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И5ЛЛЗЯ Т Р И 1ШТИ ВЪ МЪОЕЦА
Обикновено на 10, 20 и 30 числа

WF4, Цената на Вестника
до 31 Декекшрий 1905 г. е*само 30 ст.
Отделенъ брой 5 ст.

ОБЯВЛЕНИЯ

Н-о 14463
Варна, 9 Декемврий 1905.
Обявява се ва знание на интересующиге се, че на
значение съ обявление Н-о 12926 отъ 3 Ноемврий 1905
търгъ за изхвърлянето сметьта, кальта и снега отъ ули
ците, площадите, тротуариге и отъ дворовете на дър
жавните, обществени и частни здания и съ Li-o 13825
отъ 23 Ноемврий с г. за кривината и кантарина не съciot ха по неявяване на конкуренти, затова се назначаватъ нови търгове съ тайна конкуренция съ прегьргъ
на следующия день по същото време, а имено:
1) На 20 Декемврай с г. отъ 9 до 11 часа предъ
обедъ за прихода огь крянина и кантаринина за две го
дини, отъ 1 Януарий 1906 до 31 Декемврий 1907. За
логъ за правоучасгие въ търга се иска 5500 лева;

2) На 22 Декемврий с. г. 0!ъ 9 дъ 11 часа предъ
обедъ за изхвърлянето сметьта, кальта и снега отъ ули
цт% площадите, тротуарите и отъ дворовете на дър
жавните, обществени и частни здания за две години оть
1 Януарий 1906 до 31 Декемврий 1907 Залогъ запра*
воучастие въ търга се иска 4500 лева.
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Наема, статии, павп а всичко за
ВЬстипка се праща ло Градско-Общпнскот*»
Управление въ Варна. За обявления се плаща на дума:
Ва първа страница
3 етот.
2 „
п втора страница
я третя и четвърта страница . • 1 „

много важно и полезно дело за иптересит7ь на страната
Съ него не се гонятъ никакви фисксигни цгъли, както
погрешно некои мислятъ. За това населението съ дове
рие и искреность треба да даде най-пълни и най-верни
сведения на .агенти — преброителите.
При това се донася до знание на населението, че все
ки, който би далъ неверни, непълни и.неточни сведения
но предстоящето преброяване или пгкъ би побъркадъ съ
нещо на сжщото. преброяване, ще бжде наказанъ, съглас
но чл. 13 отъ Закона за общото преброяване на населе
нието, който члень гласи: 9Ваъкщ който би се опиталъ
да избгьгпе отъ преброяването^ или би показал* невпрни
сведения^ или би иоиречилъ на своевргьменото и правилно
извършване на преброяването, наказва се съ глоба до (100)
сто лева, или сь затворъ до 15 дни. Осшнъ това, осяжда
се и да заклати разноските за повторното пръъброяваие*
Преброителите ще почнатъ работата си отъ 29 того.
Киетъ: Кр. Мирски
Секретарь: П. Атанасовъ
Н-о 14669.
Варна^ 14 Декемврий 1905*

3) На 2ТДекемврий сГТГ отлГ^^доЧХчасапредъ
Варненското Градско-Общинско Управление честь
обедъ за отдаване на закупувачъ събирането таксата отъ има да обявя на Г. Г. интересуюялпе се, че въ поме
шитскитгъ, отъ 1 Януарий 1906 до 3 1 Декемврий с г* щението му на 21 Декемврий въ 4 часа следъ обедъ ще
Залогъ за правоучасгие въ търга се иска 1000 лева.
се произведе публиченъ търгй^а отдаването подъ ваемъ
на две градски (празни) места, служаща за построяването
п. Кмегъ: Г. Антоновъ
на две временни бараки, въ III уч., улица „Гургулята*
до самия Държавевъ хамбаръ.
СекретарЬ: U. Атанасовъ
Книжата, относящи се до този търгъ, се намирагь
Началникъ на Финансовото отделение,
въ Техническото отделение, кжд*то могатъ да се видятъ
Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ
всеки присжтствснъ день и часъ.
Н-о 14626.
Варна 12 Декемврий 1905.

З Ъ П О В Ъ Д Ь
Н*о 399.
Въ помещениею на Варненското Градско-Общинско
Варна, 10 Декемврий 1905
Управление на 20 того въ 3 часа следъ пладн*, съ пре
Като взехъ предъ видъ пунктъ 30 отъ чл. 64 на
тьргъ на следующия день по същото време, ще се про
Закона
за градските общини, гласящъ, между друго: jRVceизведе търгь съ явна конкуренция за доставяне газъ за
тъкпъ
иромишлпва
за качеството^ количеството и цгьнитгъ
осветление Общинските помещения, за време 01ъ 1 Яну
на
общото
продоволствие^
членове 7, 10, 11, 12, 16 и
арий 1906 до 31 Декемврий сжщата година.
17
отъ
Правилника
за
хдебарите
въ Варна, и решение
Искания залогъ за правоучастие въ търга е 60 лв.
то Н-о 252 -1902 на Общинския Съвегь,
Кметъ К. Мирски
постановихъ:
НачаЛннкъ на Финансовото Отделение,
Контрольоръ; Д. Г. Шшчевъ
Н-о 14666.
Варна, 14 Декемврий 1905.
Обявява се за знание на Господа граждани!*, че
предстоящето преброяване на населението, сградите и до
машния добитъкъ треба да се счита отъ всекиго за едно

Чл. 1. Всеки видъ хлебъ треба да се прави въ Вар
на отъ добро% иртгъяно житно брашно> безъ никаква

смесь, прахъ и какво и да било, чистъ, неклисавъ,
и да тегли, добре опеченъ, всвкога най МИЛКО единъ кнлограмь малките хтЬбове и най-малко два килограма го
лемите хлебове, отъ каквото качество и да е хтебътъ: фран
зела, — -£Цъ (хась^ или черъ (есмеръ).
Чл. 2. Всека день Общинските санитарна агенти, а
отъ време на време и други санитарни ИЛИ полицейски

длъжностни лица да проверяватъ въ ваъка фурна и на- му цена годишно да е само 1*20 лева, само на кси ме
вслъкадщ д)ьто се иродава хлъъбъ (бакалници, гостилници.ста да се праща въ замена и пр., да се грижат* всич
млекарннци и нр), дали изложенняп, ла продань хлебъ не ки Общински служащи за разпространението му, або
е суровъ, или недопсченъ, въобще дали не е врЬлитеденъ намента да се събира огъ надлежното лице въ Общинското
за здравето на хора»а, или иъкъ дали не е неиълнове- конч жиичество, съ съдействие на Общинските участкови
сенъ (ексикъ) Пс1кн кредит еленъ хлебъ ще се унищо агенти.
311. Да се отсече отъ Общинската гора Ленище
жава отъ Общинското Упр тление, възъ основа на акта
(„Кетенликъ")
нужното количество дърва за училищата и
за констачфаною нарушение; у когото пъкъ се ньмЬри
за
други
Общински
н"жди, и 250 кубически мегра за бед
хлебъ доброкачесгвенъ, но непълновЬсенъ (ексикъ), такъвъ хлебь ще се продава на половина цена на бедните ните Варненцп.
въ града и придобитата сума ще се задържа ср*ту глобата,
312. Остави се безъ последствие заявлението на пред
каквото ще налагамъ по акта за нарушението, въ раз приемача по осветлението на градските улици М. Кова
меръ отъ петь до иетдесетъ лева, или ще иредавамъ на чев! , съ което моли да се унищожи договора, че цените
рушителя на углавенъ с*дъ, ако отъ акта се убедя, че на 1аза се биле повишили.
нарушението е п.шършеко умишлено, и следовател чо, на
313 Да се командирова въ София Общинскиятъ
казуемо и сь запиране до три мжег^а, к кто предписва алвокатъ Д ръ Ст по грзжд. дело Н-о 73—1904 у Върх
чл. 456 отъ Наказателния законъ. Актовете за коьсгати» Касац Сждъ, назначено за 4 Окт 1905.
рано нарушения ше считам ь действителни и когато на3 Октомврий 1905
рушителътъ и свидетелите може и единъ да се указва)
би не приели да ги подиишатъ, стига тия лица да еж ио314. Да се.доплатятъ доставените железни тръби на
именувани въ кга, съ точно означение и местожител
Щ В , лева 384.
ството имь, и да е направена бележка върху акга, че
315 Да се взема за чистене коминь на здание отъ
нарушителите и свидетелите съ огказали да се подпиединъ етажъ 30 ст., а на по-високо здание на коминъ 50
шатъ i а акга.
ст., винаги срешу квитанция 01ъ кочанъ, Въ края на
Чл. 3 Нъ вееш Фурна и другаде, де го се продава
У2-та на всеки месецъ да се разподеля събраната
хлебь, както и у всекиго, кой го продава хлебъ дто ида
суми межлу пожарникарите, съ изключение на пожарния
било, треба винаги да има бил/нца или везни за да се
командиръ И частни лича могатъ да чистятъ комини,
проверява и отъ куп "вача, ако би пожеталъ, теглото на
но само слЬдъ като заявятъ за това на Кметството
хлеб.т. Иъ фурните и другите щюдавницц баланцага тре
316 ОлрЬделиха се. още некои м)ьста аа складъ па
ба всекога да се намира, на онова мшто, поето е oapibдърва,
около Старата болница п въ ул „Нишска" къмъ
Д1ълилЪ за нея надлежниятъ сангииаренъ агептг; това
училището
Се. Лаереитий и срещу сапунената фабрика
м*сто трЬба да е най достъпно за всекиго: на тезгях*, до
на
Фортуна
самите ръце на купувачите. Агеятътъ ще проверява често
и самите баланци, да не би да ех неверни.
6 Октомврий 1905.
Чл. 4. При хиатане у който и да било продавачъ
317. Но въпроса за даване место отъ СргьдНя Лжка
ведобрекачестве. ъ '*ли пъкъ * пълновес^нъ (ексикъ') хлебт,
„Орга-чаиръ*:
за зе^хеичукова градина на местните вой
ще се сьставя акть ерпщу продавача. Всеки хлебопродавецъ, за това, преди да извади хлебъ за иродань, нека скови час»и: градината, що държи Никола Яневъ 3i до
се проверява с&мъ хлеба, който е фабрикувалъ или пъкъ 21.ХП 1907.
318 Гласувах! ее Поемни условия за изсичане въ
е прекуииль, дали не е вредителенъ за човешкото здраве
или дали не е непълновесенъ (ексикъ). и тогазъ да пусне т. /"1906) г, 800 декара гора отъ сечището Ленище („Ке
хлеба въ продажба За всички яаруиппели ще сгава отъ тенликъ ).
време на време публикуване^ъ,яБерн Общпн Вестникъ*.
319- Призна се по вишегласие за ^действително
Чт. 5. Забранява се на гостинничари, млекари и др. , ешението на Общинския Съветъ Н о 253 отъ 2Q Авг
т да държатъ въ прод?»вници1е си хлкьбь наръзанъ повече 19J5, относително ангажирането Д-ра Ст. за Общински
оть два килограма. У когото се намери нарезанъ хлебъ адвокатъ чръзъ договоръ (Д-ръ Ст. си остава < бщински
повече отъ два килограма, ще се ечвга, че той е сторилъ чиновникъ .
това съ цель, да не може да се констатира дали не еж
бвле хлебовете по-леки отъ единъ килограмъ, респектив
7 Октомврий 1^05.
но по леки отъ две хиляди грама, и такива лица ежщо
320. Гласува се Таблицата за Общинските берии^
ще нак&звамъ съ глоба въ раямЪръ отъ 5 до 50 лева.
Налози и права за 1906.
е
Чл 6. Ш, наказвамъ съ глоба ~иъ сжшия размьръ,
32 . Гласува се доаълнителенъ кредить за неОтЛОжнв
т. е. отъ б до 60 лева и нарушителите на други наред
Общински нужди, лева 2500.
би на Правилника за хлебарате въ Парна: а) за отваряне
322. Да се открие за 1906 длъжность съ годишна
фурна, безъ"да е получено иисмено разрешение огъ Кмет
плата
600—700 дева надтратель по изпълнение Пра
ството, б) за недържане най чисто фурната и мебелите и;
вилника
за гробищата.
в) за намиране въ мръсни дрехи хлебарски служати ило
323.
Одобри се търгътъ за направа железенъ джам*
неостригаяи низко и гологлави; г) .за покриване тестото или
лжкъ
за
цвгътарницата
въ Приморската градина.
хлеба съ нечие ги покривки; д) за намиране да пада въ
324
Не
се
уважи
молбата
на 3 . Ф. К , да му се
фурната пръсть, прахъ и др* т. отъ тавана, което може
дадатъ
иодъ
наемъ
20
декара
МУЬСТО
при Старата гара.
да се избегва, като се обшива тавана съ яко платно; е)
325
Не
се.
уважи
и
молбата
на
О
И , за постройка
за нелвка на служащите на есгъки десеть деня при Обпавилъонъ
иргьдъ
Общинското
Управление;
щинския лекарь да се прегледватъ и пр.
326. Не се уважи и молбата на 10. II за приби
Кмегь: Кр* Мирски
ране дуьцата й въ Сиропиталището.

изводъ

отъ
Р Ш Н Н Ш III ВАГПГПГКИЯ ГРАДСКО-ОБЩВШ СЬВЪТЪ .

13 Октомврий 1905.

327. Отпуснаха се 130 лева за купуване за Общин
ските градини луковици зюмбюли 200 по 35 ст. и 200
по 30 ст,, отъ Кр Пеевъ, фирма въ София.
310. 9 Варненски Общински Вуъстпикъ* да се печата
328 Изслуша се писменпягь докладъ на Кмета по
за сега все въ 500 е к з , 3 пж?и въ месеца, абонамента бюджетопроекта за 1906,
(Прядълженяе оть с?р. 19«.

.

14 Окгомврий 1 9 0 5
329. О т п у с н а х а се сумя по § 3 6 яа бюджета з а чи
стене Общинските нужници
\
3 3 0 . Определи с е , кои Общински ирава, имоти и
ф-Ьдпринтия з а до кога д а с е отдадатъ па търгъ.

344 Д а се предвидятъ пъ бюджетопроекта за 1906
помощи за Сиропиталището па О. Махони „Се Патриций"
и за.паметника на Гео}пи Бенковски. О&що 104 л . Х5 ст.
искани отъ Министерството па Пттьданията с ъ писмо
3947—1905.
.
. ,
.
345.
Да
се
сключи
заемъ
стъ
700,000
лева
за
Об
, 1 7 Октомврнй 1 9 0 5 .
и работи въ 1906 и 100,000 л. за из-,
, 3 3 1 Продължи с е срока на комисията за прЬглед- щински доставки
плащане
Общински
дребни дъ,пов«\
-'
анс сметките на Общината за 1 9 0 4 и с е видоизмени
346. Ше се акгь отъ гони, д е . о г нъ Министра на
Ьшението на СъвЬта Н о 2 9 5 — 1 9 0 2 .
Вътрешните работи не е у пърдилъ решението на Обш.
332 Отстъпиха се отъ Сргьдня Лжка подъ нзсмъ С ъ в е т ъ Н-о 3 2 1 — 1 9 0 5
. - '
по 22 декара Micia за зеленчукова градина на Лримор
347. Р е ш и се, да се'занимае Оощгшскпятъ Съзетъ
шля полкъ и на Флота.
въ едно друго заседание отново съ вьпроса з а посгройката на Хасине Тахирова,
1 8 Октомврнй 1 9 0 5 .
333 Намери сд противозаконно застроявапею мало
мерното место на Хасине Тахирова яеедновремено съ
застрояване такъвото место на съседа й на ъгъла на
улвця .Нреславска и н а Гургулята а .
3 3 4 . Д а се обяви яонъ гъргъ за местата з а складъ
на дърва.
1 9 Октомврий 1 9 0 5 .
335. Одобри се т ъ р п л ъ яа изхвърлянето ъръстъта
отъ местото на бившата джамия „Абдураманпа
ио 1 А .
40 ст. кубическиять
метръ.
336. Също за доставка печки, тръби и поставяне
печките на основните учалвща и другите Общински по
метения.

Ban Парижската Градско-Общинска
лаболатория
Резултатите, които дала днализата на витията в ъ Ноемврпй 1 9 0 5 : Върху 778 пребя млтео анализирано само
119 биле признати добри, 91 лоши, 5 6 8 средни (pas* <bles).
Върху 7 0 8 пробя вино, 165 биле признати добри,
158 лоши и 3 8 5 средни.
В ъ р х у 28 иреби бира, 16 биле класирани добри, 5
лош", 4 средни и пр.
Донесените въ Лаболаторията проби с ъ въобще биле
подозрени да с ъ лоши, и за това т* не могатъ да представлянатъ средкьото качество на продаваните в ъ 11ар и ж ъ пития. (Le Journal, 9.XII.05).
*-

т з в о д ть

2 0 Оюомврий 1 9 0 5 .
3.37. О г я о с т е л н о доставка варь з а 2 2 8 лева 4 4 ст. -.отъ Правилник^, за вж,тр*шнаа редъ и управление па Сгопанството ира Окръжа. мънастиръ Св. Констапгинъ", край Варна.
отъ Д . Я . , а не отъ Д Ж
Чл. 10. Бъ свободните стан за жввеяне, които се намв2 2 Октомврий 1 9 0 5 .
ратъ въ Стопанството, ще могатъ да живъятъ презъ месеците
338. Одобри се т ъ р г ъ т ъ за наемането Драгану ТОр- Юлвй и Ав1устъ, външни лица срешу наеми, определена отъ
данову Общинското мгъсто отъ 5 0 0 кв. м ло Фортуна Постоян1а"а'комисвя и плащани въ Окръжната каса.
Чл. 11. Допуща се при Стопанството да се държа бюфегь,
с р е ш у 1 1 0 лева з а една година. Продължи с е раяглвд- въ който ще могатъ посетителите и служащите пра същото
вано бюджетопроекта з а 1906.
да си дославятъ потребннт* предмети по цени, предварително
определени. -'
2.5-Октомврий 1 9 0 5 .
Чл. 17. Наемательтъ на бюлета нема право да го държи
339. Одобри се търгътъ за.изсичане отъ итавре отворень зиме сдеаъ У часа вечерьта, а лете по късно отъ 10 ч.
Чг. 31. Изъ Сгонавствсто о забравено ходенето яа кучета,
Петровъ 688V2 декара гора отъ сечището Женище по 5
особено селски, които, ако н*матъ притежателя, ще бъдатъ
л, 48 ст. д е к а р ъ т ,
уби вя air,
• '
' 340 Да се произведе вовъ търгъ за направа 50
Чл. 33. За всеки заловевъ чуждъ добитъкь въ зенит* ва
Стопанството, заведующия ще събира глеби в ъ следните раз
чияа з а основните училища.
мери за въ полза ва Окръжа. каса..
2 7 и 2 8 Октомврий 1 9 0 5 .
1) За едръ добитъкъ O'.'U ст. на глава.
{(41. Гласуваха с е Поемни условия за даване подъ
2) За дребенъ добптъкъ 0*20 сг. на глава, а за ирачйне*
нитЬ загубя ще съставя аеднага вуждвия.акгь.
шемъ Общин. недвижими имоти.
Чл. 34. Забранено е ходенето ва ловъ язъ имотите на СтО»
342. Р а з р е ш и се 5 деня отиуснь на кметския помощ- панството
безъ знание яа управлеввет > щ, • никъ г. 3.
Зафировь.
З а б е л е ж к а . Окржжпото стопавствз при мънаствря „Св 343. Гласуваха се Поемни условия за даване в ъ за- Константинъ* въ бараше ще воси име яЛозарско-Овощарско
Училище и Опитно Стопанство".
к у п ъ прихода иитизаиъ.

Наименование на бериите, налозите и лрааата
е)
«)
з)
и)
к)
«)

н)
0

119

50О1
6001
7001
8001
9000
10001
11001
12001
15001

6000 лева
7000 „
8000 „
9000 г
ЮООО „
11000 -я
12000 „
15000 „
20000 -

Отъ 20000 нагоре, по 50 ст. на всеки 1000 лева (решение
Н-о 391/903 г. на Общинския съветъ.
Забтьл. / . Горните такси не се отяасятъ за впотечките описа
ния, които се взеиа съгласно п. п. 97, 101 и 108.
Забгьл. П. За гаранции пр*дъ съдебните власти и за свиде
телства, взимани за предъ съдебните пристави, таксата ше се съ-

Годишно
или .
- месечно
взв едпипчпо

Такса
дева
4
4
5
5
6
6
7
8
11

ет.
50
50
50
50

Наименование иа бериите, налозите и правата

% • •

о
63

Годишно
или
месечно
или единично

Такса
лева

I

ст.

бира само върху сумата, за която се издава свидетелство, а не и
за делата стойиость на имота.
120

Отъ свидетелства за продажба и за снабдяване съ крепостни
актове (чл. 34 отъ Закона за нотариусите и чл 4 отъ Закона за
заменяване турските документи п up. V4 % о т ъ Данъчната дена.

121

Отъ свидетелства за честяосгь за взимане участие въ търгове,
за трвяесеченъ срокъ.

10

122

Отъ свидетелства за честность за постъпване на служба.

1

123

Отъ свидетелства за членове на Общината и др. т.

I

124

Отъ свидетелства за Българско поданство

3

125
J

Отъ свидетелства за самодичяость, заверяване подписи и за cfcмейно положение.

12Г>|

Отъ заверяване чиновническа поръчителства и декларации до

2

1000 лева.
127 I
12S I
129 |

5

Отъ 1000 нагорЬ.

20

Отъ свидетелства за правоводопе постройки.
Зи&ьл. Такива свидетелства иматъ сила за една година.
Отъ свидетелства за внесаие огнестрелни орджия барутъ и па
трони.

50

130

Отъ свидетелства за пропзхождане на стоки.

2

1311

Отъ свидетелства за освобождаване стоки отъ митницата.

2

132 |

1331

Отъ свидетелства за право поставяне казани за варене ра
кия и бира,
а) първи разредъ
* б) втори
„

годишно

50
30

Забжг. За варене свои джибри желаюшдтЬ да воставятъ как
5

запи,-плащатъ
134 |
135 |
136 |
137|
138 |

~ Отъ свидетелства за работене съ огьяь въ заведения и др.

За издаване разни преписи отъ по една кола книга

1441

2

Отъ свидетелства за лравовадене камъни отъ Градско землище
ще се взема такса за всекп пзвадеяъ единъ куб. метръ ломени ка
мъни и отъ всеки липеенъ метръ делани канъни (аршанъ ташъ) на
куб. метръ.

140 |

143

5

к

Отъ позволително за право продаване свинско месо

142 I

10

Отъ свидетелства за нровопосредппчество (зайкоджилъкь)
Отъ свидетелства, давани на бакали и -др. такива, за влизанив
въ житната борса да купуватъ ечемикъ безъ посредство на зайкоджия

139 I
141|

10

Но ако варятъ и чужди, плащатъ

10
20
1

За повече отъ една, кола книга, за вейка следующа страница
се прибавятъ

50

За потвърдяване контракти
Забш. Контракти отъ два еднообразни екземпляра се счита за
единъ.
Отъ бланки, контракти, декларации и др т. за всеки екзеапляръ.

10

Публични домове и медицинско преглеждане (чх 89 п. Ъ\
а) За правоотваряне на публиченъ домъ
б) Отъ всека проститутка и за прегледването и.

1451

50
месечно

15

Изхвърляне сметь (чл. 89, н. 14)
Разхвърляне на таксата ще се събира съгласно чл. 325; и 326
отъ Правилника, по особено решение на Съвета
Цродань на свидетелства и билети за стопанстване едъръ добитъкъ, съгласно контракта.
*K
,
v
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