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Варна, 24 ОктомврнП 11)05 г.
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Брои 17.

Обикновено ла 10, 20 и 30 числа

Писма, cnrniu, нари и всичко за
ВЬстиика се праща до Градско-Общивскот»
Управление въ Варна.

СТГ* Цената на Вестника

За обявления се плаща на дума:
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Настоятелството ва Варненското Женско
Благотворително Дружество гМайки" честь пма
да обяви па почитаемото общество, че па !-вата
неделя на 1906 Г, въ собственото си Стопанско
Училище . Трудолюбие1" ще теглп ЛОТАРИЯ,
разрешена отъ Министерството на Търговията
и Земледелието отъ 26 Сеитемврий 1905 год.
Ш
подъ М 22321.
Лотарията се състои отъ 100 предмета, &
изкусно изработени въ същото училище, кои
то струватъ около 385*70 лева.
Числото на билетите е 1000, отъ които
100 печеля1ъ.

Министерско разпореждане.
— „Споредъ сведенията, които нн дава Министерството
па Вътрешните Работи п Изповеданията, злоупотребленията
еъ Българските паспорти, нравепи на работниците отъ тех
ните драгомнни, които ги водятъ по кутиите на печалба,
пашите поданици се излагали на го.тЬмп мъчнотии и мизе
рии; за да се турп едннъ редъ съ паспортите, паспортите
на работниците, водени отъ драгомаин, да се изданатъ съ
най-големо внимание п родовность. Отличителните белези на
Bctirn работнпкъ да бадатъ точно описани съ попълвало и
френския токстъ. Ва водачи на работниците да се доиущатъ
само честнп хора. като се задтлагатъ при това, че ще повърнатъ незабавно въ ом-лийскои» управление паспортите на
ония работници, конто по разни ирпчппн би се отказали да
заминагь. Кметовете да съобщавать па време па околийския
началппкъ за замппаиапе еди кой драгомаиъ съ гр\пата сп.
Яа преминаване съ нередовни паспорти, драгоманите да се
даватъ подъ свдь".

1) Ж-мдЮ1ци?е датъргунатъ сь епнрши питиета найкъсно до 31 того да подадагь заяленпнга сн до надлеж
ните общински управления;

2) Заявленията да бядатъ придружени о.ъ следующпте документи, а) за чссшось; б за поданството на
заявителя и в) медицинско свидетелство отъ надлежния
окряженъ, околийски, градски или другъ некои лЬкарь
за здравословното състояние, както на самите кръчмари,
ако. разбира се, самите не кръчмаруватъ тъй и на при
ЦъНА НА БИЛЕТА 1 ЛЕВЪ.
слугата, била тя отъ млгжекн или женски иоль, че те
Щ
съ здрави и не сградагъ оть б.»лееппе, шброеии въ чл.
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО, ™ 96 оть зако.ча за опазване общео.пенон) здрав»;
х
А
3) Разпределението на питейниге заведения нъ съJ-i^ar^filgl
й2йг огветсгвующнте разряди ше с.ане на ведньжъ аа слЬдующпте три 1900, 1907 и 1908 гол, чрезъ постановле
ния на особени комисии. Такива комисии се учрЬднватъ
по една за градовете Нь градските комисии влизатъ за
членове Кмета на общината или заместника му, единъ
Умоляватъ се Г-да нметоветгь на съсгьднитгь градски
на
съветникъ, представителя на местната акцизна
влас!Ь и единъ представитель на кръчмарския еснафъ.
Варна общини ла ьбявяватъ на населението наредби4) Постановленията влизатъ въ сила следъ утвър
ждението
имъ отъ Господина Мивпстра на Финансите;
т/ь на Варненската община, ноито засгьзатъ инте
5 До гдето трае периода на разрядирането, питпереса на онолнитгъ на града жители, за да се из продавецътъ не може да прави никакви разшироченпя
въ питейното си заведение безъ знанието на акцизната
бгъгва глобяване поелгъднитгъ, Наир. печатаната въ
власть. За всеко разшпроченне ва едно питейно заведе
ние, направено безъ знанието,на акцизната власгь, прнтеднешния брой заповгъдь № 322—1905.
жателятъ му се наказва, както за безпатентна търговия
(чл. 132 отъ закона за акцизите и патентовия сборъ
върху питиетата);

ш ш т? #** №$ т т •* * в *н* %&'т &

б) Ония лица, конто ще търгуватъ само съ тютю
неви изделия, длъжни съ въ всеко време, до гореопре-

Стр.

Пярненеки Общински Пест^нисъ^^

Брой П

н по-блию огь neib метра вътре въ града огъ двЬте
сгрени на водопроводитЬ. Въобще никой пикакъ да не
мьрси водата н местата, ирезъ гдето ?я тече.
Чл. 4. Ако въ нЬкое чаежо здание има чешма причежьтельгь на зданието е дяьженъ нсирЬмЬнно да д т а
огъ водата въ зданието си и вода за чпшмат вьнъ на
улинатя. Освободени съ 01ъ точа задължение само ония,
за които се докаже, че иматъ други задължения дч,с£жно Iакана во ia
Чл. 5. Поене добитъкъ въ района на Общината се
допуща с^мо ири чешми безъ бурми, т е. които текатъ
непрекъснато, и то ако съ снабдени съ достатъчно ши3 А II 0 Б Ъ Д Ь
рокн и дълги корига а при чешмите въ града е ciporo
М 297.
Иупктъ 4-й о.ъ чл 63 на Закона на градските об запретено още пране каквиго и да било дрехи или пла
щини, между другото, гл«,си: Кметътъ, като иредставн- тове, миене бъчви и всЬкакви съдини, както и Файтони
тель на общината и нн интересите и, грижи се за запазва или други кола, и вземане вода съ сака.
Чл. 6. Строго е забранено още разравянето. чупене и подържане пь добро ст сияние чешмите въ общи
нето
и отварянето тръбите (кю«ци?е) на водите на чеш
ната. За изпълнение на -ай ей обяланость и за туряне
мите,
првзъ гдето и да минувагь тие тръби, било ирезъ
отново въ дЬнепше пи попЬрената ми община Правил
здание,
дворъ, лозе, градина и каква и да било земя.
ника за водопроводиrl; въ градовете на Парненекого oiq ъЧл. 7. За нарушители.е на тая ми запеведь. а к о с ъ
жие, глагуванъ огь Варненския Окр. Хпгиеничсски 1 ъ
обшински длъжностни лица да се иска наказани то имъ
вегь на 14 Авгуегъ 18S9 гид. н идобренъ отъ Върхов
дисциплинарно или давлнето имъ подъ съдъ за неизиълния Медицински Сънетъ на 13 Октимврий с г
пение служебит* си обншносм.. а чаените лица ще се
накаявагъ незабавно, по надлежно съставени актове, с ъ
Поста нопихъ:
глоба до 50 лева.
Чл 1. Надлежниятъ Общински ченгмеджия да нр*гледЧл. 8. Т. я заповедь да се обяви чрьзъ 0'нцинския
ва и првчиегна па ваькн три, .юьсеца поне веднъж* ре- глашатай и обнародва въ .Варненски Общия. Иестникъ*.
зерв}гарите и козини i*fc на всека Обшине*а вода, било Чре.чъ тая заповедь (е отмЬнява ония подъ «Л2 № 370
чешма или кладн<цт»; да янява незабавно затова въ Са- и 553 on. 18S8 юдпни.
нитарчото 0'деление на Кмс1С'вого и Старшия гь Санитаренъ комиеарь ла съставя ту»акси актъ, които да ми
3 A II 0 И Ъ Д Ь
се представя още същия день Въ акга да се отбеX 320.
л*жва П р а на чешмата или клиеиец*, сноредь новия
списькъ, който е направенъ и се предаде въ казано го
Пунктовете 4 и 18 отъ Закона за градските общи
отделение За всека нужчо поправяне веднага да ми се ни, между другЛ, ъадъкказатъ i.Mera да -се грижи ла за
дава аапиекя, за да н*реля извършването му.
пазване въ. добро състояние улицпгть и държанею имъ
Чл. 2. Чешме.5 KMBta да з« ключ на съ здрава клю въ изаравностъ. На тона основание
чалка н двойни ключове всеки канакъ и вражите на хаз
Постановихъ:
ните на градските чгшми Ако на некоя чешма се раз
вали ключалката, д» ми се дава веднага аптека, за да
Чл, 1. Никои ла не изважда къмь улица или плонаредя незабаното и направяие. Единътъ ключъ отъ хазни
шаль на кое и да било зла ние въ Варна тпрлби (i»opuu)
те на .ч« шише да лази Сгаршпягъ санигаренъ комиеарь па печки.
а другият ъ да пазя чепшеджчята
Чл 2. За настоящия зименъ сезонъ до края му (нпь
Чл 3. д а не хчър1л никой смегь и ла не копае 1906) ше се търпи изваждането тръби на печки къмь
никакъвъ транъ но-блиао огъ 50 ме-pa вънъ отъ града улиЦ1 само на здания, които още тьматв иоминъ или
деления срокъ, да се явятъ предъ надлежния акциненъ
агенгь, еъ свидетелско за чесгносгь.
7) Ревизиига. на патентни ше почне веднага отъ
1 Януарии 1906 год. чрЬ.*ь градските и селски общин
ски кмеюне.
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падлжтастник

щата, и заиовЬда, въ- неюао присътегвие и въ присътствиего на всички правителственни чиновници, на инже
нера да измери и забие колчета средъ гробищата, огъ
гдето да мине пж-ьгъ, Сле;дъ тая заповЪдь населението
АКТЪ
пакъ се оплака лично нему, че не треба презъ гробища
Днесъ 24 Мари» 1889, вследствие отношението на та да минуна ш< езто, защото мъртвите ще правятъ даВарненското Градско-Общинеко Управление, за разпитване вия, че ще се носи вино по тоя пжть, може би и да с е
какъ станало да се направи шосею за да минува всредъ: ние на това мЬето нешо, коего би било иротивъ рели
Париенскте и Разбоиненсг.ите турски гробища, се при- гията. На тие иреюнц^н Митхадъ Наша отговори на тъ
зовьха no-стррите лицаоть градя, имеж:3^макъ Исмаидъ, жители -е: нии немаме нужда о*ъ мъртвите, а отъ жи
х. Юмеръ Ефенди, Иемаилъ Хакъ ЕФСНДИ, Х. ИЛИЯ Х. вите, на мъртвите стига дето еж лежали толкова на по
Марковъ и Мюфшеовлу Ахмедъ Ефенди, лица служащи кой — сега да си свиватъ краката като мчнуватъ кола
въ онова време ири правителството З^даденъ въпросътъ и хора по пътя. Това беше ирезъ годината 1280/81 w
отъ Кмета да разкажатъ за направата на въпросния иъть .Ег/ира, въ което време се и заравеха нощемъ нови мъртви
въ гробищата, разправиха сл*лующото: Въ вргьмето па тела п следъ направата на шосето до Руско-Турската
Мютесарифина Мшпхадъ Паша издадена бъше заиовъдь война се заравеха мъртви на същите гробища край пътя.
да се направи шосето, правителствениятъ ипженерз излмьри На първообразното подпиеалъ Ески Джумайскиятъ
ажтя ируьм въпроснитъ гробища, Турското населете кмегь: Марко Георгиевъ, и сгарепшиннге: Замакъ Испочна да негодува иротивъ това направление па пятяи маилъ, % Юмеръ Ефенди, Исмаилъ Хакъ Ехенди, х. Илия
са оалака на Мютесарифипа Митхадъ Наша, каго по-. х Марковъ и Мюфюолу Ахмедъ Ефенди
каза друго направление за пъ«я. Тогана самъ лично МюНерно съ оригинала:
тесарифинътъ Митхадъ Наша дойде въ Ески-Джумая да
прегледа мЬстою, отъ где ще се направи шосето и на
Секретарь при Ески-Джумайското
мери за право.и редовно да мине шосего ирезъ гроби
Кметство: (под) (J. Никоювъ

пе

е въаможпо да се прьшарать

mp&Guirm отъ друга crva

va зданието, но ш .дъ условие, щою да б ш ъ тпх"
бите «секога паи-здраеи. да излазятъ отъ зданието „а
улицата i e ио низко отъ 2</2 метра надъ тротоар L да
и м винаги окачена здрава свдинка водъ жгъла (на коrtuo.o) или дето, е нужно лодъ тр*бпте, за да се « m

бира въ съдинката пачката
саждена вода, та д а не кани
явиога на земита o n . трабит*, за коею да се снема см
динката и изпразня най овреме За въ бадащо въ вид,
па изключение, ще разрешава Кметството изваждане <гр*би
къмъ улиц'1 или площадъ, само при констатиране отъ
1 е х н И ч е с к о ю отделение, че не може да се направи на
дадено з д а ш е коминъ или да се прЪкарначъ i p * 6 m * отъ
к ь м ъ двора. Такова разръшепне
винаги ше е писмено.
Чл 3 Н а р у ш е н и я т на коя да е часть отъ горните
наредби ще се к о н с т а т и р а й чрезъ актове и виновните
ще се накязватъ съ глоба до 50 лена.
Чл. 4 . Т а я заповедь да се обявинс забавно чр-ьаъ Об
щинския глашатай; тя замЬнява онан o n . 17 Ноемврий
1889, нодъ J\s 568, и въ тая си редакция uie влезе въ
сила два деня следъ публикуването и въ „Варненски Общ.
Въс.ни&ъ".

ЗАповедь

тая заповедь, впновппятъ ще се наказва съ глоба до 5 0
(петдесеть) лева, илп за да се накаже и по-строго, ще се
предава на с&дъ, ако е иричипилъ каквото и да бцло не
щастие, пяраияване, убиване или друго.
Чл. 5. Тая заповедь да се еъобщп иодъ разписка на стар
шите на файтопджппте н на талнгарптЪ, да се обяви «1*резъ
Общинския глашатай, да се прати отъ нея.преписъ на окол
ните градски и селски кметове п да се публикува въ „Вар
ненски Общински BncTHVK**. Една седмица следъ иублпкувапето щ въ Вестника тя ще се прилага напълно.
3 А II 0 В1> Д Ь
А1 310.
По пунк-ове 16 и 17 отъ чл 01 на Закона за град
ските общини, кметъгъ е ллъженъ да се разпорежда за
огсгранение на всякакви складове и други, които съ опа
сни за общественото здраве, и да взема мЬрки за пред
пазване о-ъ иожарь. На тшм основание, съгласно съ мн*ниею на Общинскше медицински и ветернаренъ ).1;кари и
Началника на техннчеекон) отделение,
Нос т а и о в и х ъ

Чл 1. Минасъ Кчркоровъ, млЬка[ ь въ гр Парна, да
държи въ наетою отъ* него здание въ Парна уч. IV М&
Въ чл. 9-й на Правилника за публичните файтони въ новъ. въ яхъра нан-много три огь кракигЬ си или дн* к р и т
Варна, въ сила отъ 1 Януарпй-1890 год., стоп: Силното ка и биволицата «.-и, а още телетата на тия добитъци, и до
ране, особено при възвпване отъ една удпца въ друга, е бичето си, съ коею изхвърли боклукътъ, а другия доби
най-стого забранено. Чл. 13 на сжщпя правплнпкъ предип- тъкъ да o t c r p a m отъ ахьра iinii-късно нь десоп, деня
сва: Всеки файтонджпя е длъженъ, при каране файтона сп, 0!Ъ когато му гр, нрА,чи пренись огь таи заповедь; в ъ
да държп впнагп дъската
страна улпцата (а не да вървп стаята пъкъ до ахьра да държи слама или сено само въ
отъ лево пли посредъ улпцата) Тпя наредби се отиасятъ пиловпната и час»ъ. При това на същия заповвдвамь да
до ксека кола, било файтонъ, бричкп, талпга, каруца или държи ахъра и двора на зданиею въ иаи-гплема чистота,
Чл. 2. Ако десеть деня следъ нржчванею преиисъ
другт впдъ кола; т е требва да се отнасятъ, отъ частп попе,
отъ
тая
ми заповедь на вишеновменования топ я нару
н кълъ велосипедистите п яздачпте на копье плп на други
ши,
ще
се
откара добитъкътъ въ Ювата за пазене и хра
впдъ добптъкъ за яздене:
г^ьаьта_е^а^сеизотвот^.-нещанене'
на
негова
сметка, а на същия ще се налага за
стин. Но тая причина требва и никой да не пуща добитъка
всеко
нарушение
глоба до 50 лева.
си, безъ да го придружава съ некого.
Чл.
3.
Изпълнението
на тая заповедь възлагамъ на
Б а основание вишепзложеното, членъ 64 отъ закона
санитарно
полицейския
комисарь
на IV участъкъ.
за градските общини, членъ 116 отъ правилника за прило
жение тоя законъ (Д. В. 1 0 6 — 1 9 0 5 ) п окржжного № 4666
11 Ноемврий 1883 на Г-на Мпнпстра на Общ. Сгради *„Д.
В . а , № VIA—1883),
съгласно и съ зшенпето на Г-на Вар
ненския Градско-Околийски Началникъ,
отъ
JVS 3 2 2 .

извод

Постаповихъ:
см*л*и?
Чл. 1. Никой да пе кариУиъ улиците и пътищата на
Варна и земтището колата си, била тя каква да е: кола, ка
руца, брпчка, файтонъ пли ппаче наричана.
Бпкой п да не яха бърже своя копь пли други добитъкъ за яздене пли велоспиеда си, особено да се пази това
в ъ но многолюдни улици.
Чл. 2. Всекой да държп при каране колата си, какт вто
видъ и да е тя, випаги ditcnama страна па улицата плп
и&тя Само когато вървятъ въ некоя улпца волски или би
волски коля, може да влазя талигарь, каруцарь, брпчкаръ и
фавтонджпя къяъ средата на улпцата илп п&тя, и то докле
надмине волските илп биволските кола. Велосипедистите и
яхачите коне могатъ да вървятъ посредъ улицата, когато ех
заети страничните части на улпцата или пжтя.
Чл. 3 Никой да не оставя добитъкъ безъ да е придруженъ отъ човекъ въ улиците*. Цариградска, Голема и Малла Преславски, Владпславъ, Русенска отъ улпца Левски до
J - . Царь Борисъ, 27 Юлий, отъ ул. Св. Никола до Буле
варда Фердинандъ I, 6 Септемврий до ул. Сливница, улпца
Пиротска до ул. Митрополска, ул. Княжеска, ул. Солунска,
Булеварда Фердинандъ I, ул. Северна и ул. св. Атанасъ.
Чл. 4 . По надлежно съставепъ актъ отъ общински
агентъ или компсарь, иди пъкъ отъ ладлеженъ органъ на
Правителствена власть за нарушение поя да било точка на

РШШШТА I1A ВАГПЕВГКНЯ ГРАДСКО-ИЩПИСКИ СЪНЪТЪ
(Продължение отъ бр. Ю.

П Р О Т О Н О Л Ъ

м и
отъ 31 Maii 1905 година.

189. с. ч. Нншмведениягъ на 31 МаО т. г тьргъ,
за направа на гише въ Вирнпчеството се одобрява.
190. с. ч. I). Да се платятъ 3500 л. зл на профе
сора отъ Дрезденската Политехника Г-нъ Фрюлингъ, за
пътни и дневни по идването му огъДрезденъ въ Варна,
за да участвува въ журито по преглеждане проекгигЬ
за канализацията и водоснабдяването.
II Да се платягь 180 лова за разноски по банкета,
даденъ на членовете отъ журито, по преглжедане про
ектите по конкурса за канализацията и водоснабдяването
на гр. Варна.
191 с. ч. Прочете се писмото на Г-на Варн. Окр.
Управитель вх. .№5174/905 г., съ което донася, че гласуваниятъ на 28/11/1905 допълнптеленъ бюджетъ не се
одобрявалъ.
192. с ч. Натоварва се Кметството да произведе
тьргъ за извършване поправките на морските бани.

upon 14.

Варненски Общински В^стникъ^

Стр. 4.

193. с ч. По неправилно изразходваните 246 левт и
28 ст, изплатени,. ирЬзъ 1901 год за данъкъ върху за
нятието се одобрява.
194 с ч. Пирннчествою да нададе платежна »апон6дь*за изплатениrb 175 лева и 20 ст.. на разни лиц*,
отъ неправилното събрани връхнини.
195 * с ч. Нроинведеяиятъ на 24 и 25 ЬЬй т. гот
търгъ за направа една желязна врага въ приморската
градина, не се удобинна.
1ь6 с ч. Насоварва се Кметството да помоли за ку
пувача на „бАча( да се не повгаритъ нарушения на до
говори.

П Р О Т О К О Л Ъ
М 25.
отъ 1 Юнмй 1905 година.
197 с ч. Не се разркшава на Дружеството v Ciua tt
да построи парна мелницд на исканото отъ него место
въ квартала „Кадпръ баба"
Да се отс1ЛП1и, съгласно закона, както на друже
ството „и»»ла% тъп и на други лица; които би ионекали
месго огь Общинскиrt. Mbcia, задъ югозападната час.ь на
железопътната линии, за ин 1устриидни заведения Техни
ческото отделение да направи скица за мЬсго на такива
запедеппя.
198. с ч, Д1 се заменян» 5-еангиметрсвкте водо
проводни тр*,би съ 8-сантиметрони, между раздела на во
дата и маслака, който млелакъ ще се noctpou отвътре
на градината до л;гъла на оградата ктмь гробищата; д-t
се построьгь още дв* други такива, кои го еж нужни за
цель.а.
199. е ч Не се позволява направата паметни in» на
площада „Посифъ I' на нменуемии Стою Геновъ.

МОннй т г. търгъ, за поправката на двага моста въ Прим реката градина
I
210. с ч Овросгяватъ се наложените съ заповеди
\ J\s (W 140 и 141/905 г глоби предириемачу по нощно.
} то (свЬтление М, Ковачсву а Кметството сгрого да следи
i 3i точното прилагане на посмнитЬ условия по това предI иринтие
!
211. с. ч Одобрява се протокольтъ на комисията по
i преглеждане негодните бьчви въ Пожарната команда.

ОБЩ 00EHD1

ПМП

за отдаване въ закуиъ събирането па общински доходи и
за отдаването подъ паемъ общински недвижими имоти
(здания, дюкяни бараки, будки, воденици, ниви, ливади,
бостани, нраздни мЬега, места за правене тухли и кере
миди, за воденгцн и пр ).

ЧЛСТЬ

I

Общи разпореждания-

Чд 1. Допуща се да вземе участие въ търга щозил
които: а) подиише настоящите поемни условия и отдел
ното специално описание, какго и скицата, когато има
приложена такава при тържнага преписка; б) представи
свидетелство за чесгностъ; в) ако не е български поданник-ь, дад•> декларация, заверена йгь надлежния консулъ,
че се 01казва отъ конгулска защита, и i) пределни о, значения въ обявление*о залогъ.
Не се доаущатъ <)а участвувате въ търговете лицата,
които не нзчьлня ъ горчите условия, а оъчю — и тези,
които до произвеждането на ърга еж наемали < бипшски
П Р О Т О К О Л Ъ
недвижими имош или еж закупували градски доходи я
'сят2 се показали неизправни платци ,или _иъкъ чзж признаги
М 26
съ съдебни, влезли въ гиконна оил-», решения за нару
on. 3 Юнип 1905 година.
ши юли на кон фактите си.
200 с ч. Ок:«л.пв1 се на Дружеството „Силаа пряЧл. 2. Сл?ьдъ свършването на търга или на претърга
вото на подчузане огь 4000 квадратни метра Общинско задържа се залош само на оногова отъ конкурентите,
место, находище ге на югозападната часгь огтатъкъ же върху когото осгане търгътъ Залозите на всички други
лезопътната линия, за п»СфОяв.не парна мелница.
конкурент имъ се възвръщатъ обратно срещу разпкска.
201. с ч Д , се ооганн.ъ белъ ноедедствис заявле
3 лози, които осганагь неконфискувани нрезъ коннията вх. JYi JYs 6112 — 6261/905 г. на М (3. Налгаджиевъ тракгнпя сро ь, се освобождаватъ само следъ изтичането
отъ Варна, закупувачъ на общинската берия оп* подпе на тоя срокъ
чатване на карти и пр. като неоснователни.
Чт. 3. Всички търгове иодлежатъ па утвърждение отъ
202. с. ч. Да се обяви но./ь търгъ за направа на окръжното управление или отъ минисюрегното на вжжелезнап! врата на Приморската градина.
гешии.е работи (чл. 13 01Ъ Закона за публич. търгове).
203 с ч Одобрява «;?с произведения тър!ъ за каПикай отъ конкурентите нЪма право да заявява какменисване една часч, отъ ул. „6 Сешемврий".
вню и да било преюнцчи или да иска-обезше^ение, ако
204 с. ч Одобрява се произведения търгъ за по останалия 1Ъ търгь върху него; не се угиърдн
правките на морските бани.
4 i 4 За утвърждението па търга кметството съоб
205. с. ч Представената гаранция на Петръ Косга- щава писмено па конкурента и го поканва да сключи въ
диновъ не ее одобрява
иродължение па гиесть деня надлежния коптрактъ. Ако
206 е. ч. Дт се прЪкратп гражд д*ло М 361/904 контрактъгь не се сключи въ тоя срокъ, счита се, че
обрезувано въ Нари. 0*р. Съд ъ \ш иска на Варненската к щкурегнъ.ъ се омеа.ил отъ търга Иъ тякъвъ случай,
Градска Община, cpfeuiy наеледж ц.п* на Юрданъ Ун- гс\1«пепп>.о конфискува съ зановедь за.яога на конкурента
рославовъ за пр.твоеобогвеноеп, на едчо месго или стой- и произвежда повъ търм, на копто ако се получи повос ьта му 4567 лева и 20 сг, като се сключи въ съда м^лка за общината сума, разтиката осг.ва въ тяжесть
спогодба но одобрените съ това решение условия.
на отказавшия се конкурсигъ Последниягъ не се допуща
207 е. ч Дт. се направягъ дребен на общинските да yiaciByBi на новия 'ъргъ
•служащ*»: Сг Ричевъ ири Общинската скотобойна и за
Чл. 5 Ако стойностьта на иргьдлриятието е за по
Хрнс'0 Сгеячопъ служящъ въ обоза.
вече
о.7/з
10,000 лева, то ньй-късио 3 деня сиьдъ произ
208 е. ч. Ц* се издължатъ на пждарпте отъ 1 Янувеждане
mdpia
и иреди да се представи на надлежната
арий до 10 Февруарий 1904 год.
пр..пчтеле€нрна влас»г., за утвърждение, книжата севнасятъ въ общинския сшьтъ, за да си д.демнЬниею Също
П Р О Т О К О Л Ъ
иска се мюъпието на общинския съв?ьтъ и за търгове ся
Л/ 27
по-малка стойноспгъ, ако той още при приемане поемните
условия е запазилъ зд себе това. Въ тоя случай реше
0!ъ 23 Юний 1905 година.
нието на съвета трЬбаа да поелвдвавъфе въ 7 дни отъ
209. с. ч Одобрява се произведения на 20 п 21 датата на търга.

Чл. 6 Всички тьржни книжа, заедно съ пршписъ ОТЪ
ръшепието на общинския съштъ, ако такова е било нуж дължения да плати на закупувача каквото и да е обез
но, съгласно съ предходния члснъ, се изпращатъ отъ кмет щетение, ако закупениягь доходъ блчде отмененъ но заството въ продължение на 10 деня отъ датата на търга конодателенъ редъ, преди изтичането срока на контракта.
Чл. 17. Ако закуината сума годишно надминува
за утвърждение, съгласно чл. 13 огъ Закона за публич
10,000
л, изплащането ?/ ма общината става въ пред
ните търгове.
плата мшечно, а ако тая сума е 10 000 лева и ио-малко9
Чл. 7 Съгласно чл. чл. 55, п. 5, и 57, и. 2 отъ за тогава подплатата бива тримесечна на съответните па
кона за градските общини, отдаването въ закуаъ събира дежи. Kofrmo закупувачъ наруши настоящия членъ, гло
не на градскипиъ доходи, както и отдаването подъ наеме бява се съ заповедь на кмета, при всеки отделенъ слу
общинските недвижими имоти става за срокъ, оаръдп>- чай, съ ио 50 лева на день за предприятията съ годишна
ленъ въ общинския сшьтъ.
закупна сума на 10,000 лева и нагорЬ, и съ 20 лева на
Чл. 8. Всички разноски за- обьербване на поемиитгь день за предприятия отъ 10,000 лева и надо.г1, за слЪусловия и на контракта, за заверяване на последния отъ дующит* подиръ падежа 5 деня. Ако обаче и презъ тия
нотариус.0, за публикация, данъкь за предприятието и up. нови пегь дена закупната сума не се внесе, заедно ай
съ за сметка на конкурента, иърху когото остане г ъргътъ. глобата, постъпва се споредъ чл. 4.
Чл. 9. При сключване контракта конкурентътъ аргьдЧл. 18. Когато се констатира, че закупувачътп псС
^тавлява и дв)ь състоятелни лигщ одобрени отъ общин градски ДОХОДЪ е събралъ такси ио-внсо?:и отъ ония, кои
ското управление, за свои поръчители, които оодиисватъ то има право да събира, или е събралъ непредвидени
въ качеството на такива върху контракта и отговарятъ такси, кметътъ му* налага ?лоба до 50 лева за ваьки огсолидарно за всички задължения по него.
деленъ случай, споредъ иажностьга на работата, и го на
Освенъ това, конкурентътъ и иор,кчителит)ъ му иод- карва да възвърне, комуто се следва, повече събраната
-пнсватъ едповр1ьмено съ контракта надлежното число срочсума. На куиувачатъ, кои го даде поводъ да му се наложи
ни полици, cptmy които става изплащането на закупна- три пллпи глоба за подобни нарушения на контракта,
та и наемна сума. Обгербването на по лиците е вътяжесть отнима му се съ заиовидь отъ кмета закуиа, залога му
на конкурента.
се конфискува н се произвежда новъ търгь, за негош&и
Чл. 10. Когато единъ закупувачъ или иаематедъ на- на поръчителите му сметка, и въ случай че на ноияя:
-руши кос и да е свое задължение, предвидено въ насюн- гьргъ се получи немалка сума, разликата остава з а т е г 
щ щ е общи ноемнн условия, въ отделния специаленъ пра- на сметка.
вилникъ, какго и въ контракта, за което нарушение иема
предвидени специилни глоби, кметството ума прано само,
безъ еждъ, да произнесе унищожението на контракта и
Ч А О Т Ь И.
•тоже само, безъ намеса на еждебнитш власти, да отнеме
Отдаване подъ наемъ общински недвижими ИШОТЙ,
съ мотивирана заиов)ъд> на кмета гакупа или имота*
Всички вреди и загуби, които въ под<>бенъ случаи пое ги гЧл. 19. Когато се даватъ подъ наемъ общински weнатъ общинската каса. оставатъ за сметка на аакуповача движими имоти, освенъ настоящите общи условия, за
дължителни съ и отделните специални поемни условия ах
или наемателя и поръчителите му
Чл." Hv Закутгувачше-и наемателите еж-д-лъжни да •вешеи имотъ, въ които точно и подробно се указва где
-и^илащатъ на падежа цуьлата закуина или наемна сума, се намира имогътъ, неговиятъ видъ, пространството, кое
-безъ да иматъ право да я задържат ь, ц!>ла или ч<*с ь то има, границиie, които го окръжавай, и за какво имена
отъ нея, подъ предлогъ че иматъ да взематъ огь кмет и км:ъ може да се използува. За непокритите имоти, при~
еп* цпалните иогмни условия се прилага обезателно и скица
ството или ит други причини.
Чл 12 Закона за публичните търгове, нублично-йд- на имота, която се подписва оть конкурентите.
Чл 20. За изплагцането на наемите важатъ напълно
-.ашнистративния правилпикъ и законъ-ъ за задътженшгга
разпорежданията
на предидещит/Ь чл. чл. 9 и 17 отъ на
и договори «е съ въ сила по всички общински зпгу.ш на
стоящите
обпг*
ноемни
условия.
.доходи и наемни на недвижими имоти.
Чл.
21.
Наемательшъ
е длъженъ да пргьдаде обратЧл 13 Никой закупувачъ на общински доходъ или
ио
на
общинското
управление
наетия имотъ къ такова
паематель на общински недиижимь имшъ юьма иразо да
г
имено
ст.с
опние,
въ
каквото
той
му е билъ предаденъ
преотстъпва дохода или имота не друго л ч г , безъ p/»v
първоначално
сь
особенъ
ва
това
актъ.
шение на общинския съв>ьтъ: K<niu> им * прано и да но се
* Поправки или apihnpaem, отъ какчнто имтътъ бк.
съгласи, когато намери. преоте1ъпиан<мо не е в», инте
реса на общината. Р/ьшението на съвета влиза въ сила или.!!, нуж (а нрЬзь време на наемния срокъ, се изсъртслъдъ утвърждението му огъ no-горнита нл»с»ь, които е вашъ отъ наематели и за нсюва сметка, само по пред
варително писмено разрешение отъ кметството
утвърдила и търга.
НчтигЬ се пред шап» отъ общинското унршлеияб
•~* Чл. 14.. При отдаването въ закупъ събирането на об
на
наемателите
въ такова положение, въ какнош ек с©
щински доходи, освенъ настоящи i t иоемни условия, за
намирали
вь
време
на произвеждане търговете, бе.гь насдължителни еж за конкурен.игЬ, каго нералгЬлна чле-ь
ма.еднте
да
иматъ
право
ла искатъ поправянето имъ за
-отъ контракта, и специалнипь правилници в», които по
общинска
сметка.
дробно съ означени 'таксиппъ, коию закунувачагь има
Чл. 22 Когато за общинска или държавна аотртьба
право да събира и въ кои имено случаи, какго и осно*
стане
нужда да се отнеме дадениятъ иодъ наем* общин
-манията, върху които почива събирането на тия такси.
ски
недвижимъ
имотъ. кметството предизвФсгява наема
Чл. 15 Закупувачътъ на градски общински доходи
теля единъ мжещъ ио-рано^ ако амотътъ е здание, барака,
има схщит)ь права спрямо лицата, които изплащагъ до
будка и прдздно мБСГО ВЪ града, а когато ичотътъ е нива^
вода, каквяю по закона има самото общинско управле
ливада, босганъ и u p , тогава на наемателя се дава срокъ
ние Въ случай на нужда, кметството дава на закупувача
до събиранею на посевите, ако има такива
«административно съдгъйствйе спрнми лица, които би от
\\н такъвъ случай общината не зема върху себе с и
казали да изтлятять доброволно прихода.
никакви
задължения да плати на наемателя каквото « да
Чл. 16. Общинското управление не взема па себе си
е
обеицегение
за отнемане имота преди изтичане наем
•никакви задължения, подъ каквито и да било мотиви, за
намаление на контрактчата сума, даже и въ случаи, ния срокъ.
когато закупувай ьтъ по съдебно решение би билъ задъл
зкенъ да възвьрне обрагно на некои вносители събраните
оуми Също тъй, то не згма върху себе си янкисвп за

- - •
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САНИТАРНА СТАТИСТИКА
За тримесечие Юлий, Август~ь и Септемврик 1905 година.
IF* -а ___ д а н и я
отъ коиго
I §*
Рн

"S7" м s t p a в : и я

отъ

Умрели по възрастъ

конти
(5

I <с,

Й

1

с

н- at

—

©

о
S*
°
2
И
«3
СО

1^

3

SI
о

J_Т

ь

и
о о

, ©

II

СО

|£
о :=
е
I © в-*
I СО со
i ©

в

!

о

2 &
1=3

са ' н
*

,

•

© £м

i «

3

©

=

i2

§

S
V

! R

00 О

в:

Q ©

• в

Ю

И В

j СМ

I!

-|0

а S*

со

PS

Д

оз

о

см

Ol

CI

см

со
00

*..

^
ОЪ

со

СО

40 сг.
250'
3
8. Зарзални
Крадена кобила, Дечо Овчарь мераджвя, отъ Бургазъ
40 -;
200
3
9. Череши и ВИШНИ
на 10 Лвгустъ 1905 предалъ на Ескипаслипския гове15 ,
200
3
дарь кобила съ конче за до 14 Сешемврий с г. и вече 10. Френско грозде
200
2
не я иодирилъ. Тя е 8—9 годишна, среденъ ръстъ, чер- 11. Малини
венъ косъмъ, на челото и между носдрте има помалко
2. Спнчести дървета:
бело, десното ухо разцепено; кончею 6—7 месечно, алесю.
70 парч. по 1 00 СТ
• 1. Акация (благор. кичест 2 год
Да се заяви за тая кобила на кмета въ с Д*углии, Бур
. 1 00 „
50
2
„ съ черв нв. 2 ,,
гаско, или пъкъ на полицейска власть.
„ 1 00 ,,
80
3.
Филоксера. Ст.-Загорското Окр. Управление изве
„ 40 „
1
200
4.
4
„ обикновена
стява че въ лозята на с Кетеяликъ, Борисовградска око
40
700
5 Гиедитхия триягантосъ 6
лия, е констатирана филоксера; изнасянето земннни отъ
40
200
6. Сонхора японска
4
заразент* места става съ свидетелство огъ надлежния
40
80
.7. Напловнин империялисъ 2
раионенъ инспекторъ по земледелнето и обраслите му;
40
400
8. Каталпн сиринпгф^тия
5
нарушителите се наказватъ по чл. 38 отъ Закона за фи40
8 000
9. Осенъ бЬлъ
5
локсерата.
40
4 000
10. Яаиръ два вида
4
Благодарность. Комптетътъ' на безплатниie учени 11. Айлантусъ гландулоза
40
1-500
6
чески трапезарии благодари на Г-на х. Панако Караба- 12. Ц<ллтисъ ориенталрсъ
40
.»•"«
1-400
такъ за пожертвуваните отъ него 20 лева златни въ пол 13. Кестенъ дивъ
40
600
5
за на бедите ученици, храненици на трапезарията, по
3. Окрасни храстия:
случай помена на Г-жа майка му.
по 50 ст1. Виглония радигалсъ 100 парчета
2. Спвреа 3 вида, Корнусъ (орехт), цитисусъ,
Хибискусъ, лоницера тартарика, тамариксъ
два вида, френско грозде диво, Аморфа
Въ Варненската Общинска Приморска градина да се
фрутвкоза, карагана арборесцелсъ, яеминъ,
отнесе по-скоро всеки, който желае да си купи отъ след
дива лоза, колутса и спарциумъ
по 20 ст..
ните овощни и сенчесто дървета и разни шубраци (хра3. Лолицера каприфолнумъ
•» 40 »•
ОХЪА) за украшение ва домашни градини:
4. Туя ориентална (севлия)
У> 40
1. Овощни дървета'.
5. Евонимусъ японски (зеленика)
п 30
»1. Круши облагородени
3 год. 2 500 парч. по 4 0 ст.
6. Трандафели (рози) облагородени
п 80 »~
2 . Ябълки
„
3
7.
„
месеченъ
2-000
35 п40
Г)
3 . Opt хо
5
8. Чемширъ
я
1-400
по 5 --50 1>>
30
4 Сливи
„
3
9. Птелеа трифолията
по 30 »400
40
5. Праскови „ '
2
10. Нарове
150
40
п 20 П"
6. Бадеми съ твърда кора 3 » , 600
Варна, 7 Октомврий 1905 год.
30
7
, мека „
2 »
70
40
Градско-Общински Градияарь: Ант. Новаковъ-

ОБЯВЛЕНИЕ

» •

BpoiLi!_

Стр. 7.

Варненски Общински' Вестиикъ.

Наименование

Какъвъ цветъ

на

пматъ

участъците

участъците

Числото
&
ь*

на

Колко пог. м.
ех улпдпте па

>Ф

участъка

о

Съ кон улпцп

Колко
квадратни м.
е целпатъ
участъкъ

"1

и площади е огранпченъ
участъкътъ

cq

Улица
„
„
"
1-п участъкъ

Жълтъ

54

6,576. 0 0

40

207,658.00

9

Площадъ
„
„
„

Царпбродска
Сз. Клпментъ
Княжеска
Фердппандъ 1-й

девия
Коларска
СлавеПковъ
Жптна борса
Фердппандъ 1-й

Улпца

Gb6opm\
Слшшица
"
Приморска
„
Княжеска
„
Преславска
„
Си. Кдпмеитъ
"
Владпславъ
Площадъ Фердппандъ I-S
„
Преславска
„
Воеп. Паметнпкъ
Св. Корплъ
я
х

II-й участъкъ

Червенъ

61

12,762 оо

40

430,474. ш

1

Улица
^

• III-й участъкъ

Зеленъ

62

50

13

13,02100

481,289. с о

Съборна
Черкеяска
Девня
„
Житна Борса
„
Царпбродска
„
• Преславска
„
Владпславъ
Площадъ Съборна
„
Боен. Паметникь
7
Преславска
„
Магазпяпа
„
Крали Марко
Черве.псва
я

Улица
„

IV-fi участъкъ

Синь

76

28,500 оо

70

752,606. 0 0

Дпган. махала
Мелпочна
Добрпшка
9
Оборище
я
Н шпека
Съборпа
я
„
Кракра
Крайна
Площадъ X. Дгаитръ
Пв. Асепъ
?,
Съборна

Улпца

V-й участъкъ

Б£лъ

121

[Всичко. . ,

374

39

'3

22,194-00

83,053.00

782,373.00

2,654,400. О о

Крайна
Добрпшка
Оборпще
Циганка
- Одпвппца
Фердппандъ I п
Площадъ Св. Кирилъ
Фердпнапдъ 1-й
Ив. АсЬпъ

АКТЪ
Днесъ, на 10 й Октомврий 1905 год. долоподписаните
председатель Държав. Контрольоръ ври Варнен. Банковъ
Клонъ Ив. Добревъ, членовете: Варн. Град. Общ. Кмечъ:
Кр. Мирски, общ. съветн. Д-ръ Нарасковъ и II. Вергиевъ,
въ приежтствието на бирника Ан. Д. Припреновъ и на
Общинския Контрольоръ Д. Г. Пейчекъ, произведохме ре
визия върху операциите, извършени оть бирника за време
отъ 1-й Ссптем до 31-й сжщи вкл. 1905 г. и намерихме:
1) Че всичките постъпили и изразходвани суми еж
редовно записани по книгите и тия последнт*, сравне
ни, се съгласуватъ по между си и съ разходо-оправдателните докуметиг съгласно указанията въ правилника за
счетоводството и деловодството на градските общински
управгении;
2) Че, като се спаднаха изразходваните суми, спо
редъ книгите и документите, ъть постъпленията, показа
ни въ квитанционната книга, оказа се наличностьта верна,
споредъ както е показано въ касовата книги и въ монетаря, а именно:

J Наличность па ЦХ—1905 г. Наличность иъжь 10/X—с. г^
Въ злато

л...

^т.

сребро 201578 л.._

сг.

л

с,_

181610 л.

ст

л. 31 ет...
медни
л. 54 ст.
3) Че неповърнатите въ депозптъ и на храненивсуми и вещи се оказаха на лице, споредъ както еж за
писани въ депозитната книга, а за повърнатите нрЪьъ
изтеклия месецъ намериха се редовни разрешения ш
разписки.
З а б . - Отъ депозитните сум», коию възтинатъ на..
19^87 л. 38 сг. се намериха: едно свиде?елстно отъ B i p ненскня Банковъ клонт, отъ 3/V1 1905 г. подъ М 98, на.
сума 15.000 лева и въ наличность (нь брой) 4,887 лева..
38 ст., сир. толкова колкото еж записани и вь депо
зитните книги.
Председатель Дьр»\ Кон.рольоръ: Ив. Добревъ*I Общ. Кмегь: Кр. Мирски

Членове:

'^'''''iW»""
/
^

Б-лрникъ: А. Д . П р и п р е н о в ъ
OJOIKK. Нбнтральвръ: Д Г. Пейчевъ*

При това, се намериха следующше документи не записани ва разходъ, които се пазятъ въ косата като»
налични нари, до уформяването имъ, а именно:
С У М А

Наименование на разхода и за коя година

о
fcj

лева

4
5
6
f
4

8
9

to

11
12
13
14

Надннчнп листове, за вадкици на работници, по чистотата на града, презъ 1900 година
Надньчни листове, за надница на работници по направа железни кола и поправка об
щински здания, презъ сжщата година
. •' „.
.
.
.
Платено на Братия днкгви за осветление ва града през^ъ сжщата година пла-ежна, за
- поведь JS 583 и 629/900
На Канмакъ Ахмедог.ъ, предприемачъ по ситуация за поправка на улица презъ с. год
На Флори Зафировъ за отчуждено!о му за общината место презъ 1895 год.
На Колю Луковъ кьто изпълнитель на общински еждебни дела, дадено му срещу раз
писка въ авансъ, прЬзь 1900 гол. .
. .
.
.
.
На Н. Т Таптъклъ иа купени колани за общинските обояни ковье, презъ 1901 год.
Въ гербови марки
.
.
.
.
.
.
.
.
.
„ свидетелство 01Ъ Българската Народна Бпнка. Варненски Клонъ подъ М 114, 190 > г
Въ меморандума (разписки) отъ кр днтното дружество „Гнрдапъ", проилходкши отъ суми
отъ общинска връхнина, пнесени отъ Държавните бирници въ дружеството за смегка
на общината cptuiy заема й отъ 250000 лева, сключенъ презъ 19 0 год съгласно
чл. 5 отъ контракта, които суми се уформяватъ всека година .
Op-tiny разписки за заплата на служаиш по кръвнмната презъ 1901 год. (тая сума треб
ва да платятъ тогавашните закупуначи Лнйшчиевъ и Матеевь, за която не.ть има
заведено въ ежлилошето дело)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Въ записи обр. № 10 срешу повърнати неправилно внесени суми отъ общинската връхнина.
Въ три ведомости за заплата на служащите по кривината и кантаринината за иесеците-.
Януарий, Февруарий и Мзртъ 1905 год., отпуснати на основание решението на общ.
съветъ отъ 14/XII/1904 год. подъ J3 411
На Г. Матеевъ и Вл Явашчиевъ, платено срещу разписка, съгласно решението на общ
съветъ отъ 25 Априлъ т. г подъ J\S 168, за доставка на единъ валякъ за .Общината
Всичко

15

Наличность въ касата (въ брой)
А всичко

За удостоверение на гореизложеното, вастоящия;
образни екземпляри.

Издава Варненското Градско-Общивско Управдени^

12197

20

1798

45

5363

66

юоо
1500
245
7
220
7с000

50
80

7195G
625
50

52
06

1295

33

4137

69

175397

21

26181

33

201578 1 54 |

хгъ, подписанъ отъ комиспята, се състави въ три едно

Председатель, Държ. Контрольоръ: Ив. Добревъ
Чл. отъ Общ. съветъ: | £" Р £ Па Р а сковъ
| U. Вергиевъ

• ст.

-Кмегь: Кр. Мирски
Общ. Контрольоръ: Д. Г Шйчевъ

Бпрнвкъ: А. Д. Припряновъ
Печатница на Хр. Н. Войниковъ - Варна.

