Варна, 15 Май 1904 г.

Год. ХУП.

Брой 13

нски вьстникъ
Ппеяа, статии, пари п сичко що е за
вестника се праща до Градско-Общпнскот >
. Управленио въ Варна.

ИЗЛИЗА Т Р И П Ж Т И ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 чпсла

За обявления се плаща за дума:

Цена на вестника за година е
2 лева.

На първа страница
п втора страница
„ трета п четвърта страница .

Отделенъ брой 5 ст.

писменна покана не се яви да сключи контракта, търга
се унищожава и залога му се конфискува въ полза на
общината.

И З В О Д ТЬ
отъ

решенията ни Варнен. Град. Общ. Съветъ.
Продължение отъ бр. 12.

Чл. 1 1 . Откупчика. безъ разрешение на- общински
с ъ в е т ъ не може да прехвърли предприятието другиму.
Чл. 12. Откупчика е длъжевъ да подпише и пред
стави контракта заверень въ общинското управление
следъ три дни, отъ какъ писменно му се съобщи че
търгътъ е утвърденъ отъ общинский съветъ и прави
телството.
Чл. 13. Местожителството на откупчика се счита
гр. Варна и той е длъжевъ да укаже на лице на което
да се връчватъ съобщенията, въ случай на отсжтсшие
отъ града.
Чл. 14. Глобите за нарушение настоящите иоемни
условия отъ лицата подлежащи на такси еж за вь пол
за на общината. Ьарушенията се констатирватъ съ актъ
-о'1'ъ—отг:у11Чйка-1гь~приса5тетвието *яа двама- -свидетелн-~и
общинский агентъ.
Чл. 15. Закона за задълженията и договорите е в ъ
сила за предприемача, спремо наетото отъ него пред
приятие
80. Г-нъ Кмета докладва и съвета
поемни у с л о в и я :

Поемни

3 стот.
2 „
. 1 „

прие следните

условия

З а отдаването на тьргъ ч р е з ь тайна конкуренция дос
тавката на канцеларски материали за Варвенек. Градско
Общ. Управление, включително училищата, печатането на
общински ввстникъ и на разни формуляри : обявления,
протоколи, актове и всекакхвъ видъ печатани книжа
нужни за общината :
Чл. 1. Търгътъ ще се извърши съгласно закона за
публичните търгове, издадените за него обявления и нас
тоящите поемни условия.
1

Чл. 2 З а право участие въ търгътъ, всекой конкурентъ при офертата си представлява и формално удосто
верение, че е внесълъ въ банката иди въ общинската
каса залогъ отъ 250 л. и свидетелство за чесгность отъ
надлежното общ. управление.
Чл. 3. Предприятието за доставката на канцелярските материяли, печатанието на разни книжа, как-о и
гбишнсьи н+стникъ, се отдава за една година: отъ денътъ
на подиш вянието на контракта до сжщия день на е.твднята 1905 година.
Чл. 4. Предприемача, безъ разрешение на общин.
с ъ в е т ъ не може да прехвърли предприятието другиму.
Чл 5 Въ случай, че предприятието въ расгояние
на три дни следъ утвърждението иа търгътъ и следъ

Чл. 6. Канцеларските материали, както и печатани
ето на формулярите еж следните видове :
I Канцеларски материали: 1 топъ книги за чернов
ки 7 к-о, 1 топъ книги за черновки 8 к о, 1 топъ до
кументна книга 8 к-о, 1 топъ бела книга 10 к-о, 1 топъ
бт>ла книга 1 1 к-о, 1 топъ чертани книги прости по мос
тра, 1 к-о черно мастило по мостра, една дузина черни
моливи „Харть муртъ*4 Н-о 2, една дузина отъ скщите
Н-о Н о 3 и 4, 1 дузина цветни моливи, по мостра, отъ
същите „Харпь муртъ" Н-о 700, 1 стъкло червено мас
тило по мос.ра, I стъкло мастило за печатъ, 1 кутия
пера Н о 76 отъ 72 броя по мостра, една кутия пера
„Ьтамболовъ- на брой 72 по мостра, 1 кутия готически
пера Н-1 Н о 4, 5, 6 на брой 72 по мостра, 100 листа
попивателни книги по мостра 1 кутия червенъ восъкъ
по мостра 1 топъ трицвЬтенъ шнуръ по мостра, една
дузина химически моливи по мостра, 100 коли книга за
маси Г кутия гвоздейчета по мостра, една кутии книги
и писма по мосгра, едно канцеларско ножче по' мостра,
100 плика Н-о 46, 100 плика Н-о 102 100 гол ами пли
ка по мостра 1 дузина перодръшки по мостра, 1 чиле
конци по мостра, 1 ду.ина гуми въ дърво по мостра,
100 големи листа начергани по моотра, 1 ку.ия тебеп м р ь отъ 12 парчета но мостра, 1 кило сюнгеръ по
мостра, 1 кило фурчи за замкъ, 1 кило черна боя за
боадисване черните табли въ училищата, 1 кило (*/., дуз)
сапунъ „Сънлайтъ по мостра.
II. Печатанието на общ. вестникъ единь брой отъ
4 с>раници по форматъ пристъ вече за вестника.
Ш . Печатанието на формулярите по дадените
три и форми.

мос

Чл. 7. Получените материали цо заверена отъ пос
тоянното присътствие фактура, ще се записватъ вь особна книга, и като се изплатятъ, предприемача ще удос
товери съ подписа си, че е получилъ стрпностьта пмъ
по еди каква си платежна заповедь. Напечатаните фор
муляри ще се прпематъ всекога въ брой.
Чл. 8 Разноските по сключванието на контракта ще ставатъ за сметка на предприемача, законьтъ за задълже
нията и договорите е въ сила по отношение на настоя
щето предприятие.
81. Да се възбудятъ искови дела, въ допълнение
на решението Н-о 77 отъ т. г. за правособегвенность
или за недоплатената цена на продадените имъ градско
общински места, противъ следующнте лица: 1) Стойко
Аганасовъ отъ Варна за продадените му 459 кв. м. по
8 л. 1 ст. въ V уч Н-о 10 кв. II на 22/УП 98 година
остава да даьа 1738 л. 29 ст. 2) Стефанъ Коларовъ
отъ Варна за 310 кв. м по 14 л. въ V уч. Н-о 10
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кварт. П да дава 2760 лева. 3) Хрисго Ив. Попов ь —
Варна за '100 кв. м. по 9 л. 5 ст. въ V уч. Н о 17
кварт. Ш да дава 1882 л. 40 ст. 4) 0 гаври Никовъ
—Варна за 400 кв. м по 13 л. 50 ст V уч. И-о 26
кввр. Ш отъ 2^/УП 98 год. да дава 2600 лева. 5) 11етръ Вергиевъ Варна за 370 кв. м. по 10 л. 55 ст. въ
V уч. Н-о 29 квар. IV на 31/УГТ 98 г. да дава 26 >3 л.
и 50 ст. 6) Райчо Нейчовъ—Варна за 504 кв. м. по 8
л. 60 сг. V уч Н-о 31 квар. IV да дава 2067 л. 20 ст.
7) Кетрь Ивановъ — Варна за 436 кв м. по 9 л. V
уч. Н-о 43 квар V да дава 3509 л. 8) Петръ Куртевъ
—Варна за 360 кв. м. по 15 л. 6 ст. V участ. Н-о 44
квар. V да дава 2460 л. 80 сг. 9) Наследниците на
Алекси Ивановъ — Парна за 304 кв. м. и 4^ с. м. по
30 лева въ IV уч. Н-о 19 квар. VII „Татаръ Капия •
да даватъ 4567 л. 20 ст.
82. Удобрява станалия на 5 т. г. търгъ за отдаванието на предприемачъ доставката на облекло и ботуши
на общ горски стражари, разсилните, пожарникарите и
пр. се възлага на Стоянъ С. Стояновъ.
83. Да се остави молбата на Соколова безъ послед
ствие, като неосноваттелна, за която да се съобщи по
принадлежность.
II. Понеже сумата 800 лева взети за такса огъ
страна на общин. управление като правилно да се прекаратъ по книгите на общината за редовни приходи, как
то и ония суми внесени за същата цель отъ други л щ а
84. 1) Да се съобщи по надлежния редъ на Дирек
цията по експлоатацията на Българските Държавни же
лезници, че общинский съзегъ предъ видъ на това че
не може по никакъвъ начинъ да изменяна или видоизме
нява решението си взето по г.твсуване таксите за тая
година, 2) Да се помоли същата дирекция да внуши на
наемателите на такивато места по скоро да си внесатъ
въ общинската каса следуемата се наемна егопяосгь та
по тоя начинъ да може. за винаги да се избегнатъ всекакви недоразумения.
Протоколъ Н-о 15 отъ 9 Априлъ 1904 год
85. Да се приработятъ нуждните поемни условия за
налога на „Кантарпето" отъ назначената съ решение на
съвета комисия, следъ което да се знесе на прегдеждание и удобрение.
86 Да се обяви новъ търгъ за касапските дюгени подъ
Н-о Н-о 1 и 8 „Съборната църква", и Ц „Ибрямъ-капия'.
За напредъ на основание чл. 7 отъ закона за пуб
личните търгове да не се допущатъ на търгове лица,
които не си испълнили задълженията въ некое прежно
предприятие.
87. Да се отпусне на ' А ли Чаушъ Хасановъ отъ
общ. каса 10 лева помощъ.
88. Да се заплатятъ на Ибрямъ Османовъ сумата
187 лева отъ общ. каса съгласно представените три надшгчни листове.
89. Да се помоли Министерството на Вътрешните
работи, по надлежния редъ да ходатайствува предъ на
родното събрание да се предвиди въ идущия бюджетъ
сумата 17385 лева 85 ст. и се повърне на общината
защото въ бюджета за 1902 год. е предвидена като приходъ и като не се отпусна, по параграфа нема нищо по
стъпило.
90. Приема да се взема град. право „Сергп парасъ" освенъ изброените въ глава IX отъ таблицата за гр.
берии и пр. за т. 1904 год. и отъ всДка натоварена ко
ла съ храна, дърва, сено и др. предмети, които влизатъ
въ града и се излагатъ за продань нзъ градските улици,
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тържища и пазари по 20 сг. на кола. Това право да не
се събира оть кола натоварени съ предмети притежате
лите на които ги носятъ по домовете си. Вь случай че
събиранието на това право се отдаде на откудчикъ, на
товарва се постоянното приссжтствие да изработи нуж
ните поемни условия за това.
91. 1) Въпроса за табията „Ташъ-Кьопрю-' която
влезва въ чертата на града Варна и по давноетно вла
дение на общ. управление е собственносгь на гр. Вгрна.
2) Да се ходатайствува предъ Министерството на война
та и то по надлежния редъ да плати следуемия се годишенъ наемъ 5000 лева за цитаделя. 3) Местото вър
ху което е построена новата военна казарма върху прос
транство отъ 50000 кв метра е. общинско и не му е
заплатено стопностьта на обшаната, да се иска неговата
стойность и се заплати отъ Военното министерство по
оценка направена отъ специална комисия въ съгласие
съ Военното министерство.
Протоколъ Н-о 16 отъ 10 АприлиВ 1904 г.
Ь2. Молбата на II К, Стойчев ь, А Бупновъ и Ст.
Въчваровъ.да се остави безъ последствие.
93. Назначава комисия въ съставъ: Одр. инженеръ,
град. инженеръ и общ. съветници: Юр. Мирославовъ Г.
Паничерский въ присътствиего, на единъ отъ предприе
мачите Д Анковь, която комисия въ непродължително
време да приеме построения отъ предприемачите Братя
Анкови и Ставридисъ гр. общински каналъ край лозята
и състави нужния за цельта протоколъ.
94. Молбата на г. Телбисъ осгава безъ последсввие,
Да се обяви търгъ за отдаванието подъ наемъ скотобопната за време отъ утвърждение на търга до 1-й септемрип 1904 год.
95. Постоянното присътствие да влезе въ спорсзумение съ Д-ръ Г. Парусиядись и се сключи контрактъ
за три години, като се олредели, годиш чия наемъ, който
да е отъ 2 лева до 4 дева на декаръ,
96. Натоварва Град. Инженеръ и общинсчии юрисконсултъ да проучатъ добре въпроса и дадать писмеяните си заключения относително молбата на А. Трайковъ,
пъдномощникъ на Христо Ивановъ за сумата 1408 лева
и 50 сг. която осгаяалъ да зема отъ общшага.по пос
тройката на мостьта при траката.
97. Назначава комисия отъ училищните настоятели
при Българските училища въ Варна Илия Игнатовъ, П.
Пенчевъ и общ. юристкоясултъ, която комисия да изучи
добре въпроса и следъ което да даде доклада си въ
съвета, та чакъ тогазъ съвета ще обсъди и реши има
ли право Шишковъ на тъзи сума.
98 Просителя Петръ Н. Овчаровъ да си избере дру
го место отъ общин. землище, следъ което ще се обсъ
ди дали да му се отстъпи то и при какви условия
99. Да се плати отъ надлежния § 7 по т.-г. бюд
жетъ на общината на показаните въ надничния лисгъ ли
ца 118 л. 40 ст. за работата имъ по чисгението на гра
да съ чистител. помпа презъ 1903 година а именно отъ
16 Декемврий до 31 сжщий.
100. Удобрява се да стане поправката на дървената
конструкция на павилиона за музиката въ общинската
градина „Царъ Оевободитель" споредъ представената
сметка отъ техническото отделение при общината.
101. Удобрява да стане ооправката на оградата на
общин. градина ,,Царъ-Освободитель, споредъ сметката
представена отъ технич отдел, при общината.
Протоколъ Н-о 17 отъ 12 Априлъ 1904 г.
102. Да се отстъпи.въ владение на молителя Н.
Боевъ частъ отъ общинското место въ местностьта
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„Планово - до лозето му въ същата местнос.ь, нуждно
за урегулиране оградата на лозята срещу 50 лева на
декара.
103. Техническото отделение следъ като провери.
да докладва може ли да послужи градский каналъ и за
частни новп каналчега, следъ което ще се вземе оконча
телно решение.
104. Да се поаскатъ въпросните 27 л. 10 ст. стойность на 25 кв. м. продадено общ. место и застроено
отъ покойния Греченлиевъ отъ нсследницпте на тоя пос
ледния, като Д ръ Радевъ се освобождава отъ плащанието имъ и задължението му се прехвърли върху нас
ледниците на Герченлиевъ.
105. Приема окончателно избирателните списъци за
гр. Варна, като не се позволяватъ никакви поправки и
изменения по техъ.
106. Не удобрява станалия на 10 того търгъ за
отдаване подъ наемъ на общинските бараки Н-о Н-о 1,
2 , 3 и 4 при салханите като се покани наематела на
Н-о 4 Н. Табаковъ да я испраздни защото срока отдав
на е ист?кълъ. Както за тия сжщо и За другите на кои
то търговете не се състояха -да се произведътъ нови
търгове:
.
107. Отменява решението Н-о 61 отъ- 19/Ш т. г.
въ смисълъ, че не се позволява на X. Филчо Илиевъ да
строй чешма и заявлението му за това се остава безъ
последствие.
108. Отменява решението Н-о 93 въ горнята сми
сълъ като назначава комисия въ съставъ: Окр. Инженеръ Град Ивжеверъ, Общинските съветници: Юрданъ
Марославовъ, Г. Паничерский, въ присжтствиего на
;
единъ отъ предприемачите Д. Анковъ, която комисия да
прегледа-дали предприемачите еж испълнили работите
изброени въ протокола на комисията назначена за пред
варителното приемане на канала и за резултата докладва
въ съвета, следъ което ще се реши за окончателното
приемане.
109. Въ допълнение на по първото решение се възбуждатъ искове съгласно лоемните условия противъ след
ните лица, които длъжатъ отъ продадените имъ общин
ски места, а именно:
1) Трандафилъ Чолаковъ
208 л.
2) Тодоръ Панайотовъ '
480 л.
3) Коста Стефановъ
855 л. 23 ст.
4) Александра Янулова
453 л. 60 ст.
5) Юрданъ Илиевъ
1520 л. 19 ст.
6) Никола Дончевъ
1077 л. 30 ст.
7) Т. Атанасовъ
1254 л. 34 ст.
8) Никола Георгевъ
204 л. 80 ст.
За лицата отъ втората категория длъжници за отстхпените имъ общин. места да се поканятъ въ 1 месеченъ срокъ отъ деня на съобщението имъ да внесътъ
длъжимите суми, и въ случай че не сторятъ това да се
възбудятъ дела врйдъ еждеб. власти за собственность.
1) Жеко Бъчваровъ
да дава
49 л. 75 ст.
2) Христо Нед*лчевъ
122 л. 35 ст.
я
3) Венедикгь Поповъ
„
127 л. 83 ст.
4) Мирчо Провадвлиевъ
„
188 л. 57 ст.
5) Хр. Грънчаровъ
„
140 л. 73 ст.
6) Ставри Д. Ставридисъ
„
119 л- *—
7) Д-ръ Флори И. Флори
„
65 л. —
А лицата отъ третата категория конто иматъ да дтлжатъ обаче не може да се види за какво, да се пока
нятъ да внесатъ дължимите суми въ единъ месеченъ
срокъ.
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1) Върбанъ Пананчевъ (умрелъ) да дава 759
759 л.
л 79 ст.
2) Иванъ Ив. Злалевъ
„
5*7 л. 60 ст.
3) Домна К. Нейчева
„
109 л. 50 ст.
•4) Ахилея Георгиева
„
420 л. —
5) Цветанъ Ивановъ
25 л. —
6) Аврамъ Презенти
„
621 л 25 ст.
75 л. —
7) Степанъ Мардирозовъ
„
8) Атанасъ Станищовъ
„
225 л. —
9) Христо Балкански
„
267 л. 88 ст.
10) Османъ Халиловъ
132
л. 60 ст.
я
11) Илия Райковъ
„
52 л. 50 ст.
12) Ирина Димитрова
225 л. —
13) Ст. Димитровъ
„
80 л. —
14) Никола Ивановъ
„
128 л. —
15) Георги Стойковъ
„
112 л. 50 ст.
16) Филипъ Хр. Трифоновъ
„
70 л. —
17) Жеко П Павловъ
„
28 л. 47 ст.
18) Георги Енчевъ
„
64 л. 68 ст.
19) Костадинъ Ванковъ
„
438 л 25 ст.
20) Марко Голденбергъ
„
129 л. 53 ст.
21) Петръ Стояновъ
„
300 л. —
22) Ангслъ Костовъ
„
321 л. 40 сг.
23) II. Ив. Бакърджиевъ
„
278 л. 84 ст,
24) Милка Ташчи Иванова
„
050 л. —
25) Христо Костовъ
„
106 л. 10 ст.
26) Георги Теневъ ,
„
37 л. 90 ст.
27) Стойка Нидвлкова
„
100 л. —
28) Ст. Г. Каровъ
109 л. 10 ст.
я
29) Дянко Т. Спасовъ
„
253 л, 50 ст.
30) Нетръ Димитровъ
„
39 л. —
31) Спирдонъ Димитровъ
„
245 л. 50
32) Катерииа Стоянова
„
36 л. —
33) Добри Атанасовъ
„
133 л. 20 ст.
34) Лазаръ Ивановъ
„
65 л. — ст.
35) Никола Вълчевъ
„
160 л. —
36) Змарайда Парушева
„
575 л. — ст.
37) Юрданъ Стаматовъ
„
228 л.' 52 ст.
38) Акифъ Османовъ
—.
„
126 л. 30 ст.
39) Магдалина Тодорова
„
226 л. 60 ст.
40) П. А. Кърджиевъ, споредъ единъ записъ въ архи
ва на общината, отъ 13 Май 1889 год. съ срокъ за 2
години исплащане на сума
.
.
.
712 лева
110. Отлага се решението на въпросътъ за едно отъ
идущите заседания на съвета въ което контрольора при
общината да даде нуждните сведения и осветли съвета
по въпросътъ следъ което ще се вземе нужното решение.
111. Да се отчуждятъ зданията и местата находящи
се въ улица „Сливница" между улиците „6 Септември"
и „Фердинандъ I" споредъ утвърдения град. каналъ съ
указъ Н-о 71/900 год. за която цель назначава комисия
въ съставъ единъ п. кмета, окр. инженеръ, общ. съвет
ници: Д Ханджиевъ и А. Еф. Шакировъ, Санитарния
лбкаръ Д-ръ Желе.чковъ и Н-ка на техническото отделе
ние, която да оцени тия здания и места и състави нуж
ния протоколъ и го внесе въ общиискпй съветъ за удобрение.
112. Да се плати па Димитръ Стелияновъ по 35 ст.
на кв. м. за изработения отъ него калдаръмъ и се наз
начава комисия за приемане на калдаръма въ съставъ :
п. Кмета и общинските съветпици: Сг. Ниронковъ, Ив.
Ницовъ и град. инженеръ.
Протоколъ Н-о 18 отъ 13 Апрнлий 1 04 г.
113. Да се назначи за Ш град. лекарь кандидатка
та за такъвъ Д-ръ Н. Ковачева, която притежава каче
ства изисквани за лекарь.
114. Чете се писмото на г. Варн. Окр. Управптель
и решението на общ. съветъ отъ 6 того М 78 прог.
Н-о 13 се отменява.

Стр.

4.

115. Молбата на Дончо Николовъ
последствие.

Брой 13

Варненски Общински Вестникъ
се

остава

списъкъ

безъ

116. Д а се даде подъ сждъ Варненския житель Р .
Хелцеръ за длъжимата му къмъ общината по полица су
ма 256 лева.

Н а младежите отъ гр. Варна, записани въ Наборната
книга на Варненската градска община за презъ иду
щата 1905 година.'

Проюколъ Н-о 19 отъ 14 Априлий 1904 г.
117. Удобрява да стане прибиранието на тъзи вода
показана въ заявлението ва Д. II Мановъ, като за това
се натовари технич. отделение при общината.
Сумата за тая цель да се вземе отъ съответств, § на
т. г. бюджетъ.
Иротоколъ Н о 20 отъ 16 Априлъ 1904 г.
118. Д а се платятъ лихви по 1 0 % , а не по 8 %
както е постановено въ решението Н-о 1 5 6 / 9 0 1 год. на
Шуменския житель Ив. Байновъ предприемачъ но нап
равата на моста на улица „6 Септеморн , която разница
отъ процента на лихвата е 141 л. 59 ст. (чл. 49 отъ
публич администр. правилнакъ)

Наименование
на участъците
I

участъкъ

п

„

Подлежа
Отложени
Отклонени
отъ мина отъ мина щи на набо
лите набор. лите набор. ра за презъ
1905 г.
комисии
комисии

ш ,,

IV
V
А Всичко

119. Д а се исплати само на Хр. Вълкановъ сумата
по платежната заповедь Н о
отъ 206 л. които топ
има да зема като надниичаръ по чистотата на града п р е з ъ
1900 год. която сума да се земе отъ § за изплащане
стари дългове на т. г. общински бюджетъ; за ос.аналите
надничари, които иматъ да зематъ по платежни заповеди
упоменати въ рапорта на контрольора да се има предъ
видъ при гласуванието на бюджета за 1905 год. когато
ще требва специаленъ § за тъзи цель да с»* п р е т и д и .

I
•

122. Съ настоящето решение се удобряватъ прера
ботените отново поемни условия за отдавание на пред
приемачъ, чрезъ търгъ съ тайна конкуренция общинска
та берия кривина — (право за мерение) на гр. Варна
съгласно чл. 85 и п. п. отъ закона за градските общини.

Ч--' •" ' Л Ч I О О

124 1) Предприятията по събирането кангарината
и кривината да се дадътъ на търгъ всеко по отделно ;
2) Д а се покани откупчика на кантарината който днесь
събира тая берия въ седемъ дневенъ срокъ отъ писменното му съобщение да увеличи до 2000 лева сумата на
месечните вноски по откупа на това предприятие и вслучай, че той откаже, да му се отнеме предприятието и
кантарината да се извади на . ъ р г ъ съгласно приетите
вече поемнп условия.
Протоколъ Н-о 21 отъ 19 Априлъ 1904 г.
125. Д-1 се назначи комисии въ съставъ общински
те съветници: А. Илиевъ. Г. Чотак-ч.ь и Т . Петровъ,
която комиси.г, слъдт, като проучи добрЬ въпроса, съ
насипанотн равнище нь Варненското пристанище, да
докладва г... съ»ета.
Параграф» отъ таке?-'за складирвяне на храни и др.
стоки на частни места да не се нрил!га до окончателно
то разрейгние на тоя въпросъ.
(Следва).
Издава Варненското Градско-Общинско Управление
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123. Съ настоящето решение се удобряватъ прера
ботените на ново поемни условия, за отдаване на.откупчикъ, чрезъ търгъ съ тайна конкуренция, общинската
берия кантарнна (право за теглене) на гр. Варнл, съгл.
чл. 85 и п. п. отъ заксна за градските общини.

.

пнонода

120. С р е щ у установената такса отпуска-си 25 кв.
метра на О. Демирова на пазарната площадъ двто да
си построи барака за продаване вехти железа.
121 Удобрява направената поправкч на калдъръма
на улица „Девня" отъ предприемача Д Стелияновъ съг
ласно протокола на комисията, като за това му се зап
лати отъ надлежния § на бюджета следваната му се су
ма, съгласно окончателната ситуация Н о 1 на техничес.
отделение отъ 436 л. 8 сг
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