Девня" да стане но доброволно съгласие; удоб
Кметската стая, общинската канцелярия и пожарната ко рява произведения за това на 2 того търгъ и възлага
манда отъ 1 Октомврий т. г. до 1 Октомврий 1904 год. направата да стане отъ п следния конкурентъ С. Димовъ
за което расхода да се вземе отъ § 2 на бсаджета.
за 386 лева.
282. Исканието на финансовия началникъ при съставяяието бюджето-проекта на общината за идущата 1904
година да се предвидятъ 2 общин писари при тукашни-.
те Държав. бирници и шесть души общински агенти при
финансовите пристави да се има. предъ видъ при гласу
в а н ието бюджета за 1904 год.

292. Удобрява приетите до сега на отг.тедване под
хвърлени деца, взети презъ 1901, 1902 и 1903 год., а
именно: 1) момичета: Стоика. Янула Веселина Олга, Ма
рия, Дешпина, Оропсима, Грозданка и Султанка. 2) мом
чета: Симеонъ, Щерю Маринъ, Александръ, Антонъ, Дамянъ, Иванъ, Михаилъ, едно не кръстено и Маринъ отъ
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които презъ м-цъ Септемврип т. год. еж останали: Антонъ, Михаилъ (умрелъ на 10 Сент. т. г.) и Грозданка
а за напредъ възлага на постоянното приежтетвие да
приема такивато деца на отгледване. следъ кое го да
докладва на съвъта на удобрение.
293. Да се провери отъ техническото отделение при
Общината до колко е основателно искането на Ив Доче
ва и въ утвърдителенъ случай да яви какво е работилъ
той презъ това време, имали редовенъ надниченъ листь
за вършената отъ него работа и пр., следъ което чрезъ
писменъ докладъ отъ Началника на техническото отделе
ние, постоянното приежтетвие да докладва на съвета за
вземане окончателно решение.
294. Да се назначи комисия състояща отъ п. кмета
Зафиръ Зафировъ, която заедно съ общинския юристъ
консулъ Д-ръ Стояновь да изучи въпроса, въ какво
именно се състоять безпорнптЬ претенции на Гендовича
и ония на общината следъ което да са докладва на съ
вета за вземане на съответств. решение по тоя въпросъ.
Протоколъ Н-о 78 отъ 4 Октоврии 1903 год
295. Утвърдява станалия на 2 того търгъ за докар
ване водата огъ резервоара при Д-во „Гроздъ" до град.
водопроводъ при моста на улица „6 Септемврий" и въз
лага върху варненеца Слави Димовъ за дадената отъ
него щн& 1455-05 лева.
29Я. Да се исплати отъ общ. каса сумата по пред
ставените отъ И. В. Коевъ при платежни заповеди подъ
М. М 1325, 1326 и 1327 и четири разписки възлизаща
на 354 60 лева.
297. Да се назначи комисия състояще отъ членовете
на съвета: Ст. Бабаджовъ, Юнузъ Гафаровъ и X Налбаятоглу коя ю да влезе въ споразумене за спогодба по
претенциите на Дурмушъ Салиевъ и съ писменъ докладъ
да докладва на съвета.
Протоколъ № 79 отъ 6 Октомврий 1903 год.
298. Да се повърне гаранцията на Бою Стопчевъ,
представена отъ него въ битноста му икономъ прп общината
299. Остава безъ последствие молбата на „Брат
ството" по издържане безплатни ученически трапезарии
тъй като въ бюджета на общината има предвидената
сума за издържането му.
800. Да се остави безпоследсткие молбата на Я. Г.
Табаковъ, като неоснователна, а да се обяви търгъ за
отдаването й подъ наемъ за срокъ три години.
301. Приема се по принципъ докладвания бюджетопроектъ на общината за идущата 1901 год. и отлага раз
глеждането и приемането му въ едно отъ най близките
заседания на съвета, като се натоварва постоянното
приежтетвие на сжв*та да приготви отъ него нуждното
число екземпляри и се раздадатъ яа членовете отъ съвета
за проучване.
Протоколъ № 80 отъ 27 Октомври 1903 год.
302. 1) Да се почне сечението на определенвта часть
отъ Общ. юра на Варненските граждани следъ като се
изнесе изсечената за общ. нуждяа гора; 2) Натоварва
постоянното приежтетвие да приготви по отделно по уча
стъци списъци на всички семейства, като се извлекатъ
отъ семейните книги, по които ще се издаватъ билети за
дърва, 3) За добрия контролъ при издаване на билетите
назначаватъ се г. г. Съветниците Г. Антоновъ и Ив
Вичевъ. а съветника Исм. Хасанозъ ще контролира изда
дените билети на моста при
презъ кждето
Щеминаватъ колите. 4) Издаването на билетите ще стане

Вестникъ.
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отъ командированите за тая цель писари, а подписали
отъ съветниците. 5) II «даването на билетите ще става
само па правоимеющия или на неговите роднини. 6) Въ
обще контролна, както по издаването на билетите, така
и при изсичане и пр+ноаване на гората се възлага на
постоянното приеж.егние.
303. Да се приеми предложението, което дружеството
„Решителность" прави съ заявленпею си отъ 20 того
т. е. да се прекрати чрезъ спогодба делото на срочено
за разглеждане на 28-й того въ Русенския Апелативенъ
Сждъ шнгъ М 14/901 год. подъ условие обача, че се
отстжпватъ само лихвите на сумата, която общината има.
да получава огъ дружеството, а да платягь освенъ сумата
еждебннте и но водениетб на делото разноски въ първата
инстанция. Уважава се сжщо изплащането на останалата
сума да стане въ два срока половината следъ утвържда
ването на настоящето решение и другата — 15/\*Ш 1904 г.
304. Позволява на Арменската църковна община да
построи павилионъ въ праздното место въ II уч. улица
.„Царъ-Бориеъ". такъвъ какъвто техническото отделение
при общината намери за най подходящь на тая улица и
то тогазъ, когато ще бъде утвърден ь отъ надлежното место
305. Назначението на фелдшера Д. Гемовъ да се про
дължи до I ДекемвриО т. г. както и това на Д-ръ Таиановъ.
306. Да се остави молбата на предприемачите на
Град. Общин. приморски бани'_Бр. М. Анкови безъ послед
ствие, като неоснователна. Преаоржчва на постоянното
приежтетвие да застави предприемача да боядиса баните,
съгласно поемните условия въ най късо време. Въ противенъ случай да се направи това отъ общината за техна
сметка, като за стореното се докладва на съвета за
удобрение.
Протоколъ № 81 отъ 28 Октомврий 1903 год.
307. Да се отдели и отпустне на ползуването на
Варн. Гръцка Вероизповедна община 7 масура вода отъ
оная, по насгоящемъ е прибрана и изтича при моста на
Град. каналъ надъ Евксиноградския пжть, като разноските
по отделяване на това количество вода и впущането му
въ водопровода на кръцгсата община оставатъ за сметка
на сжщата вероизповедна община. Отъ сжщата вода ще
се алиментиратъ банята и всичките училищни чешми въ
I уч. които се водоснабдяваха до сега отъ сжщата вода.
308. Да се остави заявлението на Петко Бакърджиевъ съ което иска оценка на местото му което остава
за улица, съгласно утвърдения регуляренъ планъ на гр.
Варна, безъ последствие, тъй като съвета, съгласно закона
за благоустройството на населените места нъ Княжеството
България, прави обща оценка на всички места отчуждени
и които ще се отчуждаватъ.
309. Да се отдадатъ подъ наемъ чрезъ търгъ всички
общински недвижими имоти показани въ списъка на кон
трольора за време отъ I Януарий 1904 год. до I Я . у а р .
1905 год. съ исключение на дадените подъ наемъ касапски дюкяни за които съвета ще се произнесе въ друго
заседание. Общинската барака находяща се въ Балъкъ
пазаръ слещу хотелъ „София" която сега е дадена подъ
наемъ следъ изтичанието на договорния сроиъ. да се
вдигне, защото пречи за редовното урегулирване.
Протоколъ М 82 отъ 29 Октомври 1903 год.
310. Да се остави безъ последс.вие искж.иею на
постоянната комисия съ писмото й подъ Л'1. 2709 огъ
т. г. защото и така Варненската община е притрупана
съ много по належащи нужди.
311. Да се остави заявлението
Пеливановъ, безъ послъдствие.

на Димо

Ив,

Стр. 4.

Брой 7.

Варненски Общински Вестникъ

316. Дв се разреши на Деспина Тодорова отъ беженците изъ Македония Българи да си пасе добитъка безъ
платно въ общ гора и пазбища и то само за време отъ.
една година, нъ следъ като г-нъ Кмета се удостовери,
че добитъка е действително нейнъ прекаранъ изъ одрин
313. Уважава заявлението на предприемачите на ско въ българин.
водопровода до Д во „Гроздъ" и разрешава срокьтъ на
317. Има се предъ вндъ окржжното на инспектора
предприетата отъ техъ работа да се продължи още съ при гласуванието бюджета на общината за 1904: год.
1 месецъ 15 Ноемврип т. г.
318. Да се възложи на участъковите агенти да съставятъ всеки за участъка си списъци за действително
Иротоколъ М 83 отъ 30 Октомврий 1903 год.
бедните Варн. жители на които следва да ое отпущатъ
помощи. Тия списъци ще съдържатъ въ себе си следу314. 1) Да се отстъпи на Дамянъ К. Владиковъ Общ
ющите сведения 1) числото на членовете въ семейството;
место нареченъ Провадалиевата ачма," находище се па
2) годините и упражняваните отъ всекий членъ въ семей
пътя отъ горнии участъкъ, около месгностьта „Гюндюзъството занятие, 3) Материялното нмъ състоянпе въ пари
чешме" за пода, сьстояще отъ около 15 декара и полян
и имоти; и 4) общественното положение на всеки отъ техъ.
ката отстояща на около 200—300 разкрачи отъ това
место, къмъ новостроящето се шосе Варна—Бургазъ,
319. Да се назначи комисия, която да отиде н опре
което да засжди съ черничови дървета и отъ части съ дели местото, което иска Петко Бакърджиевъ.
овогяни такива и да построи тамъ една обранцова бубарница.
(Следва)
2) На Христо II. Овчаровъ общинското место ,,Галатаполннка" преобърната сега въ бостани, въ местностьта
„Мера-Сжртж" находяще се на югъ отъ карантината, която
полянка е отъ около 50 декара и за сега се лава подъ
ОО
пнгохпгчзйтгеогт
3.'.И1Л11 ОО
наемъ за бостани, и на която полянка да уреди овощ.
кн члГид
о
градина, пчеларница, бубарница и кокошарница.
пнгахивдсЬ,'^
се
Огстжпванието на горните места да стане го слеСО
шяяъ\\г
СО
дующите условия на просителите:
312. Удобрева станалий на 17того търгъ за отда
ване подъ наемъ за 3 години общинската барака на Кара
боклукъ. който да се възложи на последния надавачь
Агопъ Ялвановъ.

1СЗ

п.чож^гд;

1) Да се отстжпятъ - тия мЬста на просителите за
ползуване безъ никакъвъ наемъ, за единъ перйотъ отъ
тридесегъ години, като се задължа ватъ да плащагь дър
жавните данъци и върхнините върху техъ за местата,
ако съ такива еж те обложени.
2) Следъ иЗтичанието на този периодъ градините,
постройките и пр. върху тия места' оставатъ въ собственко владение на общнн. управление, като просителите
се задължаватъ да предадътъ въ птлно исправнооь.
3) Дамянъ Владиковъ и Хр П. Овчачовъ се задъл
жаватъ още първата година да почнатъ- работата и въ
продължение на 5 години да засаджтъ местата предназ
начени за градини.
4) До 10 години втрху тия места да бждж.ъ пост
роени потребните постройки за бубарница, пчеларница,
кокошарница п пр които да отговарятъ на пФл.ла като
същевременно се снабджтъ и съ перебните уредг, материяли и ир. споредъ предназначението нмъ.
Ъ) Общинското управление си запазва пряко.о на
конгролъ върху по съдението на овощните дървета, нап
равата на постройките и пр. чрезъ специални делесирани
отъ негова страна чиновници За градините общ. градинаръ, за постройките на общин. ннженеръ При явяване
па спорове въ такива случай Владиковъ и Овчаровъ еж
свободни да поемнатъ държавни специалисти, които раз
ръшаватъ въпроса окончателно.
6) Ако на уговореното погоре време не се извърши
предвидената работа или не напълно се извърши безъ
никакви уважителни причини и следъ двукратна покана
отъ общ. управление, да се извърши въпросната работа,
контрагентите продължаватъ да бездействувагь, общ. упра
вление гота право да отнеме местата безъ да иматъ право
Владикоьъ п Овчаровъ да претендиратъ за некакви обешетения, а така сжщо и за неустойка да кземе отъ техъ
по единъ девт, на декзръ за ьс*ка отделна година.
315. Да се остави безъ ноедедешие заявлението на
X. Гюлбесеръ Мелкановъ и др. рибари, отъ гр. Варна
понеже по тоя въпросъ съвета е сезиранъ . по рано за
което има решения
Издава Варненското Градско-Общинско Управление
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