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Чл. Т) Ако откупчика, следъ като търгътъ се ут
върди отъ надлежните места и лица се откаже да под
пише контракта по предприятието, или же презъ те
чението на срока на преприятието го напусне, иди се
отнеме отъ него, залога остава като неустойка въ полза
на общ. каса. Освенъ това и поръчителите еж солидарни
отговорни за целата сума по предприятието.
Една крина струва 8 лева, а единъ кантаръ струва
60 лева
Чл. 8) Понеже откупчика ще влезе въ правата си
за събиране сбора отъ бериите: „крина" и „кантарина"
следъ утвърдяванието на търгътъ и следвателно на кон
тракта до това време тези берии ще се събиратъ отъ
общ. управление за сметка на готкупчика, които ще му
се предадътъ или прехвърлятъ срещу вносовете му.
Чл. 9) За всеко констатирано нарушение отъ от
купчика, последний се наказва отъ кмета или помощни
ка му съ глоба 25 лева, която се събира заедно съ ме
сечните му вноски.
Ненавременното внасене на месечните вноски е
съществено нарушение на контракта и служи за основа
та отнимание предприятието и експлоатиранието му за
метка на откупчика отъ общ. управение.
Чл. 10. Залога и поръчителите се освобождаватъ отъ
щин. управление следъ срока на предприятието, и то
йатч> се издължи на ка.сата всеко длъжимо.
Чл. 11 Огкупчнка при свършване на предприятие
то е длъженъ да предаде кринитв и кантарите въ пъл
на исправность.
Чл. 12. Отъ „кантарина" което' съгласно изменението
на чл 85 п. п. 5 и 6 отъ закона за град. общини става
задължително, откупчика ще събира по 2 ст. на всекой
10 килгр. отъ 50 килгр на горе.
Чл. 13. „ Кантарина" ще се зима отъ всички стоки,
които се теглятъ и подлежатъ на теглене, но само когато
те се продаватъ по панаирите, пазарите и сергиже, а
не въ дюгените, магазиитв складовете и фабриките.
Каманните въглища, които се вадятъ отъ държ. мини,
българ мор. соль, която е въ пломбирани отъ държ. чували
се освобождаватъ отъ тази берия.
Чл. 14. Брашната, триците, булгурътъ, сусама, бобътъ
ряпицата и др. подобни, ако се продаватъ на тегло ще
плащатъ „кантарина" споредъ чл: 13 отъ настоящите
поемни условия.
Чл. 15. Огъ „Кривина", която ежило става задъл
жителна, съгласно изменението на чл. 85 отъ закона за
общините, откупчика ще ежбира по 2 ст. отъ всека крина.
Чл. 16. „Кринината" ще се вземе отъ храни и други
стоки, които при продажбата си мерятъ съ крина гдето
става продаванпето и купуванието храни, които се носятъ
съ коля отъ самите продавачи до скелите и железопът
ните станции се облагатъ съ „Кринина" тамъ гдето се
оттоварятъ, т. е. въ общините, въ чийто райони еж скла
довете на купувачите, макаръ пазарлъка да е станалъ въ
селото на продавача.
Чл 17. Храните, които се товарятъ по железнопжтните станции въ вагони и се растоварватъ въ Варна,
не за местна продажба, а за да се изнасятъ съ парахо
ди, гемии и др. за странство, ако еж били обложени съ
„кринина^ въ станците отъ гдето съ натоварени, не се
облагатъ съ „Кринина" въ Варна. Храна, предназначена
за изнасяне въ странство, само веднажъ ще се облагатъ
съ "кринина".
Чл. 18. Храните, които сега се складирани по ске
лите и железопетните станции, ако не еж биле обложени
съ „кринина", ще се обложатъ съ такава сега при изнасянието имь въ странство.
Чл. 19. Споредъ закона, стоки по леки отъ 50 килогр. не се облалатъ съ ..кантаринаа, обаче ако прода
вача или купувача, за сигурносгь пожелае да се прете
гли стоката съ официалния кантаръ, той плаща 5 ст.
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Чл. 20 Всички данъци по това предприятие, разнос
ките по контракта, нотариално заверенъ . ще се запла
тятъ отъ откупчика.
Чл. 21 Откупчика е длъженъ да подпише и пред
стави контракта заверенъ въ общинското управление
следъ три дни отъ какъ писменно му се съобщи, че тър
гътъ е надлежно утвърденъ о.ъ общинский съветъ и
правителството.
Чл. 22. Местожителството на откупчика се счита гр.
Варна и той е длъженъ да укаже на лице на когото да
се връчватъ съобщенията въ случай на отежтетвие отъ
градътъ.
30 Да се помоли г. Варненский. Окр. Управитель
да одобри, щото да се поправятъ направените грешки
при пръписванието таблицата за градските берии.
Протоколъ Н о 9 отъ 1 Мартъ 1904 г.
Вслехствие предписанието на г-на Варя. Окржженъ
Управитель отъ 28 Февруарии т. г. подъ Н о 1764, съ
кое го съобщава, че избора произведенъ на д февруарии
за членове на Варн. град общ. съветъ е утвърденъ и
възъ основиние чл. 21 огъ закона за градските общини,
долоподписаните ново-утвърдеии членове на сжщий съветъ:
Д ръ А Пюскюллиевъ, Гани Чолаковъ, Тони Петровъ,
Джендо Георгиевъ, Г. Паничерски, Никифоръ Гиневъ,
Андрей" Илиевъ, Никола Боевъ, Ст Пиронковъ, Д-ръ Н.
Пакърджиевъ. Тодоръ Пенчевъ, Ив. Ницовь, Димитръ
Ханд.чшоглу; Юрд Мирославовъ Хюсяю Налбантоглу, X.
Бекиръ Дервипювъ, Али Ефенди Шакировъ, Никола Парасковъ. Ооманъ Ефенди Демировъ и Аведисъ Азисовъ,
поканени отъ г Варнен. Окр Управитель съ писмо отъ
28 февр т. г. подъ Н-о 1764, за избиране измежду ни
членове за постсянпп съставъ на общинското управление
и подъ председателството на най стария измежду ни
Д ръ А. Пюскюллнезъ въ 9 часа дьржахме първото сп
заседание. .
Следъ това пристъпихме съ тапзо гласоподаване за
избиране кмега и двама помондниици и избрахме за таки
ва. а именно: за кметъ Д-ръ А Пюскюллиевъ съ 19
гласа, а за помощници : Джендо Георгиевъ съ 19 гласа,
Никифоръ Гиневъ съ 19 гласа и една бела бюлетина.
Протоколъ Н-о 10 отъ 8 Мартъ 1904 г.
31. Да се назначи комисия състояща отъ г. Кмета,
общинский юристконсултъ, началника на санитарното от
деление, инженера, общин. контрольоръ и г. г. съветни
ците Г. Паничерски и Д-ръ Бакърджиевъ, която да про
учи обстоятелегвенно въпроса по сключване на заемъ и
следъ което съ мотивиранъ протоколъ да докладва на
съвета за вземане съответствующето решение по него.
32 Да се командирова г. Кмета или упълномощено
то отъ него лице да се яви на 15 того въ военния еждъ
въ гр. Шумекъ по делото за възстановяване граждан
ските и политически права на Варнея. житель Минчо
Лазаровъ, за която командировка да се плати отъ каса
та на бирничеството при общината следуемите се пжтни
и дневни по закона за чиновниците..
33. Удобрява направения расходъ отъ 115 лева
по посрещането и пребиването тукъ на Ирландския
филантропъ О. Махони, за следующето: 1) За фай
тони по посрещанието заобикалянието му изъ града и
посещението му двореща Евксиноградъ 55 лева. 2) Хра
на за 3 дни за двамъ души (0. Махони и другаря му)
44 лева и 3) кревати ухотелъ Руссия за двамата 16 л.
а всичко 115 лева, удобрява сжщо и постановлението
Н-о 80/901 г. на тричленната комисия взето за тая цель.
.'.4. Да се отпустне на гимназията „Фердинандъ I '
вода отъ чюшмата, която е на кюшето на оградата на
училището „Св. Кирилъ" и то не повече огъ единъ масуръ и си я докаратъ на свои средства, като надзора
за това се възлага на постоянното приежтетвие.
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35. Да се назначи комисия за прояерка на отчета
презъ 1898 1899. И00, 1901 и 1902 год. отъ съставъ:
Общин. контрольоръ единъ отъ помощниците на кмета,
съветниците Д-ръ Бакърджиевъ и Юрданъ Мирославовъ,
която следъ като привърши работата си, да докладва на
съвета, за вземане нуждното решение.
36. Да се отпустне помощь отъ общ. каса 50 лева
на Варнен. житель Петръ Софийски, предъ видъ на
признатото му крайно бедно състояние и тежко семей
ство.
37. Да се отговори на Варненский Окрхженъ Инженеръ. че женските морски бани нема да се местятъ
тая година.
38. Удобрява станалип на 1 мартъ търгъ за прода
жбата на трите коня и го възлага върху последните
конкуренти, а именно: 1) коня Ямодинъ" за 126 лева
върху Коста Николовф, 2) Коня „Мокро" за 55 лева
върху Неджибъ Мустафовъ и 8) Коня „Марко за 85 л.
върху Михалаки Даневъ.
39. Удобрява направата на пътя водящъ презъ ка
лето задъ старата болница за въ „Кадиръ-баба" и заповедва щото изразсходваната по него сума 159 лева да
се прекара на раеходъ по съответствующий § 13 по
бюджета за т. г.
10. Натоварва технич. отделение да приготви смет
ка и поемня условия за направата на павилиона въ гр.
градина „Царъ освободитель" и следъ това да представи
за удобрение.
41. Да се изучи въпроси зл докарване водата отъ
новия каналъ край града въ приморската градина отъ
техническото отделение и се натоварва същото отделе-ние да представи сметка и поемни условия за тая цель,
като се има- предъ -видъ, - че-тръби те-ще бждатъ -железни.
42. 1) Приема по'принципь, поемните условия и
сметката по поправката на водопровода идящъ огъ „франгенското дере - и се разрешава да се направа по сто
панска начинъ. 2) Натоварва технич. отделение да пред
стави сметка за направата на нпть чешми въ една часть
отъ града.
,43. Удобрява взетото постановление Н-о 14 на три
членната комисия и расходваната за тая цель сума отъ
714 лева по платежни заповеди подъ Н-о Н-о 80, 101,
185, 186. 202 и 231 отъ т., г.

Протоколъ Н о

11 отъ 19 Мартъ 1904 г.

46. Удобрява станалите на 16 того търгове и с(
възлагатъ върху последните конкуренти: 1) Касапски;
дюкянъ подъ Н-о 8 при съборната църква — върху Г.
Аргировъ за 1001 л?въ.
2) Касапския дюкянъ подъ Н-о 1 при „Ибрямъ Ка
пия" върху Доичо Мухлевь.
3) Касапския дюкянъ подъ Н-о 5 при „Татаръ-Капия"
върху Аблекимъ Османовъ за 550 лева.
4) Касап. дюкянъ при съборната църква подъ Н-о 1
върху Георги Аргировъ за 1750 лева
Бараките при салханите подъ Н-о Н-о 1, 2, 3 и 4
да се отдадътъ на търгъ пзедно за три години, съ усло
вие въ случай че стане некое променение поради напра
вата на порта, наемателя да нема право за претенции
за никакви загуби.
47. Да се поправи калдъръма на улицата наченал
отъ дървения мость на Девненската ръка до началото
на улица Цариградска ще требва да се похарчатъ наймного до 20 ) лева.
48. Общинската барака между дъскарницит* бивша
бариера, да се даде на ново на търгъ.
49. Следъ като се прочете поемните условия за
доставката форма за казаните общински служащи въ
поемните условия чрезъ търгъ като за това се обяви на
заинтересованите.
I

50. Определя се да представятъ имотна гаранция
по 500 лева следните длъжностни лица при общината:
надзирателя при житната борса, общннский библйотекаръ
1000 лева, началника на пожарната команда, регистра
тора, аптекара и старшия горски стражаръ.
— 5 1 . Да се приработятъ на ново поемните условия
за отдавание на откупчикъ сбора на градското право отъ
велосипеди, файтони, брички и др. и се обмисли всестран
но отъ постоянното присътствие, съвместно съ общин
ския юристконсултъ,' следъ което да се обяви новъ търгъ.
52. Да се утвърди станалия на 15 мартъ т. г.
търгъ за продажбата на общ. конь „Юлюданъ" и се въз
ложи върху Варненеца Мехмедъ Сали за 86 лева.
53. За проучване поемните условия за даване яа
откупчикъ чрезъ тайна конкуренция общин. сбг—""*-%_,
„кантарина" и „кринина" да се назначи комисщто-фое^
общ. юристконсултъ, общин. контрольоръ и г. ^У^1я
0г
ниците Пиронковъ и Боевъ.
^ с ьв4 г .

44. Общин. касапски дюкянъ Н-о 3 при съборната
•църква се възлага върху последния наддавачъ М. С.
!
Балтаджиевъ за 550 лева. 2) Касапския дюкянъ Н-о 6
54. Да се възбуднтъ дела противъ Никола,^ 3
при соборната църква се възлага върху М. С. Балтад- совъ, Янаки Миховъ, Саранди Нетровъ п Сжби (>) -4,тан3_
жиевъ за 500 лева. 3) Касапския дюкянъ Н-о 2 върху отъ с. Константиново, Бвлевска община, Варнет^г°ЯаОйь
Андрей Касабовъ за 800 лева. 4) Касапския дюкянъ Н-о лия за възстановяване нарушението владение ^ .
°во4 върху Нури Топарлаковъ за 520 лева. 5) Касапския въ местностьта „Могиля" общ. землище.
\ 3 е *^ята
дюкянъ Н о 5 на „Ибрямъ Капия", се възлага върху
55. Да се възбудятъ искови молби предъ н а д д - ^
.Доичо Мухдевъ за 325 лева. 6) Лозето въ местностьта
:
>0отира - се възлага върху М. С. Балтаджиевъ за три ните съдилища противъ лицата показани въ предегаве^
години по 49 дева годишно. /) Касапския дюкянъ Н-о 5 ния отъ бирничеството списъкъ на разните длъжници
при съборната църква върху Иблякимъ Ахмедовъ за 405 къмъ общината за купените отъ техь чрезъ търгъ об
лева. Търговете по касапските дюкяни: Ь-о 1 на Иб- щински места.
рямъ Капия Н-о Н-о 8, 7 и 1 при съборната цьрква и
56. 1) Да се. помоли Г-на Минисгра на вътрешните
Н-о 9 въ „Валъкъ-Пазаръ' не се утвърдяватъ. Не се
работи
по надлежния редъ щото да ходатайствува въ
утвърдява търга н за бараката Н-о 5 вь газного влага
най
близката
сесия на Народното Събрание да се пред
лище.
види въ държавния бюджетъ за исплащане на Иарнен.
45 Отменява регаенението Н-о 3 отъ 8 Януарип обшина сумата 24640 лева и 50 сг. коя го се следна на
т. г. на съвета що се отнася до безвъзмездното отстжп- общината като възнаграждение за трудовете и по сгбивание г-ну Д-ръ Тоаорову общинско место отъ 79 хиля ранието иджара, съгласно чл 11 отъ стария законъ за
(Следва)
ди кв. мегра за което става дрга въ казаното решение. иджара.
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АКТЪ

споредъ както е показана въ касовата книга и въ монетаря, а именно:
Въ злато
лева — ст.
„ сребро 49099
„ — „
,. медни
—
„ 16 „
3) Че неповърнатите въ- депозитъ и на храненио
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.

Днесь, 30-й Априлий 1904 год., долоподпвсаввй
за Кмегь Н. Гивевъ и п. Кметъ Джендо Георгиевъ на
Варненската Градска Община, заедно съ члена на Съвета
СтвФанъ Пиронковъ и въ присжтствието ва бир
ника Анастасъ Д. Припреновъ и на общинсквй контрольоръ Петръ М. Богоевъ произведохме ревизия вър
ху операциите извършени отъ бирника за време отъ 1
Априлп до 30-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 изразходвавите суми, сшг
редъ книгите и документите, отъ постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,

за Кметъ: Н Гиневъ
п Кметъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членъ:

Ст. Пиронковъ

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

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бнрничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия за м. Априлий 1904 год., произведена на 30-й сжщий

Дазема

Да дав'а
( .3

Сума

Кому и за какво

лева

На наличность съгласно касата
„ депозитните суми
„ общинската каса за глоби, одържани
отъ служащите за 1901 год.
•„ същата за глоби отъ служащите презъ
1902 год.

Сума

Отъ кого и за какво

дева

ст.

49099 16
25024 72!
35
55

Отъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа за това
„ гербови марки
„ налипность въ общинската каса
„ наличность въ каесата внесени.отъ
Варненската Окр. Пост. Комисия за бюста
на Графъ Игнатиевъ . . . . .
.
наличность въ Дружество; „Гирдапъ^
п ' изплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градско-общин
ското управление

сиЗщини

Всичко
Гр. Варна, 30 Априлъ

74213 88

Всичко

23092 07
25 50
10320 26
5000
35526 15
249 90

74213 88

1904 г.
п Кметъ: Н. Гиневъ
п Кметъ: Джепдо Георгевъ
Чл на Съвета: С. Пиронковъ
(подп.) Бирникъ,: А. Д. Дриирпновъ
(подп.) Контрольоръ: М. П Богоевъ.

Ревизиона комисия:

Издава Варненското Градско ОбщпнскЪ7УправденшГ

ст.

Печатница Хр Н. .Войниковъ - Варна.

