Год. ХУП.

Варна, 21 Юний 1904 г.

Брой 16

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВТЗСТНИКЪ
ИЗЛИЗА ТРИ 1ШТИ ВЪ МЪСЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 чиста

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

ИЗВОД
ОГБ

решенията на Варнен. Град. Общ Съвйтъ.
Продължение отъ бр. 15. .

148. 19 Май 1 У 0 4 Г Да се обяви новъ търгъ за
отдаване на предприемачъ печатанпето на общин. вест
ни къ, обявления и пр. за което се натоварва постояното
присътствие да издаде нуждното обявление.
149 с. ч. Да се обяви новъ търгъ за направа'а на
водоскока въ приморската градина, за което се натовар
ва постоянното присжтствие да издаде нуждното обявление,
150 с. ч. Да се обяви новъ търгъ за направата четиритехъ чешми, за което се натоварва постоянното присътствне да издаде нуждното обявление" 1 5 1 с. ч. Определя се адвокатско възнаграждение
60 лева на Варненский адвокатъ Жеко Ив. Жоковъ за
даденото му мнение по въпроса за валидностьта на кон
тракта сключенъ по въпроса съ предприемача Матеевъ
и Явашчиевъ съ общината по настиланието градските
улици съ циментови й базалтояи плочи и се заповедва
на бпрничеството да ги исплати оп» съответствующпя §
на т. г. бюджетъ.

Пнсяа, статии, пари и сичко що е за
вЬстнпка се праща до Градско-Общпнското
Управление въ Варна.
За обявления се плаща за дума:
На първа страница
3 стот.#
втора
страница
2
п
я
„ трета п четвърта страница . . 1 „

отъ къщата си до градския, споредъ технически условия,
като за това внесе въ общинската каса само 100 лева
до общото канализиране на гр. Варна.
156 с ч Да се наема къщата на Никола Костовъ
за втора градска Амбулатория при същите условия при
кои'0 беше наета къщата на Варн. жигель Юрданъ Мирославовъ.
Натоварва се постояното присътствие дн направи
нуждното за сключване на контракта.
157 с. ч. Удобрява постановлението на тричленната
комисия подъ Н-о 17 относително за временното назна
чение по събиране правото отъ кринина на, единъ надзиратель съ 100 лева месечна заплати, сдинъ неговъ помошникъ съ 80 л. и двама и^зичн едина съ 70 л дру
гия съ 60 лв до продаваниего това право на откупчика
заповедва на бирничеството разхода по това назначение
да се прокара по съответствуващите му книги н то следъ
утвърждението на настоящето решение отъ правителството.
158 с. ч. За всички неотдадени подъ наемъ до сега
общински касапски дюкяни въ гр. Варна да се обяви
новъ търгъ.

159 с. ч. Да се остави заявлението на Братия Житаровн безъ последствие.
160 с. ч. 1) Да се доставятъ изброените въ рапорта
на държавни контрольоръ канцеларски материали отъ кни
15^ с. ч. Преписъ отъ решението Н о 90/904 г. жарницата на Хр. II. Гайтанджиевъ н го по същите
да се прати чрезъ г-на Варнен Окр. Управителъ до г-на цени и условия по каквито се доставяха отъ същи като
Министра на Вътрешните работи, за окончктелното ре доставчикъ на такъвъ материалъ презъ 1903 год.
2) Следъ като се удобрятъ и првематъ отъ комисия
шение на въпроса.
гвзи материали по установения вече редъ, да се внн153. с. ч. Преписъ отъ решението Н-о 126 да се сатъ въ нарочно държаните за техъ книги и тогава да
изпрати чрезъ г-на Варн. Окр. Упралитель, до г-на Ми се, исплати стойностъта имъ доставчику и
8) Съ попълнението на това решение се натоварва
нистра на Вътрешните Работи, за окончателното реше
постояното присътствие на съвега.
ние на въпроса.
Независимо отъ горн то да се съобщи въ Министер
161 с. ч. Заявленията на Спасъ Н. Шиваровъ и
ството че общината сирела събиранието на тая такса Иосифъ Я. Коенка да се оставятъ безъ последствие.
която е вече утвърдено съгкасно предписанието на Ми
нистерството по едно решение, взето следъ събиранието
162 с. ч. Да се поискатъ ззконнитЬ лихви за оная
на тая сума 800 лева, като верва, че предписаниета и сума, която се набира въ дружеството „Гирдапъ14 отъ
заповедите не могжтъ да иметъ обратна сила.
връхнините внасяни чрезъ финансовите бирници въ по
вече следъ исплащание на годишния анюитетъ, до настжпвание на падежа на с.тедующия.
Протокола № 24 отъ Май.
154 с. ч. Да се пише на Варн. Сиропиталище , Надежда"
че то нема основание да отказва приеманието на отгледвание и въспитавание детето Любенъ Казаковъ толкозъ
повече че това вскание на общинския съветъ; който еже
годно отпуща отъ касата крупна сума на подържане на
Сиропиталището и да се пише за въпросното настоятел
ство, че то веднага требва да го приеме на въснитание.
155 с. ч. Да се разреши на Варненеца Никола Кжневъ да направи на свои разноски съединителенъ каналъ

163 с. ч. Да се плати отъ общинската каса на Ангедъ Трвйковъ като пъляомощникъ на Христо Ивановъ
за направата на мостьта на „Траката-4 остатъка отъ об
щата сума, и то само 1336 л. 50 ст. толкова, за колкото
е дадено мненне отъ юрпетконсулта и инжинера, като съ
направила подробна смътка споредъ представената си
туация, сметка и протокола на комисията по временното
приемане на мостьта, заедно съ 1 0 % лихва отъ 30 Юни
1903 год оть когато е подадено заявление за ЛИХВИ до
окончателното игплащане на сумата.
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164 с. ч. За оценяване местото на Еленка Георгива Работи, за поскорошното разрешение на въпроса по по
очуждена отъ общината да се назначи комисия: единъ стройката на канала който е твърде важенъ за гр. Варна,
отъ Помощнику кмета, съветника Р. Паничерски и град по отношение продължението на канала, съгласно техни
ския инжеверъ кояю да състави вслучая нуждния про- ческите условия въ страната на държавни разноски.
169 с. ч. Сумата 125 лева 50 ст. похарчена отъ
токодъ и докладва на съвета за вземане- оконча>;елно
общинската каса за посгавяне 30 фенера въ приморската
решение.
165 с. ч 1) Удобрява се гласуваните въ бюджетите градина, да се прокара по книгите на общинското бирпрезъ 1900, 1901, 1902 и 1903 год. суми за сиропи ничество по § 13 отъ т. г. бюджетъ.
170 с ч. 1) Да се възложи експлоашранието на
талището, като подновява и решението си Н-о 2 отъ
кантарина до 31 Декември т. г. вьрху откупчика Панко
8 Януари 1899 год.
2) Удобрява предвидената въ бюджета за 1904 год. Панделиевъ съ условие до 1 юни т. г. да плати наемната
сума отъ 5000 лева и се заиоведва на бирничеството да сума 1ч00 лева годишно, а отъ 1 Юни, отъ когато ще
предаде тая сума на сиропиталището за отгледване на се ползува отъ кантарпната по новото законоположение
до 31 Декември 1904 год., отъ 2000 лена годишно и
подхвърлените деца.
2) Натоварва се постоянното присжтствие да сключи
3) За напредъ всички бозайничета да бждатъ подъ
премия контроль на общинското сиропиталище, като се надлежний контрактъ за това съ Панко Панделиевъ.
171 с. ч. Юристконсулга на общината доннеа съ
заповедва на постояното присжтствие да распореди и се
рапортъ, че Виря. Окр. Сждч, е оежднлъ Ив. Явашсъобщи за това където требва.
166 с. ч. Да се приеме на отгледване отъ общин чиевъ и Марко Русевъ и поръчителите имъ Бр. Шива
ското управление детето Денка, като за дойката Анаста рови и Дончо Анковъ по исковото дело на общината просия Димитрова се плаща по 20 лева месечно начаная тивъ същите да заплатятъ солидарно на общината 19248
отъ 17 Февруари до 1 Мартъ, а така също да й се лева 54 сг. за останалата еума 66 лева 61 ст.. да се
не подава апелативна жалба понеже и отъ самите сче
плаща и за напредъ за отхранванието на това дете.
167 с. ч. Да стане прехвърленпе на купеното отъ товодни книжа на общината, прегледано вай старателно
Пауна Стойкова върху Димитръ Георгевь и се заповеда отъ назначената съдебно тричлена комисия, се вижда, че
на бпрвичеството да направи нуждното по книксата си. действително искътъ на общината се доказва само 19248
168 с. ч. Да се помоли г н а Варн Окр Управитель лева 54 ст. и сумата 66 лева 61 ст. да остане въ тяда ходатайствува предъ Министерството на Вътрешните жесть на общинската каса.

РАВНОСМЕТКА
за състоянието на касата на Общинското бирничество при Варненското Градско Общинско Управление
при месечната ревизия.на м. Апрплий 1904 год., произведена на 30-й сжщнй
Но. по редъ

Да дава

^Да зеюа
Сума

Кому и за какво

|

( аз

Сума

Отъ кого и за какво

лева |ст.|

1 На наличность съгласно касата
2 „ депозитните суми
3 „ общинската каса за глоби, сдържани
отъ служащите за 1901 год.
4 „ същата ва глоби отъ служащите презъ
1902 год.

47386 08 1 1 Отъ расходите за 1900, 1901 и 1902 г.
съгласно описа за това
29856 68
2 „ гербови марки
въ общинската каса
35
з „„ наличность
4
наличность
въ
Дружество; „Гирдапъ"
.
„ въ разни авансови разписки .
55
; Г>
6
наличность въ каесата внесени отъ
в
Варненската Окр. Пост. Комисия за бюста

лева

ст.

23092
18
2544
42723
3704

07
30
57
68
24

5000
7

„

изплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градско-общин
ското управление

249 90

<•

!

Всичко
Гр. Варна, 31 Май 1904 г.

.
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.
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11) Платежна заповедь Ж 1453 отъ 26 Януари:
1901 год., на сума 583 лева 80 ст, отъ които еж пла
тени ,р>24 л 60 ст., а за остатъка 59 л. 90 сг. има кви
Подписаните: Варненский Градски Общински Кметъ танцин отъ Кирановъ че еж вн сени на възстановленне
Д ръ А. Пюскюллиевъ помощникъ кмета Джендо Геор12) Платежна заповедь А? 1454 отъ 26 Януари]
гиевъ и чл. съветника при сжщий сьветъ Димитръ Хан- 1901 г , на сума 657 л. 20 ст, платено 597 л. 40 ст.
джиевъ, на 31-й Май и 1-й Юний 1904 година, въ ка за остатъка 59 л. 8 > сг., има квитанция подписана отт
чество на комисия, която ревизира на края на всеки Кирановъ, че еж внесени на възстановленне;
месецъ, общинската каса, намерихме следую пето:
13) Платежна заповедь Л5 1455, отъ 26 Януарп!
1) При разглеждане документите за приходо-разхода 1901 г., на сума 195 л. платено 181 л , а за остатъкг
пре^ъ месець Май т. г. всичко се намери редовно.
14 л. има квитанция подиисана отъ Кирановъ
14) Платежна заповвдь П о 1456, отъ 26 Януари!
При проверяване сумите на касата се укаця, че
срещу 77332 лв. 76 ст., наличнос ь иъ касата се наме 1901 г., на сума 867 л , платено 210 л. 75 ст., а зг
риха следующите платежни заповеди:
остатъка има две квитанции за сума 656 л. 25 ст., под
1) Платежна заповедь № 1278, отъ 16 Декемврий писана отъ Кирановъ;
15) Платежна заповедъ Н-о 1457, 26 Януари!
1900 г. придружена съ една надпична ведомость за сума 1582
л. 50 ст. отъ които 175 л. 50 ст. еж платени, а оставагъ 1901 г , на сума 625 л. 10 ст., платено 587 л. 60 ст.
неплатена 1407 л., по тъзи неплатена сума не се намира а срещу остатъка 37 л. 50 ст., има квитанция, подписана
въ касата, а ерфщу нея има неподписана квитанция, че отъ Кирановъ;
16) Платежна заповедь Н 908, оть 8 Октомври;?
тая сума е била внесена на възстановления кредитъ, не
обяснимо е, какъ така сумата да е внесена, а въ касата 1900 г , на сума 58 л., платено 30 л., а срещу остатъка
28 лева, има квитанция, подписана отъ Кирановъ;
не влезла:
17) Платежна заповедь Н-о 932. отъ 20 Октомврий
2) Платежна заповедь М 1432» отъ 11 Януарнй
1900
год., за сума 222 л. 50 ст., платено 216 л 50 ст.,
1901 г., за сума 1583 л. 30 ст., също придружена съ
а
срешу
остатъка 6 лева има квитанция, подписана отъ
наднична ведомость, отъ тая ведомость 52 л 70 ст. пла
Кирановъ;
тени сжщо срешу подписи, а за остатъка 1530 л. 60 ст.
18) Платежна заповедь Н-о 1034, отъ 7 Ноемврий
фигурира една неподписана квитанция като че еж въз
1900
г. на сума 217 лева 95 ст , платено 2 1 / л. 95 ст.;
становени а въ сжщнос.ь сумата е изтеглена отъ касата;
19) Платежна заповеоь Н-1038, отъ 7 Ноемврий
3) Пла.ежна заповедь Л» 1145, отъ 24 Ноемврий 1900 г, на сума 280 л. 35 ст., платено 276 л. 35 ст.;
1900 г.. за сума 782 л. 90 ст, придружена съ надяична а срещу остатъка 4 лева има квитанция отъ Кирановъ;
ведомость отъ която 307 л. 40 ст са платени срещу
20) Платежна заповедь Н-о 1421, отъ 10 Януарий
подписи на надничарите, а щгЪ.пу остатъка 475 л. 50 ст
1901 г., за сума 105 лева, платено 64 л., а срещу оста
се намира една квитанция подиисана отъ Богоевъ че еж тъка има квитанции подписана отъ Богоевъ.
възстановени, сжщо сумата липоува огъ каесата;
21) Платежна заповедь Н-о 1138, отъ 24 Ноемврий
4) Платежна заповедь М 1142, отъ 20 Ноемврий 1900 г , за сума 144 л 25 с т , платено 50 лева, а сре
1900 г., за сума 846 л. 30 ст., отъ която 257 л. 60 ст. щу остатъка 94 л. 25 ст. има квитанция подписана отъ
платена срешу подписи на надничари, а остатъка 588 л. Богоевъ:
70 сг. не се намира въ касата, а срещу тая сума се
22) Платежна заповедь Н-14Г) отъ 30 Декемврий
намира квитанция подписана отъ Богоевъ ужъ, ье е вне 1900 г., за сума 138 л., платено 54 лева, а срещу оста
сена на възстановленне.
тъка 84 л има квитанция подписана отъ Богоевъ;
23) Платежна заповедь Н-о 1343 отъ 23 Декемврий
5) Платежна заповедь Л* 919, отъ 18 Октомврий
1900 г. за сума 194 л. 50 ст., въ ведомостьта за над
1900 год., на сума 150 л неплатено никому нищо, и
ниците е платено 16 л. 90 ст, а за 177 л. 60 ст , има срещу сумата 150 лева има квитанция отъ Богоевъ;
квитанция подписана отъ Богоевъ;
24) Платежна заповедь Н-о 1044, отъ 7 Ноемврий
1900
г., за сума 185 лева, платено 105 лева, а срещу
6) Платежна заповедь № 918, отъ 18 Октомврнй
остатъка
80 лева има квитанция отъ Богоевъ;
1900 г, за сума 670 лева 80 ст, платено сжщо на над
25)
Платежна заповедь Н-714, отъ 23 Августь
ничарите, срещу подписи, 3*9 л. 10 ст, а срещу 266 л.
1900
год,
за сума 248 л , платено 73 лева 50 ст., а
70 ст., които требва да се намирагь въ касата, има кви
срещу
остатъка
174 л. 50 ст. има квитанция подписана
танция подписана отъ Богоева.
отъ
Богоевъ.
7) Платежна заповедь Л? 915, отъ 18 Октомврий
26) Платежна заповедь Н-о 702, безъ дата и година,
1900 г, пиидружена съ ведомость за заплата на надни
на
сума
49 лева 40 ст., платено 30 лева, а срещу оста
чари, на сума 446 л. 40 ст., отъ които 270 л. платени,
тъка
10
л.
40 ст. има квитанция отъ Богоевъ.
а срещу остатъка 176 л 40 ст. има квитанция подпи
Отъ
до
тукъ изброените платежни заповеди се уста
сана отъ Богоевъ
новява, че една часть отъ предвидената сума въ платеж
8) Платежна заповедь М 1389 отъ 30-й Декемврий ните заповеди е платена срещу подписите на наднича
1900 г., на сума 1251 л. 90 ст., платени на надничари рите, а другата която остава неплатена се смета като
992 л. 80 ст., а за остатъка 259 л. Ю ст има квитан налична сума въ касата. Тая сума възлиза на 6809 д.
ция подписана отъ бившия касиеръ Кирановъ, че е вне 20 ст., вместо пари фигуриратъ квитанции, отъ конто еа
сена на възстановленне.
сума 2937 л 60 ст. има неподписани две квитавциа, за
9) Платежна заповедь Ле 713 отъ 22 й Септемврий сумата 2319 л. 05 сг. квитанциите еж подписани «иъ
1900 г., за сума 1337 л. 90 ст., по наднични ведомости Богоевъ, а за сумата 1552 и 55 ст квитанцин.е еж под
платени 1010 л 10 ст., а за остатъка 327 л. 80 ст. има писани отъ Кирановъ.
квитанция подписана отъ Кирановъ.
Попитанъ Г-нъ Богоевъ, защото е подписвал., кв,1
10, Платежна заповедь, ЛЗ 1452 отъ 26 Януарпй танциите, които требваше да подпиши Кирановт, понеже
1901 г., подписана отъ кмета Русевъ; за сжщата сума твърди че се плащало презъ времето на Кирановъ, 01 го
има оше една платежна заповедь № 32 подписана отъ вори така се изисквало, а на въпроса защо югоиа не е
кмета Ранковъ, нъ види се че като н-Ьмала дата е сме подписалъ и другите две неподписани квитанции, о.иаза се
нена съ първата, тя е за сума 572 л. 60 ст., отъ коя го отъ да отговаря. На въпросите какъвъ е тоя начинъ ни
471 лв. 70 с т , платени, а за остатъка Ю ) л. 90 ст., възстановляване кредитъ, указа че § 18 отъ правилника
има две квитанции подписани отъ'Кирановъ.
по счетоводството, който гласи; че всички останали сво-
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начиная отъ поС1Жпването за касиеръ на Кирановъ, до
предаването му касиерската длъжность на Богоевъ, отъ
назначението за касиеръ Принряновъ и постъпването на
г. Богоевъ 01ъ длъжностьта касиеръ на Контрольоръ.
Освенъ гореизложеното въ касата се намериха за.
18 лева 30 ст., гербоби марки.
Кметъ: Д-ръ А. Пюскюллиевъ.
п. Кметъ. Дж. Георгиеви.
Общ. Съветникъ: Д. Ханджиевъ.
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бодни кредити, подиръ сключване бюджетното упражне
ние се закриватъ и не могътъ повече за нищо да се
употребявате, но въ тоя § не се говори по начина на
възстановяването.
27) Въ касата се намериха като налична сума две
платежни заповеди за осветлението на града, за месеци
те Юний и Юлий 1Ь00 г., за Юний на сума 2674 лева
84 ст. и за Юлий на сума 2688 л. 82 ст. изплатени на
предприемача по бюджети за 1900 годива; останало за
1901 г. 1488 л презъ тая годива требва да е имало по
бюджета пари, защото те еж платени презъ нея година
защото ги даржи като налична сума а не ги прекара
кито разходъ, отговаря че немало по бюджета предвидени
пари за това не ги прекаралъ. А че е имало отъ 1900 г.,
излишъкъ 1488 л. и че тия сумите са недоплатени защо
тогава въ течение на 1901, 1902 и 1903 г., не ги е пре
каралъ въ разходъ, а ги държи като налична сума. На
тия запитвания но пожела да даде обеснения;
28) Въ представената •- равносметка е забелезано,
че билъ изплатенъ патентъ за 1Ь01 г., отъ касата за
сметка на Град. Общин. Управление 249 л. 90 ст. която
сума фигурира като налпчнос.ь, а въ касатата не се
намираха никакви документи които да оправдаватъ нейнии разходъ.
29) Съ платежна заповедь Н о 1293, оть 29 Ноемврий 1901 гол. за сума 1966 лева 12 сг., на некой си
Каймакъ Ахмедовъ е платено 1000 лева.
Ь0) Два наднични лиега на работници по чиегенисто
съ машините нуждници презъ 1901 г., на сума 115 л.
40 ст. изплатена, фигурира като наличность.
31) Съ платежна заповедь Н-о 2083 отъ 15 Юний
1900 г., на Тодора Зафирова ся платени 1500 лева за
отчуждено место, при платежната заповедь има оправда
телни документи за 900 лева, а за 600 л. нема, делата
сума фигурира като наличность. При това требна да отбележимъ, че последний плагежъ е билъ направенъ
презъ 1901 г.. 22 ( ептемврий Задължи се г-нъ Контро
льора да представи документъ за 600 лева.
32) Има 16 разписки, издадени отъ телеграфо-пощ.
станция за телеграфно съобщение 4 за 1900 г , и 12 за
1901 г., да" сума 24 л. 40 ст.
На въпроса защо не еж прекарани въ рязхпдъ, отъ
толкова година носамъ, а се държатъ като налична сума,
г-нъ Контрольора отговори че не билъ ги съгле.ал.., до
бавя, че ги билъ приелъ отъ бившия касиеръ Кирановъ.
33) Една разписка на 25 лева отъ телегр. пощ.
станция, отъ 1900 г., за внесенъ депози.ъ по телефона.
34) Платено на Колю Луковъ 2 . 5 лева по изпъл
нителни листове на Общин. дела. Но не изпълнени; взего
решение да се опроетятъ нъ тота решение не било
утвърдено.
35) Изплатени две разписки отъ бирника за даждия
на 1 отира Парушева която има да зсма о.ъ общината
наемъ на зданието си, дадено за основно училище, на
сума 79 л. 36 ст., която съставлява наличность;
36) На 14 Януарин 1902 г. въ три разписки на
сума 501 л. 15 ст. е платено лихвата срешу направенъ
заемъ отъ Братия Анкови за посрещане купона 8а
1ь01 г., отъ Гирдапския заемъ, тоже съставляватъ на
личность.
37) Направени разноски презъ 1902 ,г., по посре
щането на Великия Князь, на сума 235 л. 60 ст., кви
танциите са държатъ въ касата като наличность.
38) Две разписки на сума 5 л. 50 ст. :<а колани
на конетъ, а друга на 2 л за де.ринъ отъ 1901 г Въ
бюджета е имало предвиденъ креди .ъ всичко изплатено,
необяснимо защо не се прекарватъ въ разходъ.
39) Само 7544 лева и 57 ст. въ наличность пари
въ касата.
Като излагаме всичко намерено при ревизията, п
предъ видъ констатираните нередовности изказваме мне
ние да се ревизира щателно касата отъ епециалностн,
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