Год. XYII1.

Варна, 25 ALnfi 1905 г.

ИЗЛИЗА ТРИ П Ъ Т И ВЪ МЪСЕЦЛ
Обикновено па 10, 20 п 30 числа

Цена на вестника за година е

iliicia. i-i.ii.t... п.фп п <-ич.:о in.* о лл
вестника i-o праща до Градско-Ойщинског >
Управление въ Вирна.

За обявления се плаща за дума1
На първа еграш.ца

2 лева.
Отделенъ брой 5 ст.

Господину Общинскому Кмету
В А Р Н А

Вамъ и на Ва;не-;ци най искрено
благодаря за xjбавите благопожеланил гсказани по случай
тезоимения ми день.
К К Я 3 1. Т Ъ-"
OC=*>ITS2

lipou У.

— ^.Хлзореща.

До Негово Царско Височество
Фердинандъ I Князъ' Български.
—- ЛТо-случай-тезоимепия на Ваше Царско
Височество день 18 Май щастливъ се считамъ да поднеса предъ стъпките Ви моите
и тия на Варненските граждани най верноподаннически чувства и поздравления
за дългоденствпето и щастливото Ваше
Царуванпе.
Варненци, като отправятъ на Всевиш
ния своите тепли молитви за особата на
Ваше Царско Височество, тържествуватъ
най весело.
Кметъ: Д-ръ А. Пюскюялиевъ

3 сгог.
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II 0 С Т Л 11 0 В И:
Приема, че опера щипе прьзъ цЬлото оннжепю време
управление за 1903 год. възлила-и.
I по прихода редоиенъ прих<иъ 6S107U 97 лена
I по разхода,
„
разходъ 555889*59 ..
Следователно съ излншекъ огь 125190*38 лена
II. Гореномонатий резултать ще сг подложи на нреверка на Върховната СмЬтна Палав.
Ш Злповедва се на постоянното присътствие заедно
съ нуждите книжа и препис ь on» настоящето решение,
да се 1 зпратягь въ «сметната палата

ПРОТСКОЛЪ
Н-о 1Й
отъ Февруарии 190... г.
IIро околъ па комисияга отъ заседанияiа но разглежданиею проекта за управяннето на отделните дво
рища въ квартала Н-о 62, между улиците: „Преславска44,
„Цариградска", „Охридска** и „Софрони" съгласно чл 12
огъ закопа за благоустройството на населенипе места ръ
Княж. България.
89. с ч. Да се приеме разпределението на частните
дворища !ъи както е проектирано и означено съ разните
бои въ приложнний Ситуационенъ планъ нзработенъ отъ
техническото отделение.
90. с ч Разхода отъ 168 лева 10 ст. да се вземе
отъ § XXVIII непредвидени; и следъ у твърдението му да
се издаде нуяедната заповедь отъ Биршиеовото.

П Р О Т О К О Л Ъ
№ 14.

да фщ $g» № «68» Ю № € J'8 •& Ш 3 $ $ Ш

отъ 4 Марть 1905 година

изводъ

91. с ч. 1) Да се назначи комисия въ съсгавъ единъ
отъ пом. на Кмета, Общ. Инженеръ, съветниците: Д .
Ханджиевъ и А. Еф Щакировъ, Окр. Пнжинеръ, Окр»
Лекарь и Град. Лекарь, за определяне места върху
които може да се строятъ фабрики и индустриални заве
дения отъ първата категория вънъ отъ населенитъ места.
2) Да определи тъй сжщо и место за складнрване
на дърва, въглища, а така схщо и строи геленъ Мате
рна лъ, понеже местото кадето се складпрва тоя материалъ за напредъ ще послужи за местната гара.

отъ
ИМЕНИЯТА НА BAPDEBCHI ГРАДСКИ 0БЩ1ШСКВ СМЕТЪ
(Продължение отъ бр. 8).

88. с. ч. Варненсквй Общ Съветъ въ извънредното
му заседание ва 28 Февруарии 1905 год;, като раз
гледа венчкше кнвжа за операциите на представения
отчетъ ва бврнвчеството отъ Явуарий 1903 год. до 31
92. с ч. Да се попълни решението на съвета, отъ
Юний 1904 год. и като разгледа бюджета за разреше
19
януарнй
т. г. подъ И-о 30 (Протоколъ Н-о 5 т. г.)
н и е общ. приходи и разходи презъ бюджетното управ
че
количеството
на доставените отъ Н Г. Станковъ
ление на 1903 г. утвтрденъ отъ Г-на Министра на КАГкамънни
въглища
на 951*20 куб. метра, на стойность
мЬшните Дела съ постановлевпе Н-о 379 и следъ като
3424
дева
и
32
ст.
прочете протокола на комисията отъ 8 февруарии 1905 г.

Стр.

Брой 9.

Варненски- Общински Вестяикъ,

93. с ч. Търга !ф отдавание на прЬдприемачъ ек
сплоатирането на градските берии „кринина" и „кантарнна, за врЬме огъ деньтъ на сключването контракта до
31 Декемврип 1905 г, се възлага на предприемача, отъ
гр. Варна. Мнхалъ Филнновъ, за предложената о.ъ него.
най-износна цЬна 53650 лена
94. с ч. Да се отстъпи правото на ползуване върху
1008 ки. м. общинско месго огь кваргалъ Н о 3, севе
розападната сграна, на Варненско to Черноморссо Д-но
„Юнакъ* за да си строи изключително за цельта на
Дружеството салонъ безъ право да го принаемва другвмо
и сь условие вс.тучай, че Д вото се разтури, извършените
отъ него постройки осгавап> собственость на общината.
95 с ч. Да се плати на Дурмушъ Салиева отъ гр
Варна, за нанесената му загуба, огъ задържания му дървенъ матерпалъ и д«е каруци огъ общин. каса всичко
1200 лева и сь това да се счига уравненъ въпроса.
Изнлащанието на тази сума да сгане отъ § У на т. г.
допълнитсленъ бюджетъ.
90. с ч. Назначава се комисия нодъ предсЬдателствою на и Кмета Дж. Георгиевъ, за членове, Н Нарасковъ, Г. Наничерекп, Д Хтнджиевь и Али Еф. Шакироиъ, кояго комисия да прегледа състаг.ените отъ уча
стъковите агенти избирателни списъни, за 1905 г сл*дъ.
което да представян» на съвета за окончателното гмъ
приемане.
97. с. ч .Уважава се заявлението на Българското
Благотворително Дружество „Напредъкъ* въ гр. Варна. I

е признзлъ възъ основание ч.т. 49 отъ публично администр. правилникъ 1 0 % лихва, която сума, сиор*дъ рав
носметката на бирчичесгвою при общината има да взем-i
Н Таптжклл, а не 19377 л. 04 сг. съ 1 2 % лихва,
която сума днесъ банката претендира отъ общината по
силата на сключения договоръ съ*Н. Ташжклъ и Д. К.
Иоповъ и то безъ знанието пе съгласието на общинското
управление
Това намаление на сумата отъ 19377 л. 04 ст. на
14911 л. 01 ст. общината прави на основание на равно
сметката на Н. Таптъкля, Варн. житель. съставена отъ
Бирника на Общината на 8 февруарий 1902 год; казаний Ник. ТаптА.кл;к длъжи на общината 8115 л 27 сг.
а има да взема отъ същата 23026 л. 31 сг.. Въ случай
че банката заведе искъ противъ общината за горньото,
упълномощава се Г-нъ Кмета или преунълномощеною
отъ него лице да защищава интересите на общината.
предъ които и да било инстанции въ княжеството.
102 с ч. Остава заявлението
родна Банка, Варненскии клонъ,
подъ Н о 3781, Вх. II о 2455/905
отношение креансата на Баиновъ
Шуменъ.

на Българската На
отъ 14 мартъ т год.,
безъ последствие, по
& Друмевъ, отъ гр

П Р О Т О Н О Л Ъ
JW 15.
отъ 16 Мартъ 1905 година.

108 с ч. Направата на водоскока, въ приморската
98 с ч. Да се назначи комисии въ съставъ: единъ ! градииа да се възложи върху Варнепеца Щерю Белчевъ,
п. Кмета, началника на техническото отделение при Об за дадената отъ, него износна цена 3264 л. 80 ст.
щината и членовете отъ съвета: Д ръ II Бакърджиевъ,
104 с ч. Да се обяви новъ търгъ и то въ скоро
Н. Парасковъ и Осм Демировъ, кояю комисия да пре
време
поради спешностъта на; риботата_лт ..направата-jaa
гледа всички свободни Общин. мес«а и кжд-юо намери
улиците
„Пиротска^ н „Сливница,* за кой-о търгъ удобместо подходящо ва „Колодцрхъ" на Варн. Велосипедиско
рява
се
предварително
издаденото отъ Общинското Упра
Д-во и да докладва въ едно отъ блиските заседания на
вление
Обявление
Н
о
3106
01ъ _16 мартъ т г. за просъвета и то съ мотивиранъ протоколь, за вземане окон
извежданиего
му
на
21
мартъ
т. година.
чателно решение.
105. с г Д;« се назначи за Варненскии Общинскнй
99. с ч. Решението Н-о 398/904 се анолира по
Ветеринаренъ
лекарь, съ предвидената по тъзъ годиш
отношение само за депозита на Давидовичъ и се запо-.
ния
бюджетъ
заплата
Пловдивския гражданинъ Д ръ VL
ведва на постоянното приежтетвие да разпореди за по
х.
Иванчиолу,
отъ
деня
на встяпваннего му въ длъжвръщане депозита и 01ъ 200 лева.
Hocib, като за юва му. се съобщи ппеменно.
100. с ч. ЧрЬзъ Г-на Варн. Окр. Управитель да се
106. е. ч Да се възложи търга по отдаване на иредмоли Министерството на Вътрешните Работи да разреши
приемачъ
градската берил бариерно право „Вачъ" вър
щото искуствеиного увеличение на наличностьта по к?ху
конкурента
Слави Димовь за предложената отъ
сата и квитанционната кн« га на Общ бирчичество да се
намали съ 6099 лева накъ изкуствено, като за по по него цена 40300 лева, за време отъ 1 Априлъ до 3 1
дробно разяснение на въпроса да се предегавитъ заедно Декемврип 1905 год., за което да се моли чрезъ Варн.
съ настоящею решение и преписъ отъ протокола по ре Окр. Управитель, Министерството на Вътрешните Р а 
визията на касата направена презъ месеците май и боти за носкорошното утвьрждение на тоя търгъ.
юниН 1904 год. и съ обясненията на контрольора.
107. с ч. I Определяна се места за строене инду
101. с ч Следъ прочитание писмото подъ Н о 2888 стриални заведения отъ I-ва категория задъ памучната
отъ 21 февруарий*1905 год. изпратено отъ Българската фибрина „Князъ Борисъ ;
II) Места за ciроене заведения отъ II ра категория:
Народна Банка, Варненскии клонъ, съ което съобщава,
че банката е кредиторъ на общината но силата на дого — западната страна задъ държавната зелезно-дътна линия.
вора енлюченъ межлу нея отъ една страна, Н. Т. Тап108 с ч Да се купятъ по стопански начинъ, иска
т#клъ И Д. К. Поповъ ОТЪ друга на 7 ноемврпи 1902 г.
ните
материали отъ Началника на Техническото Отде
за сума отъ лева 19377 л 04 ег.; кани общината да
ление
при Общинското Управление а имено: 20 варела
предвиди въ бюджета си за 1906 година па^аграфъ въ
циментъ
но 10 л. 10 ст. —= 220 лева, 500 ту^ли бели,
таблицата за изплащане стари дългове, сума тъзи ако
добре
испечени
за 32 лева 50 ст. вепчю 242 л. 50 ст.
ли общински сьветъ не съзира топа въ едно късо вре
тая
сума
да
се
племе отъ § на т. год. бюджетъ, работата
ме то банката възнамерявала да поиска п,зи сума
обаче
да
се
извърши
отъ работниците при Общинското
по ездебенъ редъ.
Управление.
Предъ нндь на горньото обстоятелство да се съобщи
на Българската Народна Банка, Вфненскгй клонъ че
109. с ч. Видоизменява решението си Н-о 393 в ъ
Варненската община не признава задължително за себе смисълъ щото за напредъ да се позволи на Варненските
си въпросното прехвърляне 19377 л. 04 ст. освенъ въ граждани търгогщп на дърва и (кьомюръ) въглища, да
иазмьръ на 11 «ill л 01 сг. въ която "общинския съвЪтъ склади['ватъ дърва и въглища въ ьгЬс-ностьта: срещу

Брой 9-

Стр. 3.

'Ьрненски Om, nrCKn Нестянкъ

морето, до Асеретовата кална, което е служ?ло и по рано,
около старата болница и то отзадната и отъ левата и
^страна, тъй също и предъ новата железо-пътна гара.
110. с. ч. Да се разреши на бмрничес.вото да на
прави нужднпте опер.иши по книгите си но поводъ пис
мото на контрольора при Общинското Управление, отъ
15 Мартъ т. г. подъ Н-о 27. Епизотическата връхнина
304 л. 0 6 ст. да се внееътъ въ хазната.
111. с ч. Удобрнва да-се даде на Ерекина Калчева
за отчужденото и за общинска полза место, въ за ме на
празното мЬсто въдъ отъ „Али-бап табя 4 П-а линия подъ
Н-о 9, състояще отъ 340 квадратни мегра, а за зда
нието което се събарн сьгласно решението на оценител
ната комисия, да се плати отъ Оощинската каса 1548 л.
отъ § 17 на тазъ годишния бюджегь, същевременно и
се дава и материала к«»йго ще се добие отъ събаряниетю
на зданието.
112. с ч. Да се ликвидира сметката по" събра
ната отъ интизапъ сума 594 л. ?8 сг., като огъ нея се
преснеме заплата на чиновниците 140 лева и останалата
сума 454 л. 38 ст, се запишатъ на приходь, а епизотическата връхнина 26 л 67 ст. се внесе въ Държавното
контрольорство.

Покупката на тон валекъ, съгласно даденото пред
ложение отъ Ст. А. Млневъ, като износно, да се възложи
върху него за 14600 лева,
Сумата 10000 лева за тоя валякъ да се вземе 01ъ
§ 5 на т. г. бюджетъ, а остатъка отъ 4600 лева да се
изплати оп» тъп» годишния бюджетъ срещу разписк*,
която да фигурира въ касата като надичность н се пред
види въ бюджета за 1906 год.

П Р О Т О К О Л Ъ
Л5 10.
отъ 23 АГартъ 1905 година
112. с ч Да се възложи търга по направата на
улиците „Ииротска* и ..Олавница,4 върху Яни Праматаровъ отъ гр. Варна, за 45344 лева S1 сг.
23. с ч. Да се удобри направения разходъ на сума
807 лева «а наемъ на мушамбн покриване г<*за на тър
говците въ двора на газното влагалище и бириичеството
при Общинскою Управление да разпореди да се изтегли
огь кредита па § 28 гл. I на бюджета за 1905 год. нсиредвидзни разходи.
#

11x3. с ч Удобрява направения-о.ъ Общински градинаръ разходъ" на сума 478 л. 35 с г , за доставените
му семена хашови за трандафили и инструменти и за но
«едва на бирначсс.вото при Общината да го прекара по
.книгите си.

124. с ч Натоварва Техническото отделение да нзработе поемни условия и смЬтка, следъ коею да се обя
ви тьргъ за отдаване на предприемач?» измазване поме
щението на Общинското Управление.

116. с ч. Да се пзвършатъ поправките въ Общин*
<жото здание хотель „ПлЬвенъ,* служаще за публиченъ
домъ, чрезъ търгъ.

127 с ч. Да се отстъпи съ^птзаводддзу-ане на Вар
ненското Черноморско Колоездачно Дружество за колодрумъ местото отъ левата страна къмъ памучната фаб
рика „Князъ-Борисъ" — къмъ „Паша-капусу. и

125. с ч. Да се даде на Поборнико-Опълченското,
въ гр. Барна Дружество 200 лева помощъ, отъ общин
114. е. ч. Да се извърши пуждката .поправка на ската каса, кояю сума да се вземе отъ § 12 на тазъ
купоните на часовника въ кулата и направа калларъма* год. бюджетъ
на котурите при скотобопната, като извършването на тази
126. е. ч Натоварва постоянното приежтетвне да
работа^се отдаде на предприемачъ чрезъ търгъ.
влезе въ споразумение съ предприемача, по събиране
115 с ч. Да се яаправятъ нужпните поправки па градската берия огъ велосипеди и пр. по въпроса за
на Общинските касапски дюгенп, нахолящи се въ IV уч. облагане съ по висока такса ония велосипедисти, които
при „Татаръ-капу" и ония на улица „Миладяновска," въ не с& членове на колоездачния съюзъ, следъ което съ
V уч. Тези поправки да се направятъ по сюпански монширанъ проюколъ да докладва, на съвета, за взе
яачинъ,
мане окончателно решение

117. с ч. Занлспието на Димитръ ОбрЪшковъ. се
оставъ ^5ляъ последствие, да покаже друго ио-подходяще
месго.
1 1 8 / с ч. Натоварва постоянното присжтствие да
изработи поемни условия за направа на дрехите, следъ
което да се произведе търгъ и то въ непродъжитедно
яреме.
119. с. ч. Определеното, съ решение Н-о 7*7905 г
възнаграждение въ размЪръ 70 лева на Окръжния Инженеръ В Ангеловъ за взетото отъ него седемъ кратно
участие, въ комисията по окончателното приемане на ново
построения каналъ, край лозята, — да се изплати отъ
бюджета на общината, за 1904 год.
120. с ч. Определения съ решение Н-о 270/9 М г .
н а е м ъ — 150 лева, за бараката, която Муртаза Арифовъ
построилъ на Общинско м*сго и служаща за касапски
дюгенъ въ новата циганска махала, да се намали на (100)
сто лева, годишно начиная отъ 1 Януарин т г.
121. с ч. Да се купи отъ Французеккта фабрика
Албаретъ едилъ валякъ отъ тяжесть 11000 килограма,
празенъ съгласно описанпето показано въ протокола на
комисията, който съставлява неразделна часть отъ на
стоящето решение.

128. с ч. Кантарджийската общинска барака
даде подъ наемъ на М. Филиповъ ст» годшиеиъ
100 лева, ако той откаже да дава такъвъ наемъ,
варва постоянното ириежтетвие да обяви търгъ за
ването и подъ наемъ.

да се
наемъ
нато
отда

129 с ч Д | се видоизмени решението ,иа съвета
подъ Н-о 1781/904 г , въ смисъль, тото стойностьта
на кжщата подъ 11-о 473 II уч. улица „Сливница.*4 кояю
се отчуждава за общественна полза да се плати на лшща
Панайотова вмЪсю на Димитръ Хасанакевъ
130. с ч. Назначава комисия въ съставъ: Otxj^n:.
Инженоръ В. Ангеловъ, Инженеръ 3. Брьчковъ, Меха
ника Щрасеръ и Общин. Инжереръ Г. Геровъ, кояю д-л
се произнесе и даде мнение за фабриката Avdhuj <0 Virtcr ,
]{ochcsfer (Роче стеръ), следъ коею съ мотнвирг.нъ иро- I
токоть да се доклал на на съвета.
j
131 с ч. Натоварва постоянното прис^тегвие да
назначи комисия, която да изучи въпроса, по премества- ^
нето касапскше дюгенп при „Ташъ Кьорю," на друго
место, която като състави мотивиранъ протоколъ, по
следния да се докладва на съвета, за вземане оконча
телно решение.

I

Шрнрнскп

132 с'. ч. Местото срещу новата железопътна гара
за складиране дърпа и въглища, к а к ю е казано въ ре
шениею Н-о 109/905 год, да се разбира, че за скла
довете па дърва и въглища, срещу новата гара. се оп
ределя онова Mbcid, което е на крайния пункгь на скотобопната тъй също и за всекакъвъ видъ строителснъ
матерналъ.

опис ък ъ
На младежите отъ гр. Варна подлбжащи за i i p i n *
идущата 1906 год. да се запишатъ въ Наборната книга
на Общината.
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Околийски Началвикъ: (под.) Льтойковъ.

Секретарь при Варненското Гра1ско
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53
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се укажатъ негде. да се считатъ

В Ъ Р Н

15
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2) Жители отъ с Даутъ Беглий, Околията ми, Ди
мят ръ Христовъ е изг} билъ интизапския билеть Н-о 76В27
серия Н о 26 — 1901 год. издаденъ му огь К. Агачското
Общинско Управление за правоспособност на елно ланаче съ белези: 5 юд косъмъ белъ и рога прави н че
е заменено съ дублвкатъ Н-о 251 отъ I S того.

11. Кючюковъ

28

я

1) Жители отъ с Драма - Околията ми. Ст. Сквличевъ, е пзгубилъ свидетелското си Н-о 72280 серия
Н-о 31 — 1901 год издадено му отъ Мал. Манастирската
община тоже Околията ми, за правоспособж>С1Ь на едно
теле съ белези: на 1 година и косъмъ бе.тъ и в че е за
менено съ дубликатъ подъ Н-о 272 01ъ 26 того.

Секретарь: (под) Д

11

II

Умоляватъ се Г. Г, Околийските Началници да разгласятъ въ района н а . п о в е р е н и т е имъ Околии сд*дующите:
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Jtf 2001.
З а удовлетворение иска на Варненско Градско Об
щинско Управление, по издадения испълнителенъ листь
Н о 5557 отъ 27 Лвгусть 1902 год i a II Варненски
Мировий Сждъ, протпвъ Пе.гко Стойчевъ отъ гр Варна
з а 8 4 1 лева 3 0 ст. обнвнвамъ, че отъ иоследнето дву
кратно публикуваняе настоящето въ едвнъ отъ местните
вестници и в ъ продължение на 3 1 дни съ правонаддавание въ 24 часа 5 % ще продавамъ публично: Едно
лозе находище се въ Варненските лозя в ъ местностьта
„Саукъ Суларъ,* отъ 3 декара при съседи: Никола Димитровъ, Щ . Георгиевъ, Т . Георгиевъ и долъ оценено
за 100 лева.
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III Сждебенъ Ирмставъ: Н. Ангеловъ.

Издава Варненското Градско Общинско Управление

^

ипвкод

Желающнте да кувятъ имота могатъ да преглеждатъ книжата по продажбата и да наддаватъ всеки присжтетвенъ день и часъ въ канцеларията ми.
Гр. Варна 21 Май 1905 год.
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Печатница на Х р , Н . Войниковъ — Варна.
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