Година XXI.

Варна, 22 Февруарий 1908 г.

Бр. 3 и 4.

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
Пари, пиеха и вевчко **8а вестника да
се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варна.

Налазя три пъти въ месеца,
обикновено кънъ 10, 20 и 30 числа.
Цената в а вестника е, винаги п ред
ил атно, аа година само I дв. 20 СТ.
Може да се предплаща и само аа три
месеца.

За обявления се алаща на дума:
За първа страница
3 стл.
„ втора страница v . . . . .
2 ^
„ третя и чЕтвърта
2 „.

Едннъ брой 5 стотинки.

Елинъ брой 5 стотинки.

Въ неделя на 17 того, но случай венчвлобрйдъ ва Негово Ц. Височеетво княза
съ Нейно Ц. В. Кнггивя Елеонора, господинъ
кмета поздрави телеграфически Тйхни Царски
Височества, по отделно, отъ които получи
следните Височайши отговори:

БИЯТЬ

I
Кмету—Варна
Сърдечна благодарность ваВарненци за пре
даните привети.

2о;иксбур-ъ taoa c~

II
S. A, Royale la Princesse Eleoaora d&
Bulgarie — Schloss osterstein bei Gera.
Радостната в4сть за вевчаската на Ваше?
Височеетво съ Негово Царско В. Българския?
Князъ изпълни съ радоеть сърдцата на варненци. По тоя случай сщастливь се считамъ, чеменъ се падяа BI соната честь да подат са Вамъ
сърдечните поздравлеьвя на варневци и мои
те и да пожелая щастие въ 'новия Ви животъ,.
Кметъ: Д-ръ А. Пюскюлиевъ*.

Ккязътъ.

изводъ

II

ОТЪ

Кмету Пюскюдиеву— Варна.
Благодаря на Варневци за поднесените бла
гопожелания.
Кобургъ.
20 II 1905

РШЕШШТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБШ. СЪВЪТЪ.
{Продължение отъ бр. 2—1908 г.)

613. Възложи на техническото огд$ление при
общината да измени сегашния регуляционенъ
планх на ул. „Св. Клименть" ьъ кв. № 60
така,
че при урегу шрането на улицата да не се заИзпратените отъ г. Кмета телеграми еж:
cira свода отъ банята на Мих. Филиповъ. Прие
страната на улицата по цвлото протежаие пакь
да остане 12 метра.
S. A. Royale le Prince de Bulgarie —
614. Прие и удобри проекто плава за регу
Schloss osterstein bet Gera.
лацията на дворищата въ кварталъ М 50, II
В4стьта за вЬнчавката ва Ваше Ц. Височе уч. на гр. Варна.
етво съ Нейно Височеетво Елеоаора Рейсь
615. Прие и удобри представения отъ общи
Кьосзрицъ изпълни съ радость сърдцата на нското управление проекто-планъ за регулация
варневци. Като взразитель на т4хнит4 чувства та в а дворищата въ кварталъ № 23 II уч. на
щастлвьъ се считамъ да поднеса по тоя слу гр Варна.
чай искрените поздравления и благопожелания
616. Удобри регуляцията на дворищата отъ
ва вьрненци в моите. Нека Всевишниятъ кварталите ММ
129 и 1Е0 въ гр. Варна I
да Ви дарува здраве, дългоденствие и семейно у-къ. По яроекто плана М 2 изработенъ за то
лцаетие.
ва огь техническото отделение реши регулация*
Кметъ: Д-ръ А. Пснскюливвъ. та на местото № XV по плана да се запазн

Елеонора.

//si".
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з а общината, а онова подъ № VII да се пре j
даде на г. Логно.
617. Прие и удобри проекто плановете за
парцелацията на кварталите JV» № 8 и У въ Ш
^ч. както cs представени отъ техническото от
деление.
618. Hpie и удобри проекто-плановегЬ за
кварталите Лг № 55 и 56 въ II уч., съ напра.венвге съ зелена линии изменения.

г Стввевъ

л

Брой: Я g 4.

, бивше притежание на Кр. Петковь
за- 3 5 2 лева.
13) Върху Ат. Кен&овъ зградата^ бивше при
тежание на Султача Илиева за 80 левв.
622. Изказа мнение да не се удобрява търга
станалъ на 30/ХГт. г. за отдаване яапр2цириемачъ събирането на таксагЬ оть сметьта, а за
цельта да се произведе новъ тьргъ по спешность.
623. Да не се удобрява тьрга станалъ на
3/XII т. г. за одавание на предприемачът съби
4 Декемврий.
рането на общинския прихдДъ „иятизапъ-4 a за
619. За членове въ комисията, която да раз цельта да се произведе новъ търгь по cnimHocib.
*>24. Д * не се удобрява произведения на
гледа ж*лбите и заявленията подадени срещу I
първоначалните списъци на съдебни засЬдате- I 29/XI т. г. тьргь за отдаване на прЬдариемачъ
ли, избрани за 1*08 г., посочи на следусяците събирането сбора отг таксите з* надпиеше, а за
неть души нечетни варненски граждани; Аятояъ | цельта да се произведе новъ търгь по спешность.
Патамавски, Хараламбя Димитровъ, Яковъ Най- !
625. Нз удобри Tipra станалъ на 4/Х11 т*
деновъ, Коста Гаргараче^ъ и Н. Кацовъ.
j г. за отдаванве на предприемач* събирането.
620. Не удобри произведения на 3-и того грагдския налтгъ 20/о върх/ публичзуте търгове,
търгь по продаване материяла и събарянето на а да te обяви новъ търгь по сгЬшноеть.
сградата на Яааа Касапъ Георгиевъ, а за
626. Удобри търга проавешаъ на 2J Ноецедьта да се назначи втори тьргъ по спешность. мврай т. г. за отдаване на прЬдприемачъ дос
6i\. У добра търговете ставали на 24/Х1т. тавката на р зни кожени прЬдкеги за направа
т. за продажбата на долуозначеяите общшски на хачутитЬ за общинските коне и го възложи
згради и за почистване на местата имъ, ка върху конкурента Бр. Петровъ, далъ най износ
то ги възлага върху" конкурентите, дали най-из- ва за общината цЬна, а именно 4^0 лева:
носни за общината цени, както следва.
627. Да се счита срока за отдаване на пред-*
1) Върху Т. Н. Чолаковъ зградата въ II уч, праемачъ събирането бериатЬ отъ меркитЬ чи тЬгна ул. Шипченска, бавше притежание на нас лилките че е само една година: оть 1/1-1908 vm
ледниците на Костадинъ Харчевъ за 220 лева. до Я1/ЗЙ1 същата година.
2) Върху Аарямъ Гарабедовъ згрздата въ II
Вь такава смисъль да се поправи решенето
уч. улица ь-и Сепрвмврий, бивше притежание JW 576.
яа Мелконъ Тахмисиянъ за 805 лева
628. Дърветата остани in вь общинското сЬ3) Върху Апрамъ Гарабедовъ зградата, бивше чище „Карадезъ", които по своята дебелина ех
притежание на Гарабеп» х. Гарабедовъ за 275 л. годни за строателенъ материялъ да се прода^атъ
4) Върху Щ*рю Белчевъ, зградата въ II уч. чрЬзь ттргт.
бивше притежание на Венетия и Петръ Рахяеви I
6 J 9 . Разреши да се даде общинското учили
за 302 лева.
ще „Св. Кирилъ4 подъ наемъ на държавата за
5) Върху Щерю Белчевь зградата, бивше I целата идущ* 1908 год. на същите условия па
притежание на Немзаръ Тахманиянъ за 15 лева. I каквито е било отдадено мднъката година.
6) Върху братя Петрови зградата, бивше
630. Препоръча на ностояното присъствие
притежание на Зафира Хр. Иванова за 3 3 5 5 л. при общината да подири въ IV уч. подходящо
7) Върху Ангелъ Трайковь фурната, бивше здание за II та градска амбулатория, сь попритежание на Петръ Долапчиевъ за 34^ лева. • малъкъ наемъ отъ досегашния.
8) Върху ЬЬста Петровъ зградата, бивше
631. Разреши да се вземать отъ запазения
притежание на Гюлю Марукянъ за 1576 лева. фондъ (гл. I § 33) на тая годишния редовенъ
9) Върху Вдснлъ Николовъ зградата въ II уч. бюджетъ 1094 лв. ида се отнесатъ къмъ гл. I
бивше притежание на Acaneptb Месропова за § 2 4 п. 3 на същия бюджетъ.
180 лева.
|
63 i, Разреши да се вземать отъ запазения
10) Върху Щерю Бедчевъ зградбта въ П уч. фондъ гл. I § 3 3 оть т. год. бюджетъ 788 лв.
бивше притежание на Ованивъ Г. Чолакянъ за 5 5 ст. и да се отнесатъ къмъ гл. I § 6 отъ
91 лева.
С-щая бюджетъ
11) Върху Щерю БЬлчевъ зградата въ III j
6 3 4 . Удоби протокола на постояното присъ
уч. бивше притежание на Василъ Дражевъ за | ствие при общинското' управление оть 5 Фзв2 5 5 лева.
I руарий т. г., съ,които.е уговорено съфирмитй
12> Върху Крьсгю Петковь зградата на ул. | Машекъ отъ Бохемия и Е. Бенари отъ Герма-
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възложи втрху конкуре1та Ст. Петровъ з а
610 лв. 2) Къщата ьъ У уч. М 2 2 5 ул. . М а 
кедонска" втзл<живтрхуВ. Казвковъ за 1 1 5 л.
3) Магазията въ I уч. ул. „Цариградска" №387
въложи върху Геори Ив. Ноевъ за 7 ОС л. 4) Бю
фета при житната борса възложи върху Тодоръ
Гочевъ за 661 леЕа. Ь) Дюгена въ I уч. ул.
,, Цари грал ска" безь № възложи върху Георги
Ив. Ноевъ за 8 8 0 лв. 6) Публичнвятъ домъ
хот. „Балчикъ" възложи върху Неджа Мустафовъ за 7005 лв. 7) Публичвиятъ домъ хот..
„Шевенъ" възложи върху Ат. Юрдаеовъ за.
8000 хв. и 8) Публвчзиятъ домъ хот. -Адрианополъ" втзложи върху А ъ Юрдановъ зае.
«<052 лева.
boil. Търпнете за от 81ане подъ ВБСМЪ касассквтЬ дюпви ъ II уч подъ № № 3 и 4
удобри и ги ЕЪЗЛОИ.Н втрху ковкур1нта Хр. Георгиевт. далъ най-изтева за общината ц1иа. А
оиия, за оставалите люпни отъ същия участъкъ
и чия въ IV и V }ч. не удебри, затова реши
да се преизведатъ нови търгеве по спешност^
652. Р1ши да не се отдав*тъ подъ ваемъ за
пр$зъ 1908 г. ония сбщински недввжити имо
ти, когто подлежатъ на ст баране презъ идуща1908 година.
653. Назвачи комисия въ стегавъ общивскиятъ санътаренъ лекаръ Д-ръ Аршинковъ^
началнрвътъ на технкчеСБОЮ отделение Д. Раде
лия, едвнъ члевъ отъ поедеярьто приехавие и*
общинския съветникъ Никола Боевъ, която да
12 й Декесвръй.
вамери подходящо место за разпределяне меж
ду рибопродйвщпе, които да имъ се дадатъ
646. Отлежи утвърждението ва търга за от чр*зъ търгъ.
даване на наематель морските бани за врезъ
654. За складиранв^тъ отъ А. Илиевъ, въ
1908 и 1909 години до друго заседание, за гбщкнекото гезно влагвлище. газъ, понеже е изкогато да се проучи въпроса за кабините, кои иесьнъ, поради разваляне ва влагалището, да
то ще се построатъ ва топли бани.
не се взима магазинажъ.
647. Не удебри произведения на 10 т-то
655. За пр1зъ 1908 год. да се отдадатъ на
тьргъ за отдаване на поредприемачъ осветле предприемачъ, за експлоатация, общиасиитЬ ка
нието на улвците и плошадше прйзъ 3 908 г., риери. За цельта да се изработятъ вуждпите
а за ц*Ьльта да (е произведе ВОБЪ търгъ по поемни усл< вия и се обяви търгъ.
спещность.
656. Прие предложението направено отъ
648. Търгът ъ произведенъ на 8/ХП т. г. за Варненския клонъ на Българската Народна Бан
отдаване на прйпфшмачъ събирането налога отъ ка съ писмо «№ 26,483,907 год. и реши да се
веремидарвиците. тухларниците и др. не утвър изтегли отъ Пещенската Банка сумата от© 21/*
ди, а за цЬльта pinm да се проведе новъ тзргь милиова лева, която и да се внесе въ Народна
та Банка на текуща лихьена сметка, по пред
но сиешностъ.
649. Произведенията 7/XII т. ,г. търгъ за ложените условия.
657. Да се измери миналогодишното сбщиндоставката на 7 0 м железни трх5и, едно буре j
циментъ и 2 0 0 тухли не утвтрди, а еа цЬльта ско сечище Джанаваръ-тепе" отъ единъ инжир4ши да се проивведе ьторъ търгъ по спешность неръ, назначенъ по вгаимно съглгеие между об
6 5 0 . Удобри търга првиведевъ на 12/ХН за щината и предприемача за изсиченето на това
отдавание подъ наемъ пр4зъ 1S08 год. на до- | сЬчище вр4зъ мивхлата год. г. Минко Юрдановъ»
дунзложените общирски недвижими идоти: 1) Ма
658. Да се подаде противъ р4шевието н а
тазията в*. I у?, ул. .Цариградска11 № 385 ] Софийския Апелативенъ Свдъ, издадено, по гражння доставката, по доброволно сглаеие, на семенв, растения* и градинарски инструменти вужднв за общинската градина и разреши да се
©тпуснать на правоимеющите 01Ъ общинската
ла*а 2600 лева.
635 Разреши да се взматъ отъ запазенвч
фондъ (гл. I § 33) на т. юд. бюджетъ 300 лв.
в да се отнесатъ къмъ гл. I § Ь п. 2 на ежшия бкмжетт.
6 3 6 Разр1ши да се взематъ отъ ззпагевия
4>ондъ (гл. I § 33) ва тоьъ год. бюяжетъ 4 2 3
лв. и да се отвесатъ къмъ гл. I § 21 п. 1 на
сана вя бюджетъ.
637. Разрйши да се взематъ отъ запазевия
фондъ (гл. I § 33) на т. год. редоЕенъ бюджетъ
1478 лв. и да се отнесатъ къмъ гл. I § 22
в. 6 на сжщвя бюджетъ.
643. Разр1ши да се продължи срока за съ
барянето и почистването местото на яцитателя"
съ още тридесеть дена.
644. Д а се сгпзЕятъ нгви гнисаци за б4днвите сЬ^евства въ гр. Взрва, кошо да се про*
в4ря1Ъ отъ едва спецралва комисия, кеято да
се назначи отъ г-нъ кмета.
645. Рьзр1ши да <е вр!хвърли кушнот© отъ
Бвк. Г. Ковачсвъ ва 9-й Окт. мивалата годи
на ираздно общ. место въ V уч. ио^ъ •№ 6, втрху Г е о р т Нвголсвъ, съ всички задължения,
въмъ общината по него, отъ страна на Г. Кова
чевъ.
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| оценката на отчужденото му оть общината
месю вь ,Ени куле табиа", безъ последствие
като неоснователна.
672. Удобри щото общинскиять юрнсгконJ сулъ да не се явява предъ Русен. Апелтивенъ
j съцъ по гражданските двла на общината J\S
№ 4 5 8 и 462,907 г. по описа на схщия
съдъ.
673. Да се назначи ^дна административна
комисия, съгласно закоза за благоустройството,
която да оцени всички м4ста, подлежащи на
отчуждение презъ 1908 г.
67 4. Разреши да се отвороятъ у i. „Нишка*
и „Тракийска", като се'премахната останките
на „Илдъзъ Табия*.
17*ий Декемврий.
675. Прие и удобри специалните иоеини
условия за отдавание на откупfeasb таксиrfc
662. Удобри търга произведеяь на 1 3 того за право на копана пръсть, чимове и др. за
ва отдаване на закупувачь общинското право време оть Г януария до 31 декемврий 1908
„кравнина" за отъ 1|1 1908 год. до 31IXH и за съцата цвль *а се произведе търгь по
сящата годена и го възлага върху конкурента спешность.
Ат. Филиповъ който е далъ най-износната за
676. При и удобри специалнитЬ поемни
общината цена, а именно 83,124 лева.
условия
за отдаване на откупчикъ правото за
663. Удобри търга произвед1нъ но 14|ХЦ т. събиране такса отъ влагане въ общидевото
г. за отнававе на закупувачь събирането на град- влагалище на разни заполнтели материали за
скате берии отъ м!рките и теглилките за и- времето оеъ1 януарий до 31 декемврай 1908Гдущата 1908 год. и го възложи върху конку и за цельта рЬши да се произведе тьргъ по
рента М. Петровъ за 5205 лева.
спешность.
664. Не удобри търга аа доставката на еч677. Прие и уюбри спецаалнит4 поемни
микъ за общинските коне презъ' 1908 г., а условия за отдаване на откупчикъ чрезъ, тайна
за цельга да се произведе новъ търгь по спе»
конкуренция, прихода оть житната борса за вре
гнность.
ме отъ 1 януарий до 31 декемврай 1908 г.
665. Търга за отдаване на предцриемачъ I и за горната ц&ль pfcnu да се произведе тьргъ
доставката нь медикаменти за бедните въ гра по сп1шность.
да счете за неставалъ, а за цельта рЬши да
678. Прие и удобри спецаааяите поемнн
се произведе новъ тьргъ по спешность.
условия
за отдлване на прЬдприемачъ достав
666. Прие и удобри проекто правилника за
ката
на
канцеларски принадлежности за Варн»
техническия и сааитаренъ надзорь върху из
Общ.
Управление,
за времето оть 1 януарий
работването и продажбата Hi хл*ба и хлебни
до
3
1
декемврий
1908
г. и за горнята цель
те произведения въ гр. Варна.
реша
да
се
произведе
търгь
по спешность.
667. Остави молбата на Ан. Трайковъ, съ I
която моли да му се разреши да направи улея- I 679. Прие и удобри поемните условия за
тЬ на калдаръма въ ул „6 Септемврий" оть отдаване на предцриемачъ печагането на Вари.
твърдъ камакъ, като не основателно безъ по Общ. ВЪстаикъ и на всички друга книжа по
требни на градската община за врЬм^то отъ L
следствие.
668. Разреши да се наеме и за презъ 1908. януарий до 3 1 декемврий 1908 год. За горня
г. зшието на Игяатъ Апостоловъ за пом4 та цель натоварва общ. управление да произ^
щение на II-та градска амбулатория, по усло ведв тьргъ по спешность.
вията на договора сключенъ пр%зъ 190? год.
680. Прие и удобри поемнитЬ условия за
669. Разреши да се прехвърли праздното отдаване на предприемачъ, съ тайна конкурен
место въ V уч. кв. J\8 XXYIII подъ Jiff 12, ция, доставката на лекарства, превързочни ма
купено отъ Коста Станчевъ, върху името на териали и др. за беднигЬ въ града и общввАтанась Митевъ, съ всачки задължения кьмъ скит* амбулатории презъ 1908 г.
общината отъ страна на последния.
6 8 1 . Удобря протокола на специалната ко
6 7 1 . Остаси молбата на варненския жигелъ мисия отъ 1 0 Септемврий т. г. и разреши да
Ж Б. Асарето, съ която иска да се увеличи | се отпусне на Варн. Индустриално Дружества
данското дело № 60 |907 г., касациана жалба.
659. Д а не се иодава касационна жалба
противъ издаденото отъ Русен. Апелат. Съдъ
решение по гражденского дело съ общината
№ 19:> ( 905 година
6ь0. Уаълвомощи сбашнския юристконсулть
я варценския адвоката Д-ръ Ствяновъ да пр!дставлявать общината прЬдъ всичка съдебни ин
станции по гражданското длело № 68)907 г.
ло ouuca на Варненския Окрхжень С&дъ, до
свършванието му.
661. Разреши на Фатме Шюкрю Б е в а да
прекара водопроводните трхби за водата на
-своята баня въ III уч.
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допълнително место отъ 4000 кв. м.
лева кв. метръ.
Прие и удобри правилника за произ
тиражите ио заема на общината склюбанковия синдикатъ, състоящъ се отъ
Commersiale Hongroise и др.

20 Декемврий.,
- 683, Прие и удобри безъ изменение прЬд«тавения ироектъ за регулация на дворищата
ъъ кв. № 26.
684. Нр е и удобри проекта за регулация
та на дворищата въ кв. № 236.
685. Удобри проекто плановете на кварта
лите № № 32 и 34, съ измененията, които
предлагатъ техн. ците.
68ь. Прие нрсекто-шана ва двсришата въ
кварталъ JV» 98, съ измененията направени
•отъ техниците,
687. Прие и удебрипроекто плана за ре
гулацията на дворищата въ кварталъ J\S 97
безъ изменения. Заявлението на Султана Ченесизова остави безъ последствие.
688. Прие проекто-плана за регулацията
на дворищата въ кварталъ № 96.
689. Прие и удобри проекта за регулация
та на дворищата въ кв. Кг L56 безъ измене
ния. Подадените противъ.оя планъ заявления
остави безъ последствие, като неоснователни.
690. Прие в удобри представения проектъ
за регулацията на дворищата въ кв. № 137,
съ направените отъ техническата власть из
менения;
Н91. Прие проекто плана за регулацията на
дворищата въ кварталитЬ .Ys JVS 106 и 107
съ измезенията, направени оть техническата
власть.
692. Прие и удобри представения проектъ
за регулацията на дюрищата въ кварталите J)S
«АЗ 127 и 128, съ измененията направени отъ
архитекта Дабковъ.
693 Прие проекто-плана за регулацията
на дюрищата въ кварталите JW № 103 и
104.
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696. Удобри произведените на 13 т. тър
гове за про.ажба на материала оть отчужде
ните отъ общината згради и за почистване ва
местата имъ и ги възложи върху конкурентите, дали
най-износни за сбществезата цени, като следва»
1. Върху Коста Заимовъ, търга за зградата
б^Еше притежание на Изеть Мустафовъ, за
166 .ЛР.

2. Върху Янко Касапъ Георгиевь търга за
зградта. бивше притежавие на същия, за 685 л.
3) Върху Георги Дьмитровъ тьрга за зградата, бивше притежание на х. Хриею х. Василевъ за 123 лв.
4) Върху Тодоръ Гочевъ, търга за зградата.»
бивши притежание на Пвлбосъ Чолавянъ за
273 лева.
5) Върху Коста Заимовъ, тьрга за вградата,
бивше притежание на Георги Каранфиловъ за
170 лева.
6) Bipxy Апрачъ Гарабедовь, търга за зградата, биппе притежание на х. Авакъ Марка*
ровъ за 6 5 лева.
7) Върху х. Ибрямъ Мехмедо1Ъ, търга за
зградата на същия за 32*25 лв.
697. Да се счита въ сила само пързия търгъ
за продажбата на материяла отъ зградата ьъ
II уч, бивше притежание на Зафира Хр Ива
нова, и го взложи върху Бр. Петрови за 3335 л*
698. Удобри доставката на 474 кола пйсъкъ.,
нуженъ за настиланието на улиците „Фердинадъ I" и „Царь Борисъ* и разрЬши да се заплатятъ за това на Никола Спнровъ 230 ; 50 л.
699. Разреши да се заплати отъ общинска
та каса на Фатме Ханъмъ Шюкрю Беева сгойноста на дюгеяя й въ III уч., който се отчу
ждава за урегулиране на тая улица, сумата
отъ 1711 л.
700. Разреши да се заплати отъ общин
ската каса на Димитръ Атанасовъ 8 127 лева,
за отчуждената му на улица „Котель* къща
№ 123.
701. Удобри проюкола на ностоянното при
съствие при общинското управление отъ 15-й
Октомврий т. г. и разреши да се заплати оть
21 Декемврий.
общинската каса на Лазаръ Ивановъ 561*10
694. Удобри представените поемни условия лева, за извършените отъ него работи.
702. Да се зам4ни отпусгнатото по-рано,
за отдаване на предприемай, чрезъ търгь съ
явна конкуренция, таксите върху табли, доми на Варненското Гамнасическо Д-во, место съ
но, билярди и др. за времето <тъ 1 Януарий онова въ кв. № 1 на улиците „Венелинъ" к
„Шротска", по условията упоменати въ ре
1908 г. до 31 Декемврий сдщата година.
,695. Прие и удобри поемнитЬ условия за от шението на общинския съветь Л? 94 1901>
даване на предприемачъ събирането на таксите година.
703. Разреши да се вземагь отъ запазения
отъ даване театрални представления, свирене
но бирарии и др., за времето отъ 1(1 1908 г. фондъ (гл. 5 § 14 п. 15) на училнщниять
до 31XU слщата година.
бюджета за 1907 г. 325 л. и да се отне-

d p . «.

Варненски Общински ВЬстнивъ

сать БЪМЪ глава I § 1 4 пункть 5 ва сящня
бюджетъ.
704. Удобри протокола съставенъ ва 2 0
Декемврий IS07 г. отъ г. вмега и подписавтоите го длтжвостни лица и разреши да се
заплати отъ общинската каса на правоимеющи!е сумата оаъ 14 98*1:0 лева, следъ като
дрехите и обувките ва бедните ученици отъ
града, за каквито е съставенъ тоя оротоколъ,
бждатъ приети отъ една комисия, назначена
©ть г. кмета.
705. Разреши *а се отстхпи на Варвен.
Сапунагсво Дружество още толкова место, до
снова което е отнустнато по раво въ унаустри
алния кварталъ, отъ колкото н е има нужда,
срещу заплащане по li*50 лева за квадратеяъ
метръ.
706. Остави безъ последствие молбата ва
Ив. Г. Праматаров*, съ която моли да се прЬхвтрли, купеното му отъ сбщината место,
върху жепа му.
707. Остави заявлевиьто на Ив. А. Миха
иловъ, съ което века увеличение 25°!0 върху
стойноетьта на отчужденото му место вь I уч.
бьзъ ве следствие.
708. Разреши да се заплатятъ отъ общин
ската кгса на предприемача по ремонта на
ссновБите училища, npisb тая година, Димитръ Хр. Кевкоьъ, 222*62 л. въ повече, за извъриев-тта стъ него работа по ремонтиране
в а учил1щ^ти г Св. Кирилъ", ремоата ва кое
то ьъ представената (метка не е б.дъ пред
ставен*.
709. Удобри да се прехвърли отъ Георги
Ив. Но(въ втрху Величко Христовъ и Синове
общинската ма азия въ I уч.ч на ул. „Цари
градска", съ всичките задължения за нея по
наемането отъ шрвия.
710. Разреши да се направи при касовото
отделение една нова преграда, по ир$дставеHHie отъ техвическото отделение скица и
сметка.
711. Разреши за напредъ да се изпраща
безплатно ва ПрЬславската Градско Оащин
ско Управление „Варненски Общински Вестникъ*.
7 1 ? . Молбага на началника на I й псграниченъ участткъ, съ която иска да му се отпустнатъ 200 овощни дръвчета за насаждане по
лравичната линия, остави б*зъ последствие.
713. Остави безъ последствие молбата на
Филипъ Панайотовъ, съ колто иска да му се
заплати възнаграждението ва поправката на
градските фенери цр4зъ 1906 г.
714* Заявлението на Стойна Нед4лкова, съ
което молн да се спадне, отъ ц*ната на ву-
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. пеното й место, стойноетьта на 34*40 кв. ,м_
защото то се указало въ толкозъ по-малко, ос
тави безъ последствие, до като не се внесеотъ нея целата длтжима сума.
7,15. Да се взематъ *огъ правителствените
коне 9 коня и се дадатъ въ условна собственность на варненските жители, както следваг
1) на Михаиловъ два ковя, 2) на Найденова
3 коня,, 3) на Кирчевъ 2 коня и,4) на Николиевъ 2 кобили.
716. Молбата на Матей Цветковъ, съ код-*
то иска да му се разреши да отвори кафене
„Вариете" остави безъ последствие.
718. Молбата на А. Парушевъ студентъ по
землед^лиею ьъ Чехия, съ която иска помоп;ь»
отъ общината, остави за разглеждане, когато
просителя укаже течно ьъ кей аурсъ на земледЬлческата академия е сега.
719. Разреши да се втзложи на предприе
мача Ан. Трайковъ да направи калдъръма отъ
баирчето при х. Панако до кжщата на Тони
ГЬтровъ, по условната и ценага на каквито б е
направилъ калдъръма отъ баирчето до хотелъ
„ Приморски".
720. Р-Ьши да се опростятъ длтжимите за.
събиране суми, означени БЪ lO-та колона на
ведоместьта, като невъзможно да се сабератъ*
721. Стойноетьта на отчуждената, за ули
ца „В.силъ Левски" влща, въ III уч. №>»
190, да се заплати стъ общинската каса на
иасдедшцате на х. Реджебь.
722. Удо5ри да се увеличи за идущата го
дина ваема за зданието ва Д Я. Давчева, въ
което се помещава обшиневата библиотека, с ъ
още 500 л. повече отъ колкото е билъ мина*
лата пийна.
723. Сумата отъ 155 42 л. събрана непра
вилно и повърната да се запише на разходъ
съ огдЪлпа платежна заповедь.
724. Сумата отъ 110*07 л. събрана непра
вилно по записи въ повгрвата, да се запише
на разходъ съ отделна платежна заповедь.
725. Разреши дълговете къмъ разни креди
тори, на ксито изплащането, съ решение Н о
586 1907 г. е пестановепо, да се изплатятъ
оть наличните суми находящи се въ касата.
726. Разреши на общинското уаравление
да събира приходите отъ 1 Януарий.1908 г»
до утвърждаването на търговете, за следните
общински приходи: Интизапъ, Крьвнвна, Кантаринина и Кривина, 2°/« върху публичвите
търгове и подпечатване картите.
727. Разреши да се купять 610 кгр. ачмикъ
за общинските коне.
728. Д а се откупи »недвижимия имотъ на
Янаки Табаковъ, сьстоящъ се оть.вграда. дворъ
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явива, който се намира въ месгноста „Гюн- I
дюсъ-чешме*, за предлаганата оть него цена
.5000 лева. .
729. Възложи на г-нъ кмета и контрольора |
при общината да ст.ставятъ нозъ бюджет© проектъ за 1908 год.
j
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738. Да се подаде апелативна жалба отъ
Д-ръ Стояновъ, като по верен и къ на общината»
по: делото № 334,906 год. срЬщу издаденото
отъ Бара. Ospx». Садъ решение, по това дело.
73У. Прие и удобри докладвания бюджетопроектъ за 1908 год. както следва:
Редовни приходи-У70,317 лева*
29 ий Д квмврий.
Извьнредни приходи—2,793,870 лева.
А всичко приходи—3,764,187 лева.,
730. Удобри търга произведенъ на 28 того
Редовенъ. расходъ - 969,720 лела.
само по стношенио събирането таксите отъ таб
Изънредни разходи — 2,7^6,875 лева,
ли, домина,б/лярди, кекелъ бандъ, шахъ, дама
А всичко разходъ — 3,7 56,535 лева»
и подпечатване карти зл игра и го възложи вър
740.
Да
се забрани изнасянето, на пазарна
ху конкурентаКоста Мокановъ за 2575 лв. I
та
площадь.
за проданъ бака лек и стоки отъ стра
7 3 1 . Удобри търга произведенъ на 28 то
на
на
бакалите.
го за отдаване ва предприемачъ осветлението
741, Удобри да ее вземе отъ житната борса
на улидит/Ь и площадите презъ идущата i 9 0 8
събрания
ечмиаъ, кукурузъ и овесъ отъ 5 4 2
год. и го възложи върху конкурента Сидеръ х.
килограма
и да се употрЬби за храна на об
Николовъ, коато е далъ най-изиостна за обши#
щинските
коне,
иата цена, а именно 25 40 лв. на паленъ феиеръ за година.
8 Януарий 1908 г.
732. Удобри търга за отдаване ва предприемачъ събиран нето на градската берия отъ вело- I
сипеди, газни видове кола и автомобили за иду- I 1. Удобри търга произведенъ на 28 XII м.
щата 1908 год. и го взложи върху конкурента г. за отдаване на закупувачъ сбора оть нало
Петръ А. Пейшвъ 5а 7846 лв.
I га върху керемидарницате, «ухларницигб и
733. Удобри търга произведен ь на 29 того i варшяиниците, които се намир*тъ и рабогятъ
за отдаиание на закупувачъ сбора отъ таксите t въ района на гр. Варна, за време отъ l t I
за надписите въ гр. Варна и го възложи вър 1908 г. до 31X11 същата го ина и го въз
ху конкурента Каста Мокановъ sa 15,248 лв. ложи втрху конкурента Хр. Николовъ за 455 L
734. З^обри търга за отдаване на предцрае- I лева.
2. Разреша да се възложа дозтавзата на
мачъ събирание на налогъ 2°/° върху публични- |
лекарства
и превързочни материали за бедни
т4 търгове, прЬзъ ияущата 1908 год. и го въз- I
те
граждани
и за нуждите на общинските амложи върху конкурента Георги Ив. Ноевъ за I
болатории
за
презъ
1908 г. върху пр&дприемачъ,
8 1 4 6 лева.
х
чрезъ
тьргъ
по
доброволно
съгласие*
7 ?5. Ла се ходатайствува предъ г. Минисг- I
3. Събирането на бериитЬ отъ Кантарининара на В&грешниге Работи да отмени прЬдпи- j
саноте на министерстлото отъ 18X11 т. г. подъ та и Кринината за оть 1|1 908 г. до Май м-цъ
J\S 6140, съ което се съобщава, че търга за същата година, да става отъ общинското упра
таксите отъ сметьта презъ 1^08 год. се утвър вление, а презъ Май да се обява новъ ТАргъ
ждава върху II. Данаиловъ за 15,055 лв. и да за отдаване на прЬдприемачъ събирането на
разреши да се произведе новъ тьргъ по сп4ш тия берии.
4) Удобри търга произведенъ 2|1 т. г., за от
яость
736. Да се счита въ сила даденото по-рано даване на предприемачь доставката на канце
пълномощно на Д-ръ Стояновъ по гражданското ларска принадлежности за общината н основни
дело № 267)903 г. по отиса на Русен. Аае те училища, за нрЬме отъ I I 1908 год. до
лативенъ Садъ. Адвокатско възнаграждение да 31|ХП сжщата год. и го възложи върху конку
щ се заплати само, ако се спечели делото, въ рента А. В. Велчевъ с 12% намаление отъ
цените, показани въ поемайте условия.
иолва на общината.
5. Удобри търга произведенъ на 2(1 т. г. за
737. Да се счита въ сала даденото на Д ръ
печатането
на общанския весгникъ и др. книжа,
Стояновъ и К. Меразчиевъ пълномощно по
представляване общината по гражданското й изходящи отъ общинското управление, за вре
дело М 84(905 год. по описа на Варн. Окрхж. ме оть I I 1908 год. до 31(ХП същата година,
Садъ, само по отношение до първия, като му и го възложи върху конкурента Ив. Пройвовъ
дава право да представлява общината по това съ 35% намаление огъ първоначалната цЬна
6 . Удобри търга, произведенъ на 4]1 т. г. ва
д*до и пр*дъ Русен* Anei. Сждь. .
|
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отдаване ва ар4;шремачъ за време отъ 1 1 1908
тод. до 1 VII слщ. год., доставка на ячмвкъ,
ву.женъ за продоволствието на общиските коне
и го възложи върху конкурента Ат. Филиповъ
л о 1б*в0 лв. 100-т$хъ килограма яччакъ.
7. Удобри тарга произведеяь на 29jXII ми-4
налата год., за отдаване на пр4дприемачъ по
правките на ул. „Драгоманъ" въ частъта и меж
ду ул. „Мария-Луиза" в ул. ,.Съборнаи и го
възложи върху конкурента Хр. Ниволовъ съ
13°/о намаление отъ първоначалната цена.
8. Удобри првизведеная ва 3-ий того 1ъргъ
за отдаване ва предприемачъ общинския при" за отъ 1(1 190S г. до 31
XII сящата годпва и го възложи ьърху кон
вурента Г. Ив, Ноевъ.
9. Не удобри произведения на 29 ХИ м. г.
търгъ за доставката ва материали, вуждеи за
водопровода ю» м!стностьта „Тьшлж Тепе - а за
ц е т а реши да се произведе новъ търгъ по
спешаосгь.
10. Не удсбри търга за отдаване на пред
приемачъ презъ делата 1 9 0 i г. събирането ва
прихода оть обдинската житна борса, а за
с&щата ггЬль реши да се произведе новъ
търгъ.
. 1 Не удобри произведения на 2 т. търгъ
за отдаване на предприемачъ събирането так
сите отъ право копане на пръеть, чимове и
др. презъ 1908 г. а за цельта реши .да се
ОбЯВИ НОаЪ ТЪргЪ.

12. Да се внесатъ огь общинската каса въ
Вар- Телегр. Пощ. Станция 450 лева срЬщу
абонамента за 1 9 0 i г. на телефоните посгове,
съ които си служи общината.
ДЗ. Да се повърае неправилно събраната
оть Ал. РИГА сума отъ 5 л. ср4щу вв. №
34|Юо г.
14. Назначи комисия въ съставъ: г. кмета
Д-ръ Пюскюдиевъ и съветницйтб: г. г. Ст.
Георгиевъ и Д-ръ Н. Бакърджиевъ, която да
прегледа и проучи проевто-поемвите условия
-ва водопроводите и за намереното да докладва
на съвета въ едно отъ близките му засе
дания.
i 6. Възложи иа г-нъ кмета да следи за
точното изпълнение на приетитЬ планове по
водоснабдяването и канализацията. Изменения
може да ставатъ само съ съгласието на общ.
съветь.

10 Януарий.
17. Избра и назначи за членове на коми
сията, която ще произвежда търговете ва Вар.
Град. Община за прЬзъ 1908 г. съветниците,Ст. Георщевъ, Хасанъ Бей Ш. Бйевъ, Нико-

Брой 3 и 4 .

ла Виевъ. Пьрвите двама за действителни, а
послЬдаитв за запасни членове.
18. Не удобри произведения на 10 т. търгъ.
за продажбата ва материала и почистване ме
стото на зградата, бивше притежание на г>aфиe^
х. Канъ Мехмедова, а за цйльта да се произзеде новъ търгъ.
19. Удобри търга за продажба на мат< риала..
отъ зградата, бивше прктсжание на Сатаникъ.
Ергарявъ, и го възложи върху Ив. Д. Златаровъ за 41 лв.; а сящо удобри и търга за про
дажбата на материяла отъ сградите, бивши при
тежания на Бедросъ Киркороьъ и х. Сава и
Щеряни Атанасови като възложи първия върхуАнаста:ъ Димовъ за 161 л. а втория върхуКузма Панделиевъ за 2 7 5 л.

Варненското Градско Общинско Управление
обявява, че Наборната Комисия отъ 8-то
Полково военно окряжие, н е почне пр4глежжанието на младежите отч гр. Варна, подле
жащи на набора за презъ 1908 година, както/,
следва:
На 26 Феар. 1908 г. разпоредително заседание^
. 27 „
„
I участъкъ
„ 28и29Февр. 1908 г. II
Ш
,
1 й Мартъ
*
праздникъ
2
У>
IV участъкъ
3,4и5 ,
6 и 7
.
V
»
заявления
8
ft
празднияъ
9
п
жребие.
ч
Затова се поканват?» всички младежи, под
лежащи на прЬгл4;равие, да се явятъ въ ко
мисията сутривь въ 8 часа всеки присдтственъ*
день, заедно съ т4хъ ще се пр4глеждатъ и тия;
запасни войници, които се считатъ неспособни
за военна служба, като взематъ и уволнителнитЬ си билети; сящо и тия войници, които*
еж освободени по болесть, отъ войсковите части.
Всички младежи требва да се явятъ прЪдъ
комисията съ измити и чисти т*ла, тия огь.
техъ, които не изпълнять 1ия разпореждания,,.
ще ее наказвать съгласно чд. 7 2 отъ закона
за градските общини.
А ония отъ тЪхъ, които по силата на чл»
17 оть закона за „въор&жеивте сили** би ис
кали облегкченне по службата, да представятъ
въ Наборната Комисия тия отъ членовете на
сев&ейското си (огь мжжки полъ) поради коитоте биха искали следуемитЬ се еблегкчения.
Комисията ще заседава въ Общи а свата Ам
булатория въ V учасгьвъ, ербщу питейното за
ведение на СтоЗно Ивавовъ.

Надава Варненското Градско-Общниско Управление

ю

Шчаткжц* „Ввгигаовтъ" - Вар»*

