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8 Априлъ 1.904 г.

ГОД. X V I I .

ВШНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ ГШТП ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 чпсла

Ппсха, статии, парп н спчко що е за
вестника се ираща до Градско-Общппското
Управлеипо въ Варна.

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

За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.
„ втора страннца
2 „
„ трета п четвърта страница . . 1 „

Варненското Градско Общинско Уп
равление. изказва най-голема благодар
ности на следующите Г-да Варпенски
граждани, които съ готовность се пршекоха на помощъ, по поканата на еж щото
управление, за събиране волни помощи,
за крайно бедните семейства въ г. Вар
на, по случай светлите Христови нразднпци, а именно:
1] На г. Петръ Г. Петровичъ, който
е събралъ 345 лева отъ конто 80-те зл.
2] На г. Иванъ Г. Демировъ, за съб
раните о'1'ъ него 101 л. сребро и
т^Нй^г^тредсетгаггелл на тукашния ад
вокатски съветъ г. Венедпктъ Поповъ на
събраната отъ него с}тма 24 л. 20 ст., ко
ято споредъ писменнето м}т съобщение е
раздалъ направо на бедните.
гр. Варна, 1 Априлъ 904 г.

Отъ Кметството.
БЮЛЕТИНЪ
За лозарнитъ1 работнически над
ници отъ 8 до 21 Мартъ 1904 г.
въ гр. Варна,
Единъ работникъ одрпновачъ-копачъ съ
своя храна отъ 2 л. 40 ст. до 3 л. на день.
Една работничка одриновачка-копачка съ
своя храна отъ 1 л. 60 ст. до 2 л. на день.
Единъ работникъ резачъ съ своя храна
отъ 3 л. до 3 л. 60 ст. на день.
гр. Варна, 21 Мартъ ;904 г.
Н-къ на Лозарното Отделение:
СТ. X. ДАНАИЛОВЪ.

изводъ
отъ

решенията на Варнен. Град. Общ- Съветъ.
Продължение отъ бр. 7.

320. Да се остани заявлението на Ив. Дочевъ безъ
последствие, като не основателно. Натоварва се г-нъ
Кмета да направи мъмреипе па чертожника Г. Илиевъ
за гдето е уничтожнлъ канщзларска бум^ла за която става
предметъ преписката заведена но заявлението на Ив.
Дочевъ.
321. Молбата на г-.;т> Г. Р. Цанкова отъ гр. Русе,
да сд има предъ видъ при гласуване на таксите за 1)04 г.
322. Упзлномощава кмета да обърне внимание и вну
ши на общ. контрольоръ. че топ е длъженъ неотлагателно
да ревизира платежни заповед» за да се изилаща щомъ
,_лма парп въ касата и еж приложени изиекуемите за техъ
документи безъ да се оправдава съ това. че ималъ друга
работа и при това да не напуща занятията сп преди
измпнавянието на установените приежтетвенн часове
323. По § I п отъ решението Ла 183 требва да се
ранбира, че за онпчтоженото месо на слабъ добптъкъ
нема да се плаща възнаграждение; По § II ц треба да
се разбира, че салханаджише нема да плаща възнагра
ждение за онпчтоженото имъ месо ; По § III-й требва да
се разбира, че на вънкашннте добитъци които се кодятъ
въ салханата п се продават?» яСжф.у.ръ сакат?," не ще
да се плаша възнаграждение, защото тези вънкашни лица
не държатъ общ. дюкяни ; По § IV й съвЬга не намира
за иуждно да се занимае защото счита, че сегашния кон
трол-.. е достатъченъ.
324. Да се назначи комисия състояща отъ п. Кмета
3. Зафировъ, съветника Д. Ханджиевъ и началникъ Ин
женера при общината Геровъ, която да изучи добре въп
роса и докладва на съвета за вземание по него решение.
325. Да се назначи КОМИСИЯ, състояща се отъ п.
Кмета Т. Раевъ, съветниците-. Кжрджиевъ и Ив. Впчевъ,
която да прегледа отчетите за 1899 и 1902 г и се
произнесе.
326. Удобрява да се сключи съ Варнен. Телеграфо
Пощен. Станция контрактъ за общин. здание, въ което се
помещава телегр. пощен. станция за време една година
отъ 1 Януарип 1904 год. до 1 Януарий 1905 год., но
безъ прибавката която се иска да се направи въ кон
тракта отъ страна на станцията.
327. Да се поиска мнението на Барненский Общ.
ветернаренъ лекарь и даде обяснение до колко е верно
оплаквавието на касапите, следъ което да се вземе нуждното решение по тоя въпрось.

Брой 8—9

Варненски Общински Вестяик-ь_

328. Удобрява представвения огъ г-на Кмета контракть за общ. училище „Св. Кирплъ"; който ще се сключи
между общината и държавата действующа чрезъ Вари.
Представитель на училищната власть^— Директора на
мъжката гимназия и натоварва г Кмета да го подпише.
Протоколъ Ла 85 отъ 1 Ноемврий 190)3 год.
329. Да се приеме протокола на комисията която е
приела привременно направени край града при лозята
каналъ съ направените въ него бележки и да се назначи
комисия за окончателното приемане на тоя каналъ състояще:
и. Т. Раевъ, съветниците: П. А. Кжрджиевъ, Д. Ханджиевъ, Градския и Държавния Инжинеръ.
Да се отпусне на Държавния Инжинеръ Ангеловъ
150 лева възнаграждение за привременото приемане на
10/Х т. г. канала.

Стр. 2

площадъта до съборната църква. Оня иа „Бжлжкъ-пазаръъ
да се почне още утре и се свърши.
Тези дюкяни да се дадътъ на разположението на
откупчика, г. Матеевъ и Явашчиевъ, който лично въ съ
вета заяви, че ще доставлява нуждното количество месо
на гражданите.
Осгжпванието на дюкяните на откупчика да стане
безъ да плаща наемъ за това,, защото се ангажира да
доставлява месо на гражданите и то само до като трае
стачката
343. Почна се разглежданието на приходната часть
на бюджета за 1904 год. и се прие както следва:
Г ЛАВ А I
Редовни приходи.

I. Отъ движими и недвижими имоти чл. 85 п. I на
закона за град. общини ..
. . • • • 35000 л.
на
2 Отъ глоби (чл. 85 п. 2 ) .
2000 л.
3. Отъ продажбата на едъръ добидъкъ (интизапъ)
331. Да се остави безъ последствие молбата на по 2 % отъ стойностьа (чл. 85 п 3): отъ проданъ на
интизапски свидетелства и билети заетво съ обгербованпето
Ашимъ Ибрямовъ, като неоснователна.
имъ (правилникъ за реда и условията за купуване и про
332. Да се остави безъ последствие молбата на даване едъръ добитхкъ отъ 31/ХП/97 год). както и върхкасапите като неоснователна
нината 5 °/0 върху тоя налогъ за образуване фонда за
епизотите (чл. чл 7 и 8 отъ правилника за образуваПротоколъ Л2 86 о.ъ 3 Ноемврий 1903 г.
нието и изразходването на фонда за епизотите) по кон333. Да се разгледатъ и останалите по дневния редъ трактъ
9408 лева.
въпроси, следъ което да се почне съ бюджета.
4. Огъ клане добитъкъ (кръвнина) по 5 ст. на все кой
334. Да се плати на предприемача А. И. Кенковъ килограмъ месо (чл. 85 п. 4 ) и върхнина 5 % върху
за допълнителната непредвидена въ сметката работа сумата тоя налогъ за образувание фонда за епизотите (чл. чл.
149 л 27 ст; а имено: за изидвание по дълбоки основи 7 и 8 оть правилника за образуване и израсходването
80850 лв.
утоате 47 лв. 88 ст. за дъбовите колове 13 л. 82 ст. за фонда за епизотите) по контрактъ . . . .
5. Огъ право за теглене стоки (чл. 85 и. 5 ) по
ископаване на пръстьта за уравняване огкошпе и за
. . . . . . .
. 1400 лв.
прокарване на водата идяща отъ пътя 22 л. 42 ст., за контрактъ . . . .
преработване на зида на южний устой, съборенъ отъ
6. Огъ мерение по 1 стотинка на всеки двоенъ
последните поройни дъждове 41 л. 50 ст. за направата декалитръ (чл. 85 п. 6) по контрактъ.
. . 12208 лв.
на 6 90 кв. метра кжлдържмъ съ циментовъ раз.воръ надъ
7. Огъ налогъ върху луксозните конье по 15 лв.
севернип устой за стичане на водата отъ пътя 24 л. 15 ст. на конь (чл. 85 и. 7)
. . . 30 лв.
всичко 149 л. 27 сг.
8. Огъ налогъ по 2 % върху публичните търгове
335. Да со позволи на Иванъ Коцевт да построи (мезати) (чл. 85 и. 8 ) по контрактъ. . 1228 л. 50 ст.
исканата барака въ местото на Дпмитъръ Тракоглу.
9. Огъ общинските налози, които заместватъ данъка,
„октроа" (чл. 7 отъ закона за тия налози) . . 280000 л.
336. Да се разреши да стане осиновяванието на
10. Огъ белезите (дамгите) върху мерките и теглил
Хареклия Иванова и се даде на КоджаВкови, слъдъ като
ките и отъ печати, които се удрятъ върху картите за
се нспълнятъ нуждните по закона формалности, за което
игра (чл. 85 п. 10) по]конграктъ . . 6Г»21 л. 66 ст.
се натоварва за това г-нъ Кмета.
I I . Отъ годишна такса отъ надписите (впвесгките)
В37. Да се отмени решението М 184/903 год. и да (чл. 85 п. 12)
. 7000 лв.
се вземе 200 лева такса за до общото канцализиране на Прихода отъ впвестките и. пр. да се даде ка търгъ.
гр. Варна.
12. Такса за пазене лозята, овогани градини и пр.
на
декаръ
по 1 лв. (чл. 85 п. 13) . . . .
338. Да се назначи комисия, състояща отъ п. Кмета
Зафировъ, съветника Д Ханджиевъ и инжпнера Геровъ,
Протоколъ Ж 88 отъ 5 Ноемврий 1903 год.
която следъ като проучи въпроса, да се оцени отчужде
ното место на Кокиновъ и докладва на съвета чрезъ
В 14. Заявлението на Д-ръ Стояновъ да се разгледа,
писмеяъ протоколъ.
когато ще се гласува расходната часть на бюджета.
339. Яа турските училища да се дадътъ билетъ
345. Да се отпустнатъ на Поборно-Опълченското
безъ платно за 28 кола биволски.
дружество въ гр. Варна 25 билета за дърва оть общин.
На арменските училища за 15 кола.
гора безъ платно. Като представи списъкъ на бедните
На гръцките училища 15 кола.
25 лица.
Да се дадътъ сжщо на дружеството „Майка" билети
за 10 кола а на Общ. Сиропиталище 20 кола дърва.
346. Да се остави заявлението на хлебарски еснафъ
340. Да се отложи взиманието на окончателно реше безъ последствие въ гр Варна, като неоснователно.
ние до като общин. юристконсулта искаже мнение по тоя
въпросъ, за която цель му се испратп и преписката.
347. Падарите за пазяне на Варненските лозя ла се
назначаватъ за напредъ отъ общината, за тая цель да
Протоколъ М 87 отъ 4 Ноемвриц 1904 год.
се предвиди въ § 12 отъ приходната час!ь на бюджета
312. Да се направятъ два нови леки временно касап- една сума оть 20000 лв. Тукъ се реши да се вземе отъ
скп дюкяни на долния край на „Ежлъкъ-пазаръ" и на единъ.декаръ лозе единъ левъ а отъ хавра 50 ст

-330. Да се отпусне на Киро Ивановъ отъ гр. Варна
отъ общин. каса една помощь отъ 100 лв. за довършване
курса на музикалното училище въ Одеса.

Стр. 3.
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Варненски Общински Вестникъ.

Протоколъ М 89 отъ 6 Ноемврий 1903 год
348 § 13. Огъ места по улиците площадите или
чершппте, които се даватъ подъ наемъ на разни продавачи
(чл. 86 п. 1)
7000 лв.
§ 14. Отъ отстъпване гробове чл. 86 и. 2 остава
се както е било старото положение.
§ 15. Отъ позволителни билети за построяв-не и
" поправяне частни здания (чл. 86 п 3). . . . 5000 л
§ 16. Отъ такса за преписи на актеве свиле с.югва
книжки за слуги, отъ свидетелства еа снабдяване е., пастпортн, отъ билети за ловъ носяние оръжия и др. подобни
(чл. 86 п. 4)
8000 л.
§ 17. Наемъ върху публичните домове и проститут
ките (чл. 86 и. 5)
3000 л!
§ 18. Отъ налогъ върху велосипедите, файтоните,
брнчките и колята изъ града (чл. 86 п. 5 6) .. 2000 л,
§ 19. Огь такса за луксозни кучета (чл. 86 п. 7). . 20 л.
§ 20. Налогъ върху керемидарницит*, тухларниците.
и варниците (чл. 86 и. 9)
500 л.
§ 21 Отъ таксите за табли домина билярдъ и др.
игри (чл. 86 п. 10) по контрактъ . . . . . . —
§ 22. Отъ такси за театрални представления, свирачи
певци и др. подобни (чл. 86 п. 11,) . . . . 3000 к.
§ 23. Такса за преминувание презъ общ. мостове и
съ Общ. ладии (чл. 85 п. 12)
—
§ 24. Отъ добавачнн стотинки на . . . °/ 0 вурху патен
тите :ча отваряне кръчми, кафенета, гостилници, хотели и
за упражнение търговия п други занятия, както и върху
налога "надъ покрити дедвижими имоти по °/ 0 и върху
другите преки дъждия (чл. 86 п. 14). . . . 4-0000 л.
§ 25. Огь так.и за см-Ьтъ (чл. 86 п. 15) и окръж
ното на Министерството на вътрешните работи отъ 8/У*
1898 г. № 19 7. .
—
§ 26. Огъ абонамеитъ на (чл. 86 п. 15). . . —
§ 27. Огъ вносове срещу разноскп. които ще се
направятъ отъ общината за сметка на частни лица (чл.
64 п. н. 22 и 23) отъ закона за благоустройството на
населените места
1000 л.
§ -28 -Отъ-» връхнините-на-издаваните билети за ловъ
(чл. 21) отъ закона за лова . . . . . . .
300 л.
§ 29. Отъ магазингжъ отъ общ. влагалище . . 8'Ю0 л.
§ 30. Отъ обш. вестникъ
. . . . . .
ЮО л.
§ .31. Огь съдебни дЬла
. . . . . . 2000 л.
§ 32. Отъ общ. гора и пазбнща. . .
20000 л.
§ 33. Отъ чистителни машини и отъ позволителни за
впушание частни канали
3000 л.
§ 34. Отъ общ. житна борса
8000 л.
Реши се този приходъ да се даде на търгъ.
§ 35. Отъ колата за пренасяне мъртви тела. . 100 л.
§ 36. Отъ обш. градини и расадиици. . . 4000 л#
570, 666. 16 л.
Г Л А В А II
Извънредни приходи
§ 1 Отъ стойноста на продадените движими и недвижими имоти (чл 87 п 1) отъ закона за град, общ. . . 5000 л.
§ 2. Отъ заемъ чл. 87 п. 2
. —
§ 3. Отъ разни случайни доходи. . . . . 1000 л.
По § § 4, 5, 6, 7, 8 и 9 по бюджета не се пред
вижда никакви приходи.
§ 10. Отъ сумите, коитооставатъ да се съборатъ
отъ частни лица за построените имъ отъ общ. управление
тротуари презъ 1900 год (р*ш. М 210/902 г. . ."9491,08 л.
§ 11 О(ъ общин. пътна повиностъ чл. 9 алинея 2-ра
отъ закона за държавните и общин. пътища... 15000 л.
. 601157-24 л.
349. Да се остави безъ последствие молбата на варневците : С. Илиевъ и Д. Шюкюриевъ, понеже споредъ
поемните условия за отдавание подъ наемъ касапските

дюкяни строго е забранено да се продава месо вънъ отъ
определените въ техъ места.
350. Съвета като счита, че общината не е отговорна
въ дадения .случаи за заверяване самоличностьта на Ив.
Алексиевъ и ако има отговорни лица, то еж подппсавшите на заверката, а главното което е подтвърдило, че
приносящия на книжката Алексиевъ е същинското правоимнюще лице реши: Да се съобщи въ Дирекцията на
телеграфо пощите, че тя е свободна вземе мерки въ слу
чая спремо отговорните лица и освободи общината отъ
всека отговорность.
Протоколъ М 90 отъ 7 Ноемврий 1903 г.
351. I. Цпнтрално

управление.

1. Кметъ . . . . месечно.
2. Помощ, кмета двама месечно
II Секрстарня

«

400 л.
250 л.

175 л.
Секретаръ . . . месечно
100 л.
Подъ секретаръ
.,
90 л.
Регистр архиваръ
„
80 л.
Помощникъ
„
90 л.
Старши пнсарь
по
80 л.
Писари двама
„
по
60 л.
7. Писци двама
„
.
80" л.
8. Статистикъ
„
50 л.
по
9. Разсилни четирима
„
.
50 л.
10.
„
глашатаи
„
11. Пасарн при дър. бири. шест ъ месеч но по 50 л.
III Агснтура
.1. Участъкови агенти трима месечно по . НЮ л.
2. Раздавачъ на призовки
„
.
60 л.
IV Нощна стража
1. Началникъ на нощната стража и надзиратель на
осветлението на града коненъ месечно . . . .
60 л.
2. Нощни градски агенти по осветлението петима
месечно по .
.
."'•'•.""..
.
. * . 40 л.
V. Адвокатура
1. Адвокатъ съ кондрактъ за две години месечно 400 лПротоколъ Л8 91 отъ 10 Ноемврий 1903 год.
352. Приема се да остане и за напредъ Д-ръ Стояновъ за юристконсултъ при общината съ условията из
ложени въ следующите:
.§' 2. По контракта когато бъде * командированъ по
дела вънъ отъ гр. Варна, ще му се плаща пътни и дне
вни, съгласно закона за чиновниците.
# 4. Ще испълнява самъ или чрьзъ обш. финансовъ
агентъ решенията издадешп» въ полза на общината иротивъ нейни длъжници.
§ 5. Юрнстконсулта нема право да води чужда де
ла освенъ ако съда го назначи.
Разноските по подновяване контр.съ на Д-ръ Стонновъ
353. VI Бирничеспгво
1.
2.
3.
3.
5.
6.
7.
8.
9.

Контрольоръ .
.
месечно
Бпрникъ
.
. •
„
п. Бпрникъ (цкономъ)
„
Счетоводитсль .
.
„
пом. Счетоводитель .
„
Ппсаръ
.
.
.
„
Фпнан. Агенти двама. . „
по
Надзнрателъ на газния складъ месеьно
Пощенъ пазачъ месечно
.
.
VII Тшгническо отд^ьление
1 Инженеръ
.
месечно
.
.
\\. Кондукторъ I кл.
„
.
.
5. Писарь чертожникъ
„
.

850
250
100
160
—

100
80
70
40

л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.
л.

300 л.
150 л
100 л*

Сгр
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4.

Т. Технически надзпрателъ калфа месечно .
9. Младши фмураитъ мЬсечно.
.
•
12. Работници дюлгери двама месечно по .
13. Поправачъ на общ. часовници месечно

80 л.
л.
60 л.
20 л

&0

IX Градски градини
1. Градинаръ
.
. месечно .
.
300 л.
2. Надзиратель на градината ,.Царъ-Освободителъи
месечно .
.
•
. 80 л.
3. Надзпрателъ на Ч1риморската-градпна * месе
чно
80 л.
4. Надзпрателъ на „Пеннрджанската-градпна" месе
чно
.
.
.
•
•
50 л
6. Пазачи на градините трима месечно по . . 40 л.
7. Пазачи на фиданпте изъ улсците на града едпнъ
месечно
.
.
.
•
40 л.
Прогоколъ Л2 93 отъ 12 Ноемврий 1903. год.
354. Да се отложи боядисването на морските бани
Ю 10 Май 1904 год. най късно до когато боядисванието
[а бжде свършено. Ако до 10 Май предприемачите не1аправятъ това, то общинското управление да извърти
5оядисванието за '.ехна сметка.
За втория сезонъ боядисванието на баните да се изгьрши непримено до 10 Октомврий 1904 год. въ проти*енъ случай общината ще направи това за смЬтка на
гредариемачигв.
355. Нуждната сума по § 25 „Разноски за процеси"
\о края на текущата фпн. година да се отпуша отъ общ.
каса въ видъ на авансъ, срещу расписки и се впише
зъ бюджета за 1904 год. въ дълговете чл. 104 отъ за
кона за град. общпно и следъ утвърждаванието на бюд
жета за 1904 год. да се уформп сумата като се излагьтъ нуждните платежни заповеди, а до тогава отпусаатпя отъ касата авансъ да се счита като наличность
356. Да се остави заявлението на Д-рь Стоямовъ
безъ боследствне и се приеме щото неустойката да бж.ге
1000 дева, както се прие по рано отъ съвета съ реше
ние Л» 352.
357. Да се остави безъ последствие рапорта на
юристконсулта при общялага. Писарската работа при адво
катурата да се извърши отъ писарите ирп секретарияга.
358. Санитарно отдгъление.
1. Лекарь началникъ
месечно . . . 300 л'
2. Единъ лекаръ
.
„
. . .
300 л.
3. Една лекарка
.
.
„
. . .
200 л4. Ветернаренъ лекаръ
. „
. . .
100 л.
5. Медицински фердшели двама месечно по 100 л.
6. Ветернаренъ фершель месечно
. . . 100 л.
7. Акушерки две месечно по . . . .
. 60 л.
8. Аптекарь месечно
150 л.
9. Лабораторъ месечно
.
60 л.
10. Санитарни пристави фелдшери трима месечно
по .
.
.
Ю0 л.
11. Пазачи на боклуците двама месечно по 40 л.
12. Работникъ за заравяне ояичтоженото месо ме
сечно
. . .
.
40 л.
Протоколъ Л2 94 отъ 13 Ноемврий 1903 год.
259. Намира, че съвета не е компетентенъ да отме
нява таксите конто еж единъ пжть утвърдени и еж вь
свржека съ т. г. дейегвующия. бюджетъ.
360. Да се предвиди въ бюджета за 1904 г. въ раз
ходната му часть. отдель извънредни разходи въ дълго
вете сума 350 лв, която да послужи за подържанието
на казаните машини до утвърждението на бюджета за
идущата година.
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361 XI Общински обозъ
Файтонджии пожарникари двама месечно по
Яхжрджии двама месечно по. .
.
•
Каруцари двама месечно по .
.
•
Старши на файтонджиигЬ които работятъ изъ
месечно
.
•
•
"
XII Общинска работилница

9

40 л.
*0 л.
40 л.
града
л
"

Не се предвижда въ бюджета за 1904 год.
XIII Градска библиотека
Внбляотекаръ месечно
.
.
.
.
100 л
Расиленъ месечно .
.
.
•
•
50 л.
XIV Пожарна команда
Началникъ на командата п обоза месечно
120 л:
Десятнлци двама месечно по .
.
.
70 л.
Пожарникари работници шеснайсетъ души месе
чно по
•
•
ЬО л.
XV Житна борса
Надзиратель месечно
.
.
•
•
90
Разсиленъ месечно
.
.
.
.
50
XVI Горско отдпление
Старший коненъ 'Стражаръ месечно
.
100
Младши коненъ стражаръ месечно
.
80
Младши пеши стражаря петима месечно по
60
Протоколъ Ж 95 отъ 14 Ноемврий 1903 год.

л.
д:
л.
л.
л.

302 Да се приема както следва
Началникъ на лозарното отделение годишно 1200 л.
Етинъ сгар. коненъ падаръ годишно
1080 л.
19 надари по 12 месеца по 50 л. годиш. 11100 л.
15 падари по 5 1/% месеца отъ 1 Май по 40 л. 3300 л.
1 падаръ за 6 У.> месеца отъ 1 Апрпдъ по 40 л. '260 л.
2 падара по 3 месеца отъ 15 Юли по 40 л. 240 л.
. 6 падара по 2 месеца отъ 15 Августъ по 40 л. 480 л.
1 падаръ за 4 месеца отъ 15 Юни по 40 л.
160 л.
Облекло:
19 шинела по 22 л. .
.
418 л
44 панталони, куркп и фуражки по 30 л. 1320 л.
363. Г Л А В А I. .
1. За канцеларски разноски (чл. 89 п. 2) 5000 л.
2. Осветление, отопление, купувано и подържане
мебели (чл. 89 п. 3)
.
.
.
3000 л.
3. Исплащания даждията на общ. недвижими имоти
чл. 89 п. 7
.
,
.
.
6800 л.
4. Исплащание лихвите и погашенията на общ. заеми
чл. 89 п 6 сметката на която е подробно изложена въ
обяснителната таблица
.
.
86899 12 л.
5. Наемъ за потребните на общината здания и подър.
жание ония, принадлежатъ на общината чл. 89 п. 7 5000 л.
6. Иодържание пожарната команда чл. 89 п. 8 1000 л.
7. Помощъ за училищата и забавач. чл. 89 п. 8 62000 л.
8. Подържане градските лечебници, химическа лабаратория, аптеките при Ветеринарните лекари или фелд
шери включително церовете за лекуване, общ. конье
купуване инструменти, апарати, медикаменти, превозочни
средства и др. принадлежности, пранье ризи, кърпи пре
връзки при същите чл. 89 п. 10
.
4000 л.
9. Подъжание градското читалище или общ. библи
отека чл. 89 и, 11
.
.
,
2500 л.
10. Доставяне въ градски хамбаръ нуждния запасъ отъ
храни за предвардяние бедствията отъ гладъ чл. 85 и 12 ~
11. Разноски за подържане общ. приходъ,- за пен
сии и помощъ на бщ. служащи, помощь на бедни, сакатв
недъгави и не способни за работа, както и за отхранвание на подхвърлени деца и сираци и за благотворителна
цели чл. 89 п. 13
. .
' .
.
5200 л
12. Подържане съществующите пътища мостове
водопроводи, каналп, градини и пр. чл. 89 п. 14 27000 л
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13. Подържане гробищата чл. 89 п. 15 . . —
14. Осветление улиците на града чл. 89 и. 16 26000 л.
15. Застрахуване общ. здания чл. 89 и. 17 1750 л.
16 За тържества и осве-гленпя на града по случаи
на праздници чл. 89 п. 19
.
.
1000 л.
17. За дневно възнаграждение на членовете на общ.
оъветъ, назначавани за специални общ. работи за бе
лежка чл. 36
.
.
.
.
2000 л.
18. За пжтни и дневни пари на Кмета и помощни
ците му когато се командироватъ въ княжеството или
задъ граница чл. 40
300 л.
19 За истребление безъ стопански кучета и др. пакостливи и опасни кучета и животни чл. 64 п. 21 300 л.
20. За исхвърляне сметьта правилникъ за исхвър.
смет. отъ . , и окръжното на Министерството на Вжтр.
работи отъ 8/У/1898 г. подъ М 1937
.
39303 л.
21. Разноски за процеси мита сжд. разноски и въз
награждение на частни адвокати, експерти, изгубени про
цеси, доставяне худужнемета за мерата и пр.
4000 л.
22. Купуване форменно облекло за разсилнпт-е и на
др общ. служащи .
.
.
5000 л.
23. Разходи за сметка на частни лица и пр. съгла
сно чл. 64 п. п. 20, 'г2, 23 и пр. и чл. 41 отъ закона
за благоустр. на населените места
.
1000 л.
24. Непредвидени разноски чл. 89 п. 20 и чл. 92 1000
25. Покупка на интизапски свидетелства п билети
чл. 11 отъ правелника за реда и условията за купувание и продаванпе едъръ добитъкъ и внасяне събраната
по приходите § § 3 и 4 епизотическа връхнина въ глав
•бирнпчества. държав. ковчежн. землел. банки или българ.
народна банка чл 9 отъ правилника за образупанпето и
израсходванието фонда за епизотпите .
.
4585 л.
26. За исплащание на уничтоженигЬ меса отъ боленъ закланъ добидъкъ
.
..
2000 л
27. Запазенъ фондъ чл. 93 отъ закона за град община.
28. За храна на общин. гконье и подържане общин.
обоаъ; купуване: конье. волове за общ. нужда
9000 л.
29. Подържане общ. гора.
.
100 л.
31. Подържане чистителните машини, които ще се
дадъть на търгь
.
.
.
. . .
5000 л.
32. За подобрение мерките въ санитарно отно
шение по случай на епидемия въ градътъ и дезпнфикциознп мащини
.
.
.
4000 л.
Г Л А В А

II

Извънредни расходи
1. За нови общин. згради пристройки и съдружения въобще нсключително нови улици, мостове, водопро
води, канали, схващание вода, отварнние площади гра
динки, алеи павилиони, изработвание кадастраленъ, регулационенъ или другъ подобенъ планъ на града, корекция
за реки, посаждания дървета въ околностьта на града,
л доставка нови материали за тия работи
. 25000 л.
2. За възнаграждение на външни лица, назначавани
на специална общ. работа закомандировки на същи лица
•по работа на общината
.
—
3. Повръщане надвнесени или неправилно внесени
вь общин. каса суми отъ всекакъиъ ввдъ включително
л за миналите години
.
.
1000 л.
4. Дългове отъ сключени бюджети стари дългове,
чл, 111 отъ закона за град. общини и чл. 12 отъ. пра
вилника за счетовод. на град. общин. управления.
5. За исплащане на направените расходи презъ 1901
тод. за които вь бюджега на същ година, по причина
на немание предвиденъ запазенъ фондъ, некои кредити
еж се указали недостатъчни, а
некон съвършевно непредвидени отъ което н*мало възможность осилваниетоотъ запазвай фондъ и за които разходи е прило
жена обж-нителна таблица Л& 2 . , $ За исплащание по-стиланиею презъ 1900 год, съ циментови и б&залтова
плочки, тротуарит* изъ улицитв на градътъ отъ Георги
Матеевъ и В, Явашчиевъ
.
.
35(386 л.
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364. Да се предвиди за идущата година въ бюдже
та длъжность — пазачъ на приморските бани, като се
предвиди въ отдела „градски градини" и то за време
отъ 15 октомврий до 15 Май т. е. осемъ месеца презъ
годината, сч> месечна заплата 40 лева.
Протоколъ М 96 отъ 17 Ноемврий 1903 г.
365 Да се остави безъ последствие молбата на ре
гентите на черковнип хоръ при тукашната катедрална
цьрква „Успение Пр. Богородици".
366. Не требва да се предвижда сума въ бюджета
за лвкуване публични жени отъ венерически болести изъ
вънъ болницата, защото счита, че това ще бжде отъ голема опастность за общественното здраве. За това се
остава безъ последствие исканието на Гражданската Са
нитарна Дирекция.
367 Дч. се предвидя въ разходната часть на бюд
жета за идущата година въ отдвленъ § помощъ 2000 л.
за подпомагание сграждующиге Македонци и одринци.
368. Да се приеме предложените условия отъ Д-во
Рвшителность", като сега иенлаш 1640 лева въ брой,
а останалите 2000 лева въ заиисъ сь падежъ 15 Августъ 1У0» год. Натоварва се постоянното приежтетвие
да прекрати заведеното за това гражданско дело.
36 '. Да се остави молбата на Варнененскпте риба
ри безъ последствие, като неоснователна, понеже за това
съвета е взелъ вече съответствующето решение.
370 Да се отдадътъ подъ наемъ общ, касапскп дюгени за една година време съгласно поемните услевия
въ които между другото да се спомене, че наддаванието
за техъ ще бжде явно и въ пръдплата.
3/1 Дч. се остави заявлението на бившите общин.
горски стражари безъ разглждане
Протоколъ Н-о 97 отъ 18 Ноемврий 1903 г.
372. Докладва се окончателното приемане на при
ходната и расходната часть на бюджета за 1904 год. и
се прие както следва:
Приходъ 601157 лева и 21 ст.
Разходъ 601157 лева и 24 ст.
отъ които за личния съставъ 142820 л.. за редовни вещественни расходи 321737 лева 12 ст., за извънредни
разходи 136600 лева 12 ст., отъ които 103016 лева 26
ст. за исплащане дълговете по сключени бюджети Отъ
тая последни суиа 52000 лева, за исплащание дъл
гове по испълнителни листове, колкото еж предявени до
сега, а остатъка 51016 лева и 26 ст. за исплащание на
стари дългове безъ испълнителни листове
Протоколъ П-о 99 отъ 20 Ноемврий 1903 г.
3.2. Гласува се и се прие таблицата за градските
берий, налози и такси, които ще сз събнрать презъ 1904
година.
Протоколъ Н о 101 отъ 22 Ноемвр. 1903 год.
373.
I Поемни условия
За отдавание на закупчикъ чрезъ търгъ сь тайна
конкуренция сбора отъ 1 Януари!! до 31 Декември.. 190
год. отъ правото за мерение съ общинските кринн ^чл.
85 и. 6 отъ закона за град. общини)
чл. 1 Търгътъ ще се извърши съгласно закона за
публичните търгове.
чл. 2 За право участие въ търга все кой конкурент!.
требва да представи удостоверение, че е внесълъ въ б.ткатл или въ общинската каеса 500 лева въ залогъ и
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свидетелство за честностъ. Чуждите поданници освенъ
горните и декларация заЦотказване отъ консулска защи
та въ случай на спорове.^
чл. '5 Закупчика ще събира за мерение по 1 ст. на
крпна иля 5 ст на хектолитръ.
чл. 4 Откупчика е свободенъ да се споразумее съ
заинтересования за начпнътъ на събиранието таксата, са
мо тя да не превишава размера.
чл. 5 Откупчика ако постави свои заместници,
длъженъ е да уведоми писменно общин. управление за
имената и числото инъкъ общ. управление нема да при
знава поставените лица.
чл. 6 Откуичика располага съ общинските провере
ни кринп, които съ отъ 250 до 300 и които еж предаватъ срещу расииска и е оповорень за це.тостъта имь

чл. 16 Откупчика безъ разрешение на общпн. съветъ
не може да прехвърли предприятието другиму.
чл. 17 Всички данъци по това предприятие, разноски
те по контракта, нотариално заверенъ, ще се заплати отъ
откупчика.
чл. 18 Откупчика е длъженъ да подпише п представи
контракта заверенъ въ общинското управление, следъ три
дни отъ какъ ппеменно му се съобщи, че търгатъ е надлеж
но утвърдепъ отъ общин. съветъ и правителството.
чл. 19 Местожителството на откупчика се счита градъ
Варпа п той е длъженъ да укаже на лице, на което да се
връчватъ съобщенията въ случаи отсътствие. отъ града.
П. Поемни условил

За отдаванпето подъ наемъ. чрезъ търгъ съ явна конку
ренция
градско-общинските дюкяни, магазип, бараки, и къ
чл. 7 Наддаваниего ще бъде ча цЬлага година до
щи
за
една
година, начпная отъ 1 Януарпй 1904 год.- до
1 Януарий 1905 година а се приема съразмерния вносъ
1
Януарип
1905
год.
за иетеклото време.
"
чл. 8 Огкупчикд, плащд но м/всешо но предварител
чл. 1 Общинските дюкянп, магазин, бараки п къщпще
но въ началото на всекий месець съразмерна часть отъ се отдадътъ подъ наемъ съгласно закона за публичните тър
стойностъта.
гове.
•
чл. 2 Право участие въ търга отделно за всеки дючл. 9 Залога е на расположението ла общпн. управ
ленне за обезпечение месечните вноски, В1.нъ о.ъ залога кяяъ, "магазпя барака и къща всекой копкурентъ ще пред
откупчика обезиечаоа задълженията си съ двама имотни стави залогъ 5 °/ 0 отъ първоначалната цена въ банково
поръчители, конто подписватъ оферта, както.и контракта удостовереше или квитанция отъ общип. бпрнпкъ
Отъ чуждите поданници освенъ горнптЬ книжа се изис
чл. 10 Ако откупчика, с.твдъ като търга се утвърди
отъ над.тежннтЬ мвста и лица, се откаже да подпише ква и декларация, че се отказва отъ. консулска защита въ
контракта по предприятие.о. или пъкъ пре.гь течението случаи на еноръ.
на срока на предприятието, го напусне или се о<неме
чл. 3 Лицата, които не еж ей уравнили емтзткптъ съ
отъ него, залога остава като неустойка вь полза на об обшпната, произходящи отъ паема на казаните недвижими
щинската каса, освенъ това той и поръчителите му съ имоти, не могътъ да взематъ участие въ търга.
солидарно отговорни за делата сума на ирЬднриян.ечо и
чл. 4 Отдаваните подъ наемъ общинските имоти ще
стопкостьта на крините.
служатъ
само за цельта, за която съ- предназпачепп.
Една крпна се цени 8 лева.
- ' чл. 5 Никой отъ наемателите на общинските имоти
Въ случай на сжщественно .нарушение на тия усло
вия, по решението па общинския съветъ, преднрия ието нема право ,а ирпнаеява другиму безъ ппеменно разреше
веднага се отнема и се постанятъ общиннеки служители ние па общин. управление: направено подобно безъ съгласи
ето му, ще ее счита за не действително.
за сметка на откупчика и г. н.
чл 11 За всеко копетатпрано отъ двама незапптересог
вани свидетеля падвземанпе плп пеправплпп действия па от
купчика, отъ общипата му се палага неустойка до 25 лева.
Нередовно внасяне на месечните вноски п наложените
неустойки.е съществеппо нарушение на контракта.
Общип. Управление плп съвета не е длъженъ да про
верява секпй съетавенъ актъ.
чл. 12 Залога и поръчителите се освобождаватъ отъ
общ. упраялепие следъ срока на предприятието п то като
се издължи на касата

чл. 6 Имотите ще се предадътъ отъ наемателя обрат
но на общпн. управление въ здраво п добро състояние тъй
както му съ биде. предадени.
чл. 7. Припокривапнето п други необходими поправки
на имота до като трае наемния срокъ ще бъдатъ за сметка
па общипата. Каквито поправки п добавки, е паправшгъ на
емателя, оетаватъ на общината безъ да има право на пре
тенция., следъ' свършеапе па наемния срокъ.
чл. 8 Търгътъ се' възлага върху конкурента само
като даде 5 % върху наддадената цена.

чл. 13. Въ случай, че крпнпгв, съ които общппата рас
чл. 9 Наемната цена ще се изплаща въ предплата за
полага се пайрятъ недостатъчно, откупчика е свободенъ да
целата
година съ псключенпе на касапскпте дюкянп, за ко
си достави надлежпо проверени кринп, конто ще пматъ оеонто
наема
се плаща въ-два срока: половината при съставябепъ зпакъ
ние. на контракта, следъ което му се предава пмота, а дру
чл. 14 Откупчика е длъженъ да държи общинските
гата половина—на 1 Юни 1904 год.
кринп въ помещението на общин. борса въ местето показа
Залога му ще се повърне следъ предаванпето имота
но отъ кмета. Крините требва всека вечерь да се пребиобратно на общпната.
ратъ и надзирателя на борсата ги преглежда и щомъ се
окажатъ липса повече отъ 50 кринп съставя актъ и се на
Чл. 10 Търга ще- ее счита за действптелепъ следъ
лага откупчпку за.неустойка 50 лава глоба.
утвържленпето му отъ надлежната влаеть, пнакъ на ново се
8а всеки забавенъ. депь да достави линеалите кринп, произвежда търгъ.
плаша дневно 10 лева глоба.
чл. ,11 Наемателя е длъженъ въ трпдневенъ срокъ,
Откуичика е длъжеаъ винаги когато е открита борсата,
считанъ отъ деня на пиеменяото му съобщение, отъ страна
да се явява и дава крш.п; въ нротпвенъ случай надзирате
на общинското управление, за утвърждението на търга да
ля самъ отваря помещението и съставя актъ.
внесе въ общинската каса наемната етойность и подпише
чл. 15. При свършванпето предприятието откупчика е
контракта.
Въ противепъ случай залога му се конфискува,
длъженъ да щ.едаде крпкпте въ исправность. Ако лппсатъ
търга
се
унпчтожава
и се произвежда новъ. - .
повече отъ 50 кринп, освенъ стойностьта на линеалите пла
ща и неустойка 200 лева
чл. 12 Ако по решение на общин. съветъ зданпетс
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бъде съборено, за до останалото време, наемната стойпость
се повръща наемате™ отъ общинската каса.
чл. 13 Нуждните гербовп марки п другп разноски по
съставянето на контракта ех за сметка па наемателя.
чл. 14. Закона за публичните търгове н за задълже
нията и договорите съставляватъ неразделна чаеть отъ нас
тоящите поемнп условия.
чл. 15 Въ случай че наемателите не заплатят!, наема
за вторий падежъ (чл. 9) илп следъ петпчанпето срока, не
предадътъ дюкяните, общинското управление отнпма дюкя
ните по админиетратявонъ редъ, безъ да пматъ право да
иекатъ повръщане на платения наемъ, илп да търсятъ вредп
и загуби.
Ш. Лпемни Условия
За отдаване на предириемачъ общинските чпетителпи маши
ни, състоящи оть помпи, цилиндри и принадлежностите пмъ.
чл. 1 Варнен. град. общ. управление дава на търгъ
чрезъ явно наддаване безъ прт,търгъ общпн. чпетптелнп
машини за ерокъ три години отъ датата на подппеванието
контракта по предприятието.
чл. 2 Първоначалната цена на предприятието е 200
лева годпшно.
чл. 3 Предириемача представлява:
а) Квитанция отъ общинската каса или банката, че е впееълъ залогъ; б) поръчителство подписано отъ две състоятел
ни лаца, за че солидарно ще отговарятъ съ предприемача
въ раззгЬръ 3000 лева; в) свидетелство за честпость. Чуж
дите подапници представятъ и декларация за отказване отъ
консулска защита, въ случай на спорове по предприятието.
чл. 4 Предприятието обема: наеманието пмеющпте на
разположение на общинското управление чистптелни маши-.
нп, състоящи отъ три помпи, четире цилиндри (казани), четире каца, сички нагласепи по начинъ да може съ техъ да
се чистятъ нуждниците, помийнп ями п др. такива
Следъ подписванието на контракта, сички тия чпетптелни прибори, при отдвленъ описъ срещу подппсъ ще "се
предадатъ предпрпемачу.
При иредаванието имъ обратно на обпшпата се съста
вя акгь. Всичко повредено илп лпнеало се набавя отъ об
щинското управлеппе по етопапеки начинъ отъ залога па
предприемача а ако той е недостатъчйчъ сумата се изисква
отъ предприемача и поръчителите.
чл. 5 Предприемача за службата на машпппте ще дър
жи постоянно, пай малко шесть коня и необходимия работ
нически переоналъ.
чл; 6 Нечистотиите ще се иехвърлятъ въ ископани
отъ самия предириемачъ ями, надъ максудаа, между табята
и керемидчийниците, сдедъ испълвание ямите предприемача
обязателно ги зарива, по начинъ указанъ отъ хигиеническпя
.съветъ.
' чл. 7 Предприемача ще събира максимумъ два лева
•за пъленъ цилиндръ или за кола еъ две каци, въ настоя
щата имъ величина; отъ плата се освобождавагъ п при чис
тението пматъ предимство отъ частните — сички общпнскп
и училищни общински нуждницп, гдето п да се тб нахож
дате
чл. 8 Чистението на нуждниците ще бъде по редъ на
издаваните от в предприемача квптапцип, но не по късно
отъ три дни еледъ плащане на таксата. При оплаквания,
следъ проверка, отъ предприемача за неустойка, кмета съби
ра една сума отъ 2 до 50 лева.
чл. 9 Чистението на нуждниците става винаги вечеръ.
Само въ краищата на града се- позволява п денемъ да се
Работи, но не съ каци..
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чл. 10 Въ случаи на занемарване на чистенето нуж
днпцпте но оплакване на частни лица, или по усмотренш
на общпн. управление, иоеледпьото отнпма по админпсграти
вепъ начинъ машините и копете на предприемача и възла
га чпетеипето съ надничари за сметка на предприемача д<
предавапието предприятието чрезъ търгъ другиму.
чл. 11 Следъ срока на предприятието иди ако по ре
шението на общпн. управлеппе, че се отнеме предп срока,
сички машпнп по описа ще се прпематъ отъ кмета, влп делпгпрапъ помощнпкъ, или съветяпкъ, общпн. пкопомъ п
пожарппя командпръ.
чл. 12 Сички разноекп по съставяпето контракта, па
тента п др даждпя ще плаща предприемача.
Заб. I Предприемача не може да претендира за поддържанпето пътища, по които ще требва да се изнасягъ нечис
тотиите до нредпазначеппте места, за пзхвърлянпето имъ.
Заб. П Ако бп до срока на контракта се успее да се
канализира града, настоящия контракта самъ по себе пада.
375 Съвета остава на същото мнение изложено въ ре
шението му отъ 27 Октомври подъ Н-о 305 взето по същпй въпрось.
376 Писмото на г. Варпенскпп Окр. Унраяптелс подъ
Н-о 8722 да се пма за св-Ьдеппе.
377 Заявлението на Минчо Добревъ, Никола Илпевъ п
Андрея Хрцстовъ отъ Варна градинарп, да се остави безъ
последствие.
378. Приема протокола предетавепъ отъ контрольора и
разрЬшава да се пеплати на Лазаръ Пвановъ сумата 816
лева и 50 ст. за извършената отъ него на общината работа.
379 За последепъ пхть да се продължи ерокътъ за
поставянето на кюнците на водопровода при Дружеството
„Гроздъ"' съ още единъ месецъ.
380 Не удобрява станалпй на 25 Септемрпп търгъ за
щото намира, че цената е неудовлетворителна.
381 Просителя Георги Парашкевовъ да представи до
казателства, за че овцптв и козпте съ негови собетвеннп п
следъ което да му се позволи.
382 Да се произведе новъ търгъ за общппската бара
ка „Кара-боклукъ" за отдаванпето и подъ наемъ.
Нротоколт. Н-о 102 отъ 24 Ноемврий 1903 г.
383 Да се остави заявлението на Маждракова безъ
последствие
384 Да се оетавп безъ последствие молбата на служа
щите при общината.
385 Стефанъ Кулековъ да пеплатп дългътъ сп па об
щината за наемъ па общпп касапски дюкянъ въ два срока:
сега половината и па 1 Мартъ 1904 год. другата полов пна.
та
ва
въ
въ
ва

386 Доставката на медикаментите за градско-общинска
амбулаторна аптека презъ идущата 1904 година да ста
направо отъ фабриката въ срокове три месечни, освенъ
случай псключптелнп, когато не могатъ да се доставятъ
кхео време. Захарьта, спирта и маслото да се доставляотъ тукъ.

387 Стапалпте па 14 того търгове за останалите об
щински имоти, да се утвърдятъ, нредвидъ това, че съ полу
чени на търговете цени удовлетворителни. Н. Оганкокъ и
Я. Сгопчковъ да не се допущать па търговете, до като не
се пздължатъ предт. общпн. каса окончателно. К&щгга Н о
222 се възлага върху Васплъ Казаковъ сь годпшенъ наемъ
100 лева.
(Следва)
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споредъ както е показана въ касовата книга, и въ монетаря, а именно:
Въ злато
—
лева — ст.
„ сребро 50812 „ — „
, медни
—
„ 20 „
3) Че неновърнатите въ депозитъ и на хранение
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.

АКТЪ
Днесь, 1 Апрнлий 1904 год., долоподписаний Кмегъ
Д-ръ А. Пюскюллиевъ и п. Кмегь Джендо Георгиевъ на
Варненската Градска Община, заедно съ члена на Съвета
Д-ръ Н. Бакърджювъ и вь приежгсгвието на бир
инка Анасгасъ Д. Припреновь и на общанскай контрольоръ Петръ М. Вогоевъ произведохме ревизия вър
ху операциите извършени отъ бирника за време отъ 1
Мартъ до 31-й сжщнй. 1904 година и намерихме:
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгше и тия последните, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ раеходо-оправдателнпте докумети, съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управления ;
2) Че, като се спаднаха изразходвалите суми, спо
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,
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Кметъ:

Д-ръ А Пюскюллиевъ

п Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членъ; Д-ръ Н Бакърджиевъ
Вирникъ: А. Д. Припреновъ
[Общ. Контрольоръ : П. .VI. Богоевъ

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Мфгъ 1904 год., произведена на 1 АприлиГ. т год.
Да дава
'
Да зегаа
Сума

Коку и за какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева

лева ст.(
На наличность съгласно касата
„ депозитните суми
„ общинската каса за глоби сдържани
отъ служащите за 1901 год.
„ същата за глоби отъ служещите презъ
1902 год.
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Всичко
Гр. Варна, 1

Апрвлъ

Отъ' расходиге за 2900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа за това
гербови марки
налн«ность въ общинската каса
наличность въ Дрзтжество. „Гирдаиъ^
изплатенъ патетъ за 190! год. отъ
касата за сметка на Градско общин
ското управление

71445 12

Всичко

ст.

23164 92
29 90
12474 25
3552Ь 15

249 90
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1904 г.
Кметъ : Д-ръ А. Пюскюллиевъ
и Кметъ: ДсмсенДо Георгевъ
Чл на Съвета: Д-ръ Н. Бакърджиевг
(подп) Варникъ,: А. Д. Прииргъповъ
(подп.) Контрольоръ: М. П Вогоевъ.
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