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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЬСТНИКЪ
ИЗЛР13А Т Р И ПЖТП ВЪ МФСЕЦА
Обикновено на 10, 20 п 30 числа

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

Кметъ Д-ръ Пюскюллпевъ
Варна.
Трогнатъ отъ Вашата де пеш а
сердечно благодаря Вамъ и
Варненските граждани за
Христия нскйя нриветъ.
КНЯЗЪТЪ.

Писма, статпн. нари п спчко що е за
вестника се праща до Гралско-Общпнскот >
Управление въ Варна.

За обявления се плаща за дума*
На църва страница
п

3 стот.
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Г-ну Градскому Кмету
•

В А Р КС А
Сърдечна благодарность Вамъ
п на градското "население за
поднесените поздравления.
БОРИСЪ ТЪРНОВСКИ.
София — Двореца.
Негово Царско Височество
Български Князъ.

София — Двореца.
По случай тезоимений день на възДо Негово Царско_
Височество Български Князъ люблешш' ЬИ синъ НЕГОВО ЦАРСКО
По случай светлите Христови праздници—„Въскресение Христово," щас гливъ
се счшамъ. да. поднеса лредъ стъпите на
ВАШЕ ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО моите и
тия па Варненските граждани, най вернолоданни поздрагления и благопожелания
за дългоденствиею ВИ и щастливо ЦаруБание за слава и честь на милото ни оте
чество.

ВИСОЧЕСТВО престолонаслед. КНЯЗЪ
БОРИСЪ ТЪРНОВСКИ, щас гливъ со считамъ да поднеса предъ стъпките на Ваше
Царско Височес1-во поздравленията на Варненци, както и моите, и благоиожеланията за щастливото и дългодействено Ваше
царувание. № 5104.
Кметъ: Д-ръ А. ШССККШШЕВЪ.
София — Двореца.

Кметъ: Д-ръ А. ПНШЛЛИЕВЪ.

Негово Царско Височество
Престолонаследника К н я з ъ
Борисъ Търновски.
Г-ну Традскому Кмету
По случай тезоименний день на ВАШЕ
APHAZZZZI
Сърдечно~В
благодаря
за поднесени ЦАРСКО ВИСОЧЕСТВО поднасямъ ВИ
те поздравления по случай те- поздравленията отъ страна на Варненци>
зоимения день на възлюбления както и моите и благопожеланията за
щастливъ и дългоденственъ жпвотъ, за
ми синъ Князъ Борисъ.
благото на милото ни отечество. № 5103.
КНЯЗЪТЪ.
Кметъ: Д-ръ А. ПЮСКЮЛЛИЕВЪ.
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П-о 10

отъ
РЕШЕНИЯ П НА т Ш С К И ГРДДСКН ОВЩИПГКН П-ВЕТЪ

ПРОТОКОЛЪ
16 отъ Февруарий 1905. г.

64. с ч. Да се обяви новъ търгъ за направата на
на водоскока въ приморската градина, ако и тоя търгъ
не състои (понеже е петий пъть) постоянното присът55. с ч. Назначава се комисия, въ съсгавъ: Д-ръ, ствие да го направи по стопански начннъ п то съиасно
Т. Стояновъ,. А Илиевь, Сг. Ииронковъ и и. кмета Н. т а н а и сметката представена отъ техническото отделе
Гиневъ, кояго да провери оплакването на тукашните ние при управлението.
търго! цн, изложено въ заявлението имъ Вх. Н о 1026/905
65 с. ч. Да се обяви, въ непродължително време,
година, до Варненски Окржженъ Управнтель, слйдъ което
търгъ за направата на една чьошмя къмъ моста „6-й
съ мотивиранъ нротоколъ да докладна на съвета.
i Септемврий** и докарването въ нея доброкачественвавода
56. с ч. Заподведва на общин. бирничество да из
Натоварва постоянното присътетвие да изработи за
даде платежна заповедь за итлатените ?2 лв 32 сг. на
тая цель сметка.
разни лица, отъ неправилно събрани връхнини, съ което
да се уформи направения разходъ, който разходъ се
66 с ч Да се даде на Неделчо Вьлчевъ, отъ гр,
удобрява.
Варна, У уч № 676, огъ Общинската каса, помощъ въ
57. с. ч. Заявлението на.Ив. Паскалевъ се оставя размеръ на 60 лева.
(Продължение отъ Ор 6).

безъ последствие.

1

67 с. ч. Удобрява произведения на 11 и 12 того
търгь,
за общинския касапски дюгенъ Н-о 1 въ V уч.
58 с ч. Да се приеме за оггледване на Общински
|
улица
„Миладиновска*
и го възлага върху Минчо Стоясредства детето Иванъ, дадено на дойката Тодорка Ди
|
новъ
за
f»25
лева.
митрова, на която да се плаща 01Ъ Общинската каса,
определеното възнаграждение 20 лева месечно.
68. с ч. Назначава комисия въ следующия съставъ:
59.* с ч. I) Заповедва на Общинското бирничество
Инженеръ-механвкъ Бръчковъ, Окр. пнженеръ, и Мнжеда поправи грешката по книгите за продаденото ва Сали
неръ Щрасеръ, които да се произнесжгъ отъ каква тяОсмановъ, общинско месго, въ IV уч новата циганска
жес.ь да бжде валека, който, ще се купи за общината и
махала, вместо 11-о 21 — Н-о 77.
кое предложене — каква система и тонажъ да се приеме,
I
II) Заповедва на постояното присътствие да пише като за това съставятъ мотивиранъ протокодъ в го предна надлежния Нотариусъ да направи нуждната поправка | сгавятъ за приемане отъ съвета.
въ акта, Н ра на местото; а именно вместо Н о 21 да
69. с ч. I. Предъ видъ решението на съвета отъ
се сложи Н о 77.
16/VIII 904 подъ Н-о 278 относително докарванието вода
60. с ч. Приематъ се утвърдените поемни условия за града - Варна огъ- Харами дере, се явява необходим*
за бача възъ основание Министерската заповедь, дадена нужда да се отчуждатъ по течението на тая вода около
съ ояржжяото Н о 198 огъ 17 Януарий 1905 година и | 3 — 4 воденици, то възъ основание чл. 10 огъ закона
заповедва на постояното присътствие да обяви, търгъ, а | з а отчуздавание час гни недвижими имоги за държавна
подадените заявления Вх. Н-о Н-о 1139—1250 на А. |или обществена полза, да се помоли г. Влрнен. Окръяс
В. Христовъ и др. възъ основание закона за бача се ЦУправитель да назначи комисия, кояго да се произнесе
| върху отчуждаванието и оценяванието на казаните во
оставятъ безъ последствие.
деници и др.
61. с ч. I) ОгмЬнява решението подъ Н-о 332 отъ
II Да се приготви допълнителенъ проекто-бюджегь
отъ 30 Октомврий 1904 год
за настоящата 1905' год. и то възъ основание доклада
II. Натоварва постояното приежтетвие да събере, на
на г. Кмета и се докладва ва съвета за удобрение, по
основание чл. 64 п. 22 последня алинея отъ закона за
неже въ края на миналата година се е констатирало
градските общини, — предметните суми по екзекутиединъ пзлишекъ въ прихода отъ 176229 лева, а сега
венъ начияъ, като предварително изисква съдействието
готови пари въ наличноаъ, за да може да сз всплатя
ла полицията.
съ ТАПИ наличность дълговете на общината съгласна
62. с ч. I) Предвидената въ училищния бюджетъ чл. 77 отъ закона за градските общини.
за 1904 год сума отъ 500 лева за училищни пособия и
70. с ч. I) По доклада на* Г-на Кмета, приема да
-бибдиотека, да се внесе въ Варненскато Земл. Банка, на
стане нова цветарница до приморската градина като се
име го, на Варнен. Окр. Инспекция.
II) Да се досгавять на училищното настоятелство продължи оградата съгласно плана на градинаря, сама
j че улицата между местото което ще се прави цветар
яуждните счетоводни книги и
III) Съ изпълнението на това решение се натоварва ницата и градината да не се затваря улицата»
IL За оградата съгласно плана натоварва се постоян
постоянното присътствне.
ното приеътствие съвместно съ техническото отделение
63. с ч. I. Да се уничтожи търга по отдаване на да извърши по стопански начияъ като за тая цель пред
предприемачъ правото отъ кринина и кантарина, ръз- стави на удобрение отъ съвета сметка за извършената
ложенъ върху Хр. Ив. Гендовичъ, понеже отъ протокола работа.
на постоянното присътетвие се установи, че той отказва
Работата да се извърши отъ общинехите слу
да сключи конграктъ по това предприятие;
жащи - работници при техническото отделение, а за
II. Внесения залогь за учлегие въ този търгъ на направения разходъ по кулувание на материалъ и пр.
сума (3000) три хиляди лева, да се изтегли отъ Българ споредъ съставената сметка да се представи тоже на
ската Народна Банка, Варкенсквй клонъ и вйасътъ въ удобрение отъ съвета.
полза на общинската каса и прекаратъ на прпходъ.
III. Дъ се разширочи, приморската градина по плана
III Иатовзрна постоянното прнежтетпне да обяви на общ. градинаръ и техническото отдЬление пакъ по
търгъ, въ най късо време съ първоначалната цена, стопанска начинъ и съ общ. работници и за всачко се
добита на първия търгь — 62888 лева.
| доклалва на съвета за удобрение.
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IV. Въ град. градпаа да се направи новъ отхотъ
по сгопанекип начинъ и по представении планъ на тех
ническото отделение и сметка, която работа споредъ из
числението ще възлезе на около 529 лева.
V. Да се отдаде на прЪдприемачъ чрезъ публиченъ
търгъ наиравага на едпа железна врата нъ приморската
градина по изработении планъ на техническото отде
ление и то' по отделно желез «ринга и каменните ра
боти като отъ сграна на вратата се продължи каменна
ограда толкова колкото държи широчината на улица
„Сливница," и. което продължение ще се огради сь железенъ пармъклъкъ (ограда).

П Р О Т О К О Л Ъ
№ 11.
отъ 18 Февруарии 1905 година.
• 71. с ч. I) Заявлението Вх Н-о 14250/904 год.
на Ради Белевъ и др. се оставя безъ последствие.
I!) Праздните мЬсга въ местностите „Ккнукъ Мустаъа Чешме" п „Кчйнака," отъ 22 декчр* д* се дадътъ подъ наемъ на Щерю Карабатакъ, срещу усганоновената такса.
72 с ч. Да се даде шцъ наемъ, градско общич.
место, находяще се *въ месгностьта, „Орта Чаиръ" при
„Баба бурунъ,и състояще отъ 64 декара на Никола Ячевъ,
отъ Еленската Околия за зеленчукова градина, съ срокъ
три (3) години, като за всеки декаръ плаща на общината
годишно по >2) два лева.
73. с ч. Молбата Вх. Н-о 1848/905 год., на Вар
ненските касапи да се уважи, като забранява продаж
бата ла каквито и да е меса, на разносъ изъ града.

Ьтр. '5.

П Р О Т О К О Л Ъ

отъ 13 Февруарии 1905 година
80. с ч. Ириема допълнителния бюджетъ за 1905 г ,
следвл бюджета.
81. с ч. Удобрява произведения на 25 и 2fi Феввруарии т. г. търгъ за отдавзнке на предприемачъ на
правата на улица „Ииротска" и „Сливница/ и го въз
лага върху Яни Нриматаровъ, за 4631 лева 15 ст.
Заявлението fix. Н-о 2260/905 год. на Яни Ираматаровъ, по търга, се оставя безъ последствие понеже ис
кането му е предвидено въ закона за публичните търго
ве и правилника.
82. с ч. Назначава комисия въ съсгавъ: единъ отъ
п. Кмета и сьветяиците: Д рь Бакърджиевъ 0. Демироиъ Общин. Инженеръ Г. Геровъ, която да определи
кое имено месго да се ore*пи на „Варнен. Черноморски
Юнакъ" за да си построятъ „Гимнастически Салонъ."
83. с ч. I) Предъ видъ, че предприемача М. Балтаджневъ е нарушилъ чл. 11 отъ поемнигЬ условия, за
поведна на г кме»а да упражня правото си по силата
на чл. 11 отъ поемните условия.
II) Събраната 145 лева такси въ по вече отъ разни
търговци да се повърнатъ отъ откупчика на правоимеющите.
III) Съ изпълненье на гова решение се натоварва
постоянното присътствие.

84. с ч I) Ако Димитрова, Елеика и Атанасъ Стоя
нови,
представатъ заверена декларация въ смисълъ, че
74— е_ч.- Приема протокола на Комисия га,_ отъ 16/11
се
отказватъ
отъ правата, които имъ дава чл 18 отъ
1905 год. по приемане доставените 8600 кгр слама, за
закона
за
благаустройството,
да имъ се отстъпи мате
общин. обозни коне, и заповедва да се изплати стоиаосгата
риала
стъ
отчуждената
сграда.
му отъ 212 лева 50 ст.
II) Заявленията Вх Н-о Н о 2298 и 2299/905 год.
75. с ч. Да се даде на Варнен. Окр* Инженеръ — се оставягь безъ последствиеВ. Ангеловъ 70г лева възнаграждение, отъ общин. каса,
по бюджета за т. г за седемъ ижти взетото отъ него
85. с ч. I) Дадените шесть градски депа ва разни
участие въ комисията по окончателното приемане на но жени за кърмене да се вземагь отъ техъ.
вопостроения каналъ край лозята.
II) Тия шесть деца да се дадътъ на отгледване въ
76. с. ч. Да се направятъ нуждните поправки на тукашното сиропиталище, като за Bctito едно отъ техъ
мотелите ,,Адриянополъи и „Валчикъ" по стопански се плаща месечно отъ общин. каса по 30 лева отъ § 12
на т г. бюджетъ.
яачинъ.
77. е. ч За кола тръни, както миналата година, да
<5в взема на текъ кола 25 ст. — на Чафтъ — 50 ст.
а тъй също и за колове отъ черна драка на единъ куб..
метръ да се взема по 2 лева.
78 с ч. Да се поръчатъ по стопански начанъ 7000
екземпляра отъ тия кн., конто ще се раздаватъ на всички
еснафи като: кафеджии, кръчмари и ир. по отношение на
санитарните мерки, за снабдяванието имъ следъ попъл
ването тия книжки отъ санитарното отделение и то срещу
2 0 ст. такса стойностьга на книжката.

П Р О Т О К О Л Ъ
Jtf 12.
79. Протоколъ на Варненский Град ООЩРН. СъвЬтъ,
за заседанията на комисията състоящи на 18, 21 и 23
Февруарии 1905 год. по оценяване на категории местата
и зградите въ гр. Варна, съгласно чл. 17 отъ закона за
благоустройството на населените места въ Кн. България,
съставената за тая цель отделна таблица се намира въ
техническото отдъление за което своевремено е разгласено.

III. За напредъ ако се укаясатъ случай на подхвър
ляне деца, отгледванието нмъ да стане при горните у с 
ловия пакъ отъ сиропиталището.
86. с ч. Да се огпуснатъ безплатно на Варненската
Държавна Девическа Гимназия „Мария-Луиза" сдедующите дървчета:
1) 200 разни сенч. дървета
2) 60 овощни дръвчета
3) 70 тафлонови дръвчета
4) 40 хибискусовн дръвчета
5) 10 борови дръвчета
6) 25 трж калитейтни дръвчета
7) 6 картопова дръвчета
и други разни храсталаци.
87. с ч Да се отпусне отъ общин. каса сумата
307 л. 50 сг за поправката на новата часть отъ огра
дата въ приморската градина състояща отъ 57 погонни
метра
Отдаванието на поправката на тази ограда да ставе
по доброволно съгласие.

г>рои о.

споредъ както е показана въ касовата книга и въ моне-

АКТЪ
Дссеь, ра ЗО-fi Априлъ 1205 гсд., делоссдш.сгнзн п.
Кмстъ ДЖСРДО Геергвеьъ на Вареьскьта Градска Об
щина, заедно съ членовете отъ Ci.biia Д-ръ Б . Бакърджиевъ в Бивола Бсеьъ ьъ врисятстввето ра бирника Ай. Д,
Брвпренсвъ и на сбишне. контрольоръ Димвтръ Г. Пейчевъ произведохме ревизия ьърау сне] анмвт* лзвъ] шени
гтъ бирника за вр4ме отъ J-й Агрилий до 30-н сапшй
1605 гсдпна и намерихме :
1) Че всичките п о т ш л и и в£]а&х(\швл суми еж
j e ; : m o ?мпса*и по кввп^е и п я последните, сравне
ьи, се съгласуватъ по м!жду св и съ расходо-олравдателрте дгкумети. съгласю указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството ьа градските общински
управления;
2) Че, гато се ствд}^а I.:-Ji,схгдг;iБТ* п а н , спо
|Сдъ ктгите и дскументнте, отъ постъпленията, покажа
ни ьъ къитзншенната кита, гкага се яяличисетьта ьерня,

таря, а именно:
Въ злато
—
лева - ст.
„ сребро 162379 „ — „
, медни —
„ 72 „
3) Че неиовърнатите въ депозитъ и на хранение>
суми и вещп се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите пр*зъ
изтеклия месецъ вамервха се редовни .разрешения и.
разпискиЗаб.: Прилага се една равносметка.

/ п Кмстъ: Джендо Георгевъ
Ревизионна
комисия:

Членове: Н. Боевъ

Д-ръ Н. Бакърджиевъ

Бпрникъ: А. Д. Припреновъ
Общ. Контрольоръ : Д* Г. Пейчева

РАВНОСМЪТЕА
за състояшето на к«?сата ля ООш.нското биринчсстно nju Варненското Градско Общинско Управление,
при месечната siy j еивзш :ja м. Апр**дъ 3 905 год., произведена на 30-й същин.

Да дава

Да зема
Сума

Кому и за* какво

Сума

Отъ кого и за какво

лева ст,

дева ст.
На валичноеть въ касата
„ депозитните сумв

162379i7228248,'59

Всвчко

190628 31

Гр. Варна, 30 Априлъ 1S05 г.

Отъ рас^одвте заЛЬОО^ЛЗОЬл Л9Л2-Г^
съгласно описа
„ гербови марки
„ налиуность въ Kacata
валичноеть въ Банката
ьъ наличностъ Дружество, „Гирдапъи
ьъ разни авансови разписки . . .
„ всплатенъ патентъ за 1901 год. отъ
касата за сметка на Градското Общинско
Управление
. . . . . .
. .

Всичко

22988 76
'•ibl20
I7696J71'
90000J—j
54577-27
508409
246 28

190628 31

и Кметъ: Дж. Георгиевъ
Ревнзиовна комисия: i H. Боевъ
I Д ръ Н. Бакърджиевъ
Бврнвкъ: А. Д. Припреновъ Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ.

Издава Варневското Градско Общввско

Juj^^e

Печатввца Хр Н. Войвиковъ—Варна.

