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Ьрой 22;

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
НЗЛАЗЯ ТРИ ПЖТИ ВЪ МЪСЕЦА

Писма, статии, парп i всичко за
, ВЬстннкасе праща до Градско-Общипското
Уираваенио въ Варна.

Обикновено па 10, 20 и 30 числа,

t^P**4 Цената на Вестника

За обявления се плаща на
На първа страница . • . V .
л втора.страница • . • • .
, * трета и четвърта,страница .

до 31 Декемврий 1905 г. е само 30 ст.
Отделенъ брой 5 ст.

\

дума:
• 3 стот*
. 2 „
. 1 9

> Най-добри блаюаожелания па всички нашитйтатйли. Des meitteurs souhaits й tous nos lecieurs

ВАРНЕНСКО т Д С М Щ М Щ УПРАВЛЕНИЕ. — > LA MAIRIE DE VARNA.
№ 15011'

ЗА БЪДНИТ/В
ВОЛНИ ПОМОЩИ

Ротнг k s Paa?res
Cotisation ben_e¥cl6,t

. Тия помощи едновртьменно. замгъстятъ за-

Cette-cotisation est destinee en mcme temps a^

мгьната на визитни карти по случай Новата

remplacer lechange de cartes de visile &'I'oicasion**

година. Списъка ще се обнародва въ Варненски

du rtouvd An. La liste serapubliie dans le Bulle-

Общински Вгъстникъ.

tin de la Commune de Varna.

4

Сумщ даже най-малки, могатъ да, се енасятг

r

"

-'

... J)e$ sommes, mSme minimes, peuvent еЬе«ьж-<т

на% кмета* илй на иомощницитгъ му, или па

sees au mairey b^ses adjoints}: ou^au recevetir MtiHi^

Общинския бирникът и ще се:раздадатъ ?pn>di

cipal, et seront dislrtbides aux plus pauvres de«laxr

1/14 Япуарий 1906 на тй-бгьднигмъ въ Варна

ville de Varna, sans distinction de la nationality'*

безъ разлика па пародность или впроизаовгьдапие

on religion*

Умоляватъ се всички милосърдни Варненски Госпожи и Господа да се отзоватъ на тая покаи*, като**.
имать пр^дъ нидъ, че Общинското Управление отъ 3 Августь т, г. (1905) не t могло нито стотинка да.от»?
пусне ва най сетния снромахъ, по изчерпване . делата гласувана въ бюджета сума*
Варна;, 19 Декемврий 1906 год.
, Кметъ: Нр. МИРСКИ
Секретарь: /7. АТАНАСОВЪ
Като/иредварв^лно благодари сърдечно на всички оиил, КОЙТО благоволиха да поднвсатъ л е п т а си «ад V
шй-бгъднитгъ Варненци и Варненкщ а най вече като изказва признателност!» па Г-на А, Илневъ, търговець B V
града, който е имадъ любезностьта, еъ помощьта на Г-на Венчанъ Христовъ и друга Г-да отъ търговците, да*
се съберзль въ най-късъ срокъ изведнижъ (517) лева, Общинското Управлеипе дава тукъ долу списъкът*'
на всички милостиви иожъртвуватели. Подписката щеслъъдва до J/14 Януарий 1906.
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З А ПО В Ъ Д Ь
тротоара или оградата, би.билъ ио-малъкъ отъ Сто лена.
Н-о 407
Чл 3 Таи заповедь да се об>ви още днесъ чрезъ
Ва|»нг, П Декемврий 1905.
Общинския глашатай на всички жители въ града Е да се
Още на 23 Февруарнй 1*93 е издадена, отъ Кмет публикува въ най-близкия брой на „Варненски Общински
ството запгне^ь (11-о 56,) за заграждане нсички праздни Вестни къ*\
мвста нъ града. Пр1дь видъ и на това, че мнозина отъ
Следъ 20 и Фенру.фииЛ906 да се прави неотлож
гражданше, които иматъ купени пряздни меега оть Об но актъ оть надлежния санитаррнъ агенгь ергьщуваъки
щината (юъкии и съ задължение по*)ъ страхъ и па уни нарушптелъ на тая заиотдъ. Г нъ Пачалникътъ на Тех
щожение продажбата да си ги заграднтъ въ оиръьд/ълепьническото и Санитарното отделения да следятъ отъ тввъ поемпипиъ условия срокъ,) сте си държан» Miciara раз- газъ найшуклонно и постоянно, за изпълнението на тая
градени, а некои държат ъ днесъ дор'п дворищата на ми наредба, кояю се налага отъ закона въ интереса и
зданията си разградеше чрезъ което се. олеснява хвър на благоусфойегвото на града, и на общественото здраве.
лянето иьрху такива места всЬкакви нечис-сни и се уве
Кмегь: Кр. Мирски..
личава до нетърпимость мръеотата въ града. ( ъ казаната
заповедь дадения гь срокъ е седемь дни. отъ деня на съ^
общение запоиедьга. Въпреки това, сртцатъ се вб града
още много м*ьсгпи ра31раденп. Въчъ основание на п. 22
огъ чл. 61 на Закон J за градските общини, гласнщъ: Кмеотъ
тъть съ разноски на притежателите разпорежда се за
- г ш ш ш НА ВАГН неш грддгко-пвцппш апп
заграждане праздннт-е места,-а тъй.също и. за направа
(Продължение отъ 6"р. 21).
тротоари оредъ къщите и неззстроенитЪ мести, разходътъ
за което *се събира по екаекутииенъ начнвъ, както дър
348. Да се постели съ бандърмеки горнята чайть на
жапните даждия и налози* и зашото в1. Общинския бюд булеварда. Фердинандъ / , о:ъ моста на-ул. Саидова до
ж е т за 1906 се предвиди доСгатьчно кредитъ за"1акъвъ ул. ^Сливница* (при-Хаджи Цанако)рачходъ поради което Общинското Управление ще може
349 Гласуваха се Поемни Условия за отдаване въ
вече да изпълнява напълно това си задължение- отъ за закупъ прихода бачъ.
кона, т. е. да харчи предварително самб за направа тро
тоари и огради'на чаегни места, но това не ще е износно
31 Октомврий 1905
за никой п. итежатель на праздно месю или дворище,
350. Общинските касапски дюгени.да се дадатъ подъ
понеже все ПО-СКАЛПО ще струва оградата ИЛИ тротарътъ
наемъ и. за .1906 г въ предплата наемната ц*на.
на всекиго, които не си ги направи самь, като добъръ
351. Допълниха се Иоемните Условията бача. _,
домакинъ, а остани да ги направи за негова сметка Об
352. Еметъшъ да извършва разходи бевъутъргъ въ
щинското Управление. Вследствие на всичко гореизложено,
размеръ до 1000 лева по всеки § но въ края на ваьки
три лиъсеца да докладва на Съвгьта за одобрение разхода.
п о с т а нов н х ъ :

И 3 ВОДЪ

Чл. 1. ВсЬки прптежатель на вегькакво праздно шето.
2 и 3 Йоемврий 1905.
или пъкь па новопостроено здание, д>ьто и да биао въ града.
353. Гласуваха се Поемни У&говир, за прихода
да не оставя никакъ месюто си незаградено или такъво
кръвнина
свое здание безъ тротоаръ, а да си направи тротоаръ
354. Също за даване на предприемачъ чистенето
край зданието си и винаги да си иоиравя oipadurrm нена
града
забавно, щомъ би сещ развалили] който пъкъ още не си е
355. Въпросътъ за кафе-шантапи да се разгледа пър
заградилъ мЬстопл което притежава, да си го заграли
най-късно до 10 Февруарий 1906. Разбира се, всичко все во въ Общинския Хитенически Съвгътъ "
356. Да се направи нужникъ ари Житната борса п
кой ще прави по писмено указание оть Г-яа Началника на
Техническото отделение при Кметчивого. Вилетъ зацельта поправятъ улиците Се, Елименщъ, 27 Юлий, 6 СептемШумнеиска.
може да се иска огъ Техническото отделение суетно врищ Драгомати
357
Да
не
се
приеме детето на Т. II. въ Сиропи
Чл. 2. О.ъ 20 Фгвруарий 1906 ще налтгамъ глоба
талището.
въ размеръ до 50 (петдесеть) лева всЬкому, който не се
35 5 Да се купятъ още 4 коня за Общината.
съобразява съ тая наредба. Едновременно съ личната за
поведь за наложената глоба, ще се дава на всЬки нару9 Ноемврий 1905.
шнтель срешу разписка последенъ срокъ оть аетъ деня
да почне и построи въ паа-к&со^ връме тротоара си, рес
359 Гласуваха се Поемни Условия за приходите
пективно да направи оградата си, ако би била развалена кринина и кантарина. '
или паднала. Ишине ли и тоя последнинть срокъ, Г-нъ
360. Гласуваха се Поемни Условия за налога върху
Началникътъ на Техническото отделение при Кметството публичните търгове (тържншш,
да нарежда незабавно направата тротоаръ или ограда за
1 0 Ноемврий 1905
емгьтка на нарушгстеля, чрезъ търгъ, или по стуаански
иачинъ, ако разходътъ, който би имало да се направа за
1161. Пр)ьвозътъ па аъченитгъ дърва за горение JW%?

Стр 3.
4

гората „Ленище до Варна да стане ио доброволно съЪа^^ние между Общинското Управление и коларите; да
се ра*пр*л*1Л|Ъ тия дърва за основите училища и дру:ите/Общински помещения.
362- Гласува се и последнята чаоъ на Шемиитчь
^еловия за каптарината и кринината.
U- 363 Приходътъ бачъ да се даде въ закупъ за три
.
.
Аипи (1906, 1907 и 1908)
364. Гласуваха се Поемни Условия за дай?» не въ
'куцъ таксата отъ иадаиситп вивеските),
11 Ноемврвй 1905.
365. Гласуваха се Поемни Условия за даване на
1едприемачъ осветлението на улицит)ъ и алощадигть

387. Разреши се да си изплати иобага 100 лева.
Хр. II Илаховъ, като внася ио Л .•?. .юъсечно.
388. Не се нзмЬрн унажима нроебата на Ив. Осгревъ
за вкарване канали wu Общинския, кои го е само за во
дите на чешмата въ ул. „КавалскаН.
22 Ноемврий 1905,
389 Огне се осветлението улиците огь предприе
мача М. Ковачеиъ До отдаване на новъ врЬднриемачъ,
да се осветлява града по ступански начинъ.
25 Ноемврий 1905.

390 Измени се решението П-о 111—1S86 на Об
щинския Съветъ относително надписите (вивеските).
391. Да се платягь 582 28 д. на Хр. Николовъ за
15 Ноемврий" 1905.
доба!гьчните работи на Общин. училищни здания
! 366. Одобриха се търговете за даване подъ наемъ
392. Отпуснаха се безплатно на Благотворителното
Щинскит7ъ касапници. .
дружество „Майка* 30 куб. метра дърва ш горение} кои
I ^367. Одобри се търгьтъ за начупване 50 куб. метра
то .да си пренесе Само ю
р л з по 1#50 лв. вьрху Спасъ Стояновъ
393. Допълни се чл 4 on» Правилника за файтон*
[ 368. Да се направи чрезъ търгь нужникъ за учиджийти.
|шею Аптимь / , рабога оценена на 1227 лев».
ЗУ4. lie се уваиси молбата на С.» 1\ за продължение
| 369. Атапасъ Петковъ дл си изплати дълга 720 лв.
да складира дърва оюамъ Старата болница.
мъ Общината въ три години
395. Назначи се комисии отъ СъвМника Н. А. Кърг 370 Да се д^дать-ао^ наем* двата градински бю- джневъ и Общинските лЬкари Д-ръ Лршинковь и Д-рь
jm зл отъ, 1 ,Априлъг4906 до 31 дек 1908.
Златаровъ ио оплакванею на месарите
(Следва)
! .371; Одобри се търга за доставка о.ъ М. Мурадовъ
иикъ и ярма за Общинските коне за 1906, стоппъ «н^ама ячмикъ ио 11*40 лв. и ярма ио 12-40 лева.
Заловенъ крадецъ. На 8 того въ старите турска
372. Разреши се на Отефаиъ х. Даиаиловъ да eft гробища, нодъ публичния дояь, с* найЬрецц у циганчето
рои свинарница и пшицевьдникъ на месюго си вь Сюдемакъ Оепдовъ (5) тете иарчета прежда.
i на лозя-а „Сезъ-Севменъ* (Мр&т-глаеъ) по линия*а
Юва. Нодъ надзора на Датлийското Общ. Управление,
> Сргьдня лжка („Ор»а-чаиръи .
Апквал. Околия, се намира безирнтеяателяа кобила, 14 год.
373. Отстъпиха се на Ц;рд. К. Грънчаровъ ЮООкв и косъхъ белъ.
ш мчъешо 20 на 50) до турските гробища за грън
_ — Подъ вадзорана Ходжларското кмекко наместнишца koero да заилати въ 10 години, сметено отъ 1 чесгво, Анхаад. Околия, се намира единъ безирятежателенъ
^|)ИЙЛ906
^ ^ . : ,-^^_-,
"Ттава^ волъ; Югод., косъмъ-сввъ, на десната^ страна има
374.. Морскитгь бани -да се дадатъ иодь наемъ з три далга, п на едина рогъ дамга.
N
Ни С1906, 1907 и 1908;.
_
, Телеграма. Отъ. Мяннсгерствого на В^трешнат* Ра
375 Продължи се на Я. Праматаровъ срокътъ до боти се утвърдявать само ония училищни -оюджети, които
екемнрий т. г. (1905) за Довършване шосето на ул. или еж слети съ общински бюджети, подлежаща на утвързницав Пиротска
ждвппе отъ Министерството или пък-ь макаръ н отделна отъ
376 Да се плати на същия длъжимата сума, 7592 техъ но надминаватъ 100,000 лева, останалите учадищни
и др
• "
- . .
.
б/оджетя, които с& слети съ общански и яенадминаватъ
377. Да се доствягь чршъ търьъ 300 куб. метра 100,000 лева, ще се утвърдяватъ отъ надлежните окрджяа
управители. Въ от не утвърдените общия, бюджети въ пати камънщ оцеяени на 1150 лева.
раграфъ „Общански налозил, които замествате данъка
16 Ноемврий 1905.
октроа, да не се утвърдяватъ суми uo-големи огь- средното
378 ЙаяСниха се некои точки отъ Услоннята за постъпление огь тоя прпходъ ирЬзь 1901? 1У02, 1903 в
1904 год. М 4952.
арииата.
'
379. Одобриха се търговете аз дадените подънаеиь
0 RРЛЖ Н И
ински, 4 маьазищ кжща, кафене/ къща, дюгенъ и бюМинистерство йа Вмтр. Работи.
ь при Житната борса.
'
*' . '
380 Сумата 65*27 лв. длъжима отъ Раде Нотойъ
Градско-ОбшпнскигЬ съветя аматъ право да оирощанхви и разноски се опрощава, по бедность
ватъ
ДЛЪЖИМИ на общината суми, предъ ввдъ крайната бед38 . Не се уважи молбата на Н И . за прощаоане
ность
на. длъжниците д отс&тстввето на всекакви данни, че
лева.'
~
тия
длъжница
ще б&дить пекога въ състояние. да изилатягь
^382. Д<*де се Ю деня отпускъ на пом. на ьмета IV
дълговете
си.
Обаче
постановленията ни общинските съвета
>новъ.
за
тая
ц*ль
треба
да
бадатъ обстойно мотивирани и прид
384. Йай холъМиятъ раемъръ помощъ на бпденЪ) по
ружени
съ
документи,
удостоверяюпш невъзможностьта за
«л.,58, 59 и 60 отъ Правилника за прилагане Закосъбиранвехо
на
дълга
и
така САЩО И бедствепостьта и се
а град. общини се онредели да е 20 лева.
мейното
положение
на
длъжника:
Тия постановления ще се
384. Одобрн се търгътъ върху Хр Николовъ
представляцать за утвърждение въ Маввстерството, но ви
ьиравка улицит?ь: Шумненска^ Драгоманъ, Св, Кли
наги иррдружени съ рапортъ отъ надлежния уаравателц
ъ, 27 Юлий и 6 Септемврий, работа оценена на
отъ който раиортъ да се вижда, че ог.ражяия унравитель е
К52 лева.
проверилъ изтъкнатите отъ оощинекчш сьвЬгъ причина за
385. Гласуваха се Поемни условия за даване подъ опрощаване на дьлга и че ги о иамерилъ основателни.
6 бюфетимь на'градинит1ъ ,.Царь .Освободитель~ и
Министерство на Финансиит/ъ.
и морска44. •
' i •
386 Изменила се чл. чл. 7 и 8 на Правилника ва
— Актовете," протоколите' или ситуациите, съставляюнджиитп.

. Стр. 47
вете и на думите въ всеки редъ Предприемачът йе
ще може да печата J i t c гни ка на по-долнокачествена x a j ^
тия отъ тая, която се прилага за образецъ Trps^a^^io
емни Условия.
Чл. 5. Весгникъть ще се издава три гъна въ ме- :
сеца, но въ некои месеци може да се издадатъ, по и с 
кане' на Кмета, и повече броено, а прЬзъ дела година
най-много 48 броя, оть ио чети ре страници всеки брой.
Притурки ще се п^чататъ, когато и колкого намери
Кметътъть иа нужно. .•
Мл Иредприем1чътъ^ само въ такива случаи ше
може да издава повече огъ 500 екземпляра отъ единь
брой на Вестника и повече о»ъ 100 екземпляра, при
турка иа сжщия, когато му се поиска това отъ Кмета
Варненска Постоянна Номисия.
писмено. Той ще отпечатва и предава всеки брой.найРЬшенпето па Варнепскпя Окрхжепъ Cbistn отъ 22-й късно въ петь деня, отъ деня, отъ когато му е даденъ
Септемврий т. г. подъ JSS 82. Всичка молби за отпущане материалътъ, освенъ ако такъвъ му се даде по-късно.
поионш отъ съвЬга, за да бядатъ разгледани отъ поедедяйя, ЗА всека пета и т. н. сграници на ВЬстника ще се при
требва да блдатъ иодадепи въ Варненското Окръжно Управ- бавя къмъ петьте деня но единъ день. Притурки отъ по
лепи или Иосгояппата Комисия най-късно до 15 fl Августъ една печатна с»раница ще се отиечатватъ и оредават1
за да се ироучатъ и внесатъ на разглеждания въ съвЬга, а най-късно на 2 я день, когато ся даде ржкописътъ.
Чл. 7 Обявлениа, свидетелства и вс*какви други
подадените сдедъ тая дата молби ще се оставятъ безпоедйдкнижа ще се печататъ въ толкозъ екземпляри, колкото
ствпе.
Който градъ или село ще искатъ помощь за паправа поиска Кметътъ, сжщо всекога писмено. Т и я книжа ще
или поправка на черкви, училиша, чешми, мостове, кладенци се отнечлтватъ вь такива сроковз щото за всека пе
и пр., требва да приложи ирп молбата си: I) кратка сметка чатна страница на канцеларски или ио големъ форма*%,
отъ техническо лице: инженеръ, архитектъ или кондукторъ, да имл в^еме.по единь цель д п нь. Всички обявления и
за да се види колко ще стори панравата' или поправката на други книжа ще се печата-въ на хартия не по-долнъо
предприятието, за което ще се иска иомошьта и 2) удостове качество отъ приложените при тия Цоемни Условия три
рение отъ надлежното общинско управление, че действи- образци АР Г. М 2 и .А? 3.
тнлно града или селото има приготвени за цельта, внесени
Чл. 8. За всеки закъснелъ день за отпечатване и
въ нЬкое кредитно учреждение, дружество или другаде 3 / 4 предаване поржчката, предприемачътъ ще плаща по по
отъ стойносьта на предприятието, ако то още не е започна становление 0!Ъ Кмета, безъ никакво възражение неу#;
то; -а ако е започнато пли е на прпвършванне, тогава вакъ тойка въ полза на Общината по два лева зл %4-я протребва техническо удостоверение или сметка, за да се види сроченъ день и по три лева за всеки следующъ день,
до к&де е евтршена работата, каква смуа е похарчена и но не по вече отъ 20 лева за делото просрочено време.
колко требвать ош>1, та съвЬта като ги разглежда; да има Ако до десеть деня сдедъ,срока ке предаде предприе*'
оспованое да отпусне нужната сгла, защото тогава той ще м«гчътъ^оръченотор^мета^
баде уверепъ че парите ще се иохарзатъ па место."
мача, ще може незабавно да поръча отпечатването нуж
ните броеве отъ f есгайка, притурка отъ сжщия, обявле
ния и всекакви поръчени кнужа на други печатарь, по
доброволно съглашение, т . е . безъ търгъ. При забавяне
в спешни случаи, Кметътъ може още на 3-я день да
За даване иа прЪдприемачъ печатането пВарненски Об порича на други печатарь обявления а др. неотложни,
споредъ него, работи,
' *
*
щвнекв ВЬстникъ*, обявления в др. книжа.
Чл. 9; Първоначална цени се поС1авягь. следните
Чл. 1. Предметътг.иа предприятието е печатането
I За хартията и напечатването ва Вгьстника
съ хартия на предприемача: а) „Варненски Общински
и apumypmirm.
.
Вестник** и б) Други печатни работи, конто би станали
1) За 500 екземпляра отъ"Вестника . > лева 20
нужни на Общината за всичките й служби.
2)
За 700 екземпляря отъ Вестника . . ; * лева 22
Чл 2. Срокътъ за койю ще се досгавятъ чр*зъ
3)
За
1000
„
. . \
дева^ 30
ъ
ь
търга печаташе работи и съ явна ла ели тайна конку
4) За 100 претурки на Вестника на една
?
ренция ще стане търгъгь, както в размерътъ на залога,
странна.
.
.
лева
|8
опредФлягъ се въ обявлението за търга Конкурентите,
Ь) За 300 притурки на една страница. . ; лева 10
Варненски шчатьри, предварително се съобразява-ъ съ
-6)
За 500 притурки на една страница. _. лева 12
изискванията п яа чл 1 и сл. отъ Общите Поемни Усло
7)
За
500 притурки на две страници. • лева 10
вия, обнародвани въ брой IT на ,Варненски Общински
й)
За
1000 притурки на две страници, колкото s*
В)ъстникъ*9 относително залога и декларация, и тоГазъ се
половина
брой
на Вестника*
пущатъ да участвуватъ въ търга.
9) За 500 притурки на 4 страници Колкото за Ц~й
Чл 3. На предприемача ще почне Кчетътъ да дава
броияаВестдШ»*
10) За 1000 притурки на 4 „
поржчки за печатане Вестника в други общински работа
следъ утвъ{Ждение rbj»ra о.ъ Г-на Варненски^ Окръ
женъ Управител!». и сдедъ представяне отъ предприе II. За хартията и за напечатването на другишгь печати
мача подписания между Кмега и него заверенъ нотариа- работи^ каквито ще см приложенигтъ при шия BoeJkiW
Условия образци ила други приблизително такива ктжй'*
ленъ контракп» за предприятието.
Чл. 4. Варненски Оощинскп Впсникг и притурките
(Слгьдва)
му ще се печататъ вс*кога точно на формата, какъвто е
вестннкъть, прлложенъ пра тия Поемни условия и ви
Издава Варненското Градско-Общинско Управление
наги съ букви „тЬсспъ цицеръ*, именно сжщо ка о съ
Печатница на Хр. Н. Войниковъ — Варна.
онии, съ конто се пгчдта презъ Декемврий 1905 пДържаеепь Впххгпик*", а също въ такъва гъстота на редо
Р е д а к т о р ъ : Ив» Н. Корчевъ*

вани било за прпврЬиепно, било за окопчателно приемане
на строителни работи, ше се обгербоватъ всеки единъ по
отделно, съобразно чл. 21 и. 28 п чл. 23 я. 11 отъ за
кона за гербовия налогъ, каго ей взима вь внпланне впи
саната въ акта, протокола или ситуацията сума за целото
предприятие.
Свидетелствата плн удостовереясята пздаванп на уче
ници отъ средни и нпсшп учебни заведения, представля
вани на наборните колити, съгласно забележката на чл. 30
отъ закона за взимане новобранци въ българската войска
доказваюущи, че те действително еж ученици, възъ основапие
на чл 42 п. 20 отъ закона за гербовия иалогъ, не следва
да се обгербоватъ,

Поемни условия

