Година XXI.

Варна, 5 Мартъ 1908 г.
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ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ В Ш Н И К Ъ
Излаия три пъти въ месеца,
обикновено къмь 10, 20 и 30 числа.
=====
Цената иа вестника е, винаги пред?
платно, аа год.на само I ле. 20
ст.
Може да се предплаща и само за три
месеца.
^Едпнъ брой 5 стотинки.
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че имъ се отнема водата ще се отчуждатъ отъ
отъ Варв. Община.
ОТЪ
Цетите на комисията, удобреви и отъ съ
вета
c s следнит!:
-РВШЕНЙЯТА НА ВАРНЕН. ГРАДгОБЩ. СЪВгЗГЪ
1)
За воденицата на Георги, Мвтю и Ата
(Продължение отъ бр. 4—1908 г.)
танасъ Стоянови и Янаки Савовъ — 13,437
лева.
23. По гражданското дело ва общината
2) За воденицатата на Дебри СавовъвояJ\S 89 1905 год. по описъ на I Варвенсви то е едноетажна 10,929 лв.
Миров» й Съдия да се упълномощи Варнен.
в) За воденицата тепавдщат и единъ деваръ
адвокатъ Д . Перелнвговъ.
градина на Аптураманъ ходжа х. "Алиевь —
24. Разреши да се отпусне на заявилите 4476 -лв.
за това. следните места въ индустриалния кв,:
4) За трите воденици на Колю Тодоровь
1) на X. Григерадись 1000 кв. м. въ кв. № и Сие — 12,916 л.
VII схседно съ железарската фабрика ва Пан5) За воденицата и тепавицата на Василъ
чевъ, Партамиянъ по 1*50 лв. за кв. м. 2) Славовъ — 5000 л.
На Н . X. Ючормански 5000, лв. м. въ кв.
6) За трит* тепавици на Мехмедъ АхмеtA? Х1Г по 1'50 кв. м. сл*дъ като изпълни довъ х„ Алиевъ и братя — 12000 л.
чд. 27 отъ закова за насърдчевие на местя.
7) За воденицата на Симеонъ Тодоровъ въ
иромишленость и индустрия. 3) На Бр. Боен- с Русларъ — 7У25 л.
ка 3000 вв. м. по 1*50 л. кв. м. въ вв. «Л$
Ако стопанвнажелае да задължи зданието
ХП до местното определено за Н. X. Ючвр- и инструментите си ще тр!бва да се одържи
мансви. 4) На Симеонъ Бехморашъ 1000 кв. отъ горната сума 3925 лв.
м. въ кв. № XII по 2 5 0 л. sa кв. м. 5) На
8) За водениците ва Неделво Ниволовъ
Панчевъ иПартамянъ *000 кв. м. за разши въ е Русларъ — 7075 л. Ако стопанина за
рение на фабривата, по 2*50 л. за вв. м. 6) държи за себеси зданията и инструментите си
На Англо-Българското дружество С. Куюм- отъ горната сума да се одържи 3075 л.
джиянъ 1000 кв. м. въ кв. № ХП пе 2-50
9) За воденицата ва Ст. Ив. Загорсви —
вв. м.
5000 л.
Заявлението на А. Бейджанъ остава безъ
10) За воденицата на Бончо Г. Шоповъ
последствие, тъй вато исваното отъ него место
— 8125 л. Аво стопанина пожелае зданието
е определено за разширение на пристанището
съ инструментите да остане за вегова сметка
На сапунарското дружество да се даое исвано
то отъ горната сума да се одържать 4000 л*
то Micro, сл4дъ като представи плановете ся.
26. Да се даде на Варнен. търговец-. Ни
кола Боевъ место въ индустр. кварталъ отъ
12 Януарий.
3000 вв. м. до онова, дадено на Англо-Бмгарсвото
дружество.
25. Удобри поставените отъ оценителната
28.
Да
се приемать за гаранта на Георги
комисия цени на водениците и тепавиците, наИв.
Ноевь
по
откупеното отъ него, чрЬзъ тьргъ
ходящи се по Харамийсвото дере и при села
та Русларь и Аджемлеръ, които поради това, право за събиране такси отъ публичните раз-
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лредаафи, ..посочените отъ н* го варненски гр. j уегуляцията да се поиска предварително мнение?
то на Министерството на Общите сгради.
Д. Мановъ и Борисъ Д. Шшовъ.
43. Удобри щото при измЬнение на. регу
29. Да се има предъ видъ за у.Ш8летворение, молбата на Освалдъ Полицениусъ, ко лацията на ул. „Св. Клименть* линиата ш»
гато ще се даватъ места ва бедни варненска улицата отъ горната страна да се прекара по
вачивъ щото да прйрезва банята на Михалъ
граждани.
30. Неуважи искането ва Варн. Фин. На- Фялиповъ само 60 с м. заявлението противъ
чалникъ сь писмо Лв * 11953 отъ 15 XII мин. тоя проектъ на Д. А. Паница като неоснова
година съ което моли да се отстжпятъ на дър телно остана безъ последствие.
44. По зазвлевиет© на Арифъ йбишевъ сь
жавата границите при „Русчукъ копия*, които
общината дава подъ наемъ, защото биле дър което последния иска да му се даде градского
м4сго кв. № 6 въ II уч. дадено вече на Йв.
жавни.
Костадиновъ,
реши съв4*а да се занимае въ
32. Да не се обжалва рЬшениета на Ру
друго
засбдание,
когато и другата заинтересо
сенския Апелативенъ С&цъ но гражданското
вана
страна
даде
CBOHTJ възражения.
дело на «бщината сь М. Ковачевъ As 8L 907
45
Прие
и
удобри
представения планъ за
г. по описа на сжщая СЖДЪ.
|
регулацията
на
дворищата
вь кв. № 61.
33. Разреши да се платять 01ъ общин- I
46. Прие и удобри представения проекто
ската каса на Варнеп. Държ. лесяичей Ил.
Игаатпвъ 13*60 л. п&тни и дневни пари за планъ.за регулацията дворищата въ кв. JY. 137
отиването му до общ. сечище „Каралезъ', ка
47. Прие а удобри представения отъ тех
то члень вь комисията по приемане сечището. ническото отделение при оощината проекте34. Да се повърнатъ отъ общинската ка планъ за регулацията на дворищата вь кв. «А£
са на Манолъ Ковачевъ неправилно вносените 139.
отъ него за месгото М 5 кв. № 382 въ IV
48. Прие и удобри представения проектеуч. 326-70 л.
планъ за регулацията на дворищата въ кв. №
35. Молбата на г. Дюрони съ която иска 52 и М 53 въ II уч.
да му се «заплати, отъ общината сумата за съ
Подадената противъ проекта заявления ос
чиненията на Далоцъ, купени пр*зъ 1900 г. I тави безъ последствие като веоенователни.
остави безъ последствие, г. Дюрони да се
49. Прие и удобри представения проектОотнесе до надлежния садъ за удовлетворение планъ за регулацията .на дворищата въ кв. М
на вземането си.
177.
50. Прие и у;обри пръдсгалеаия проекто36. Заявлението на Жечка Янкова и Ян
планъ
за регулацията на дворищата въ кв. №
ко Атанасовъ, съ което исватъ върху сумата
166
въ
I уч. Подадените отъ Варнен. гражд.
за отчужденото имъ презъ 1397 г. место да
Арисги,
<
Казанаи и Юрдань х. Тодорозъ оста
се заплатятъ и лихви, остави беаъ разглеждане.
ви
безъ
последствие
като неоснователни.
37. Разреши да се заведе пр4дъ надлеж
5U
Удобри
пробзвеа4ния
на 14 Януарий
ния свдъ граюдански искъ противъ Б ша Емит.
г.
тьргь
по
доброволно
съгласие,
за отдава
нова Ахмедова отъ с Козлуджа за 150 лева
не
на
предприемачъ
доставката
на
медикамен
произрадяща отъ стойность на отстжаено общин
ти за бедните варненски граждани, както в
ско место в нвусгойка.
39* Обехсилва издаденото отъ Варн. Град. за превързочна и др. материали, нрждзи за
Общ. Управление постааовдеяие Л* 341(901 г. общинските амбулатории прЬзъ 1908 год. и го
прогавъ Ахмедъ Нсмаиловъ за глобдване съ 300 I възложи върху Ради Русевъ сь 46% намаление
отъ цЬантЬ на официалната апгикарска такса.
лв.. като просрочено изпълнението му.
52, Удобри търга за продажбата на едно
14 Януарий.
I безстопано малаче и го възложи върху Ил. Д.
Мухчевъ за 26 лв.40. Предложените оть окржж. инжинеръ
53. Разреши да се изплати отъ общинска
изменения въ кварташт-Ь № 8 и № 9 прие, а та каса. стойяостьта на отчуждените, за улици
регулацията на улиците „Плевенска' и „Дунав те „Парушева* и Солунска* имЬта иа следни
п
ска" остави да стане по стария проектъ.
те варненски граждани:
41. Прие и удобри съставеяия отъ градския
1) На Венетия Гунаропудо и Архонда Ксаяиажинерь по регулацията, проектъ за разшире тппуло за недвижимия имъ нмотъ въ ул. ,Пание на уд. „Гургулята".
рушева*— 610-57 лева.
42. По изм4нение на уд. „Кавалска" въ
2) На Мария Теофанова за с*щито въ уд.
кв. № 12 и 13 направени охъ инжинера по „Парушева*— 2189-37.

Брой 5.

Варненски Общинск!

• 3) На Марвя Добчева за .с&щото въ ул,
,,Парушерае< —1444-J7 лева.
4) На Хярийлия Ставридисъ за с&щото въ
ул. „Парушева* —17,?83'18 лева.
£) На Кокони Каба Нарушева за слщото
въ ул. „Парущева*' — 4072*25 лева.
6) На Лемония х. Петрова и др. за сжщото въ ул ^Иарушева'*— 19,76030 лела.
7) На Григоръ Карабатака. за същото въ
ул. ,,11арушева 4 — 15,581 67 лева8) На Яаи З^рокоста за същото въ удвца
^Солунска'4 2689*40 лева.
9) На Евгения Карабатакъ ва сащото въ
ул. „Солунскв41—5^43*93 лева.
10) На х, Петръ Христодуловъ за сдщото
въ ул. ,.Солунска" 184 лева.
— 11) На Темистокли, Теофановь и Михаилъ
Авлавада зааежщото въ ул. „Солунска" —
17,2оО*60 левъ.
11) На Балаши Петрова за сжщото въ ул.
„Солунска" — 6668*90 лева.
13) На Димитръ Арнаудовъ за с&щото въ
улица ,,Солунска** 10,124*29 левао
54. Прие и удобри поемните услошя за
направата на водопровода въ гр.. Варна.
55. Веши местото по улица "Преславска14
.предъ новспострените вхщи на Георгиеаъ, Христовъ Лабаковг._да_ се_ постели съ бандърменски
камани. За купуването на нуждните 6000 пар
чета камани да се обява търгь
56. Да се заведе иротивъ Георги Аргировъ
и пор&чителите му Я. Георпиевъ и А. Филсвъ
граждански искъ Ътъ 7^-90 лв. произходящи
па зааисъ отъ 8,11 9С6 год.
57. Молбата на предприемача по сбора на
налозите върху колата, файтоните в др., съ
което моли да внася откупната стойносгь слйдъ
всеки три месеца, а не пр4дплатно за 6 м ца
като неоснователно остава безъ послепствие.
21 Януарий.
58. За събирание чр*зъ прЬдприемечъ на
общинския налогъ върху надписите за оть 1/1
1908 год. де 31.XII с-щ. год. да се поизведе новъ търгь, въ еъвратенъ срокъ.
5!*. РаврЬши да се изплати сть общинската
каса на Bapnei. жител ь Стоянъ С. Отояновъ
4067*75 лв. за отчуждената му отъ общината
за ул. "Патриархъ Евтимий* зграда въ П уч,
60. Да се обжалва предъ Варн. Окр. Оадъ
издаденото отъ I Варн. Мир. Оадъ определение
пя часгното гражданско д^ло на общината № 89
IS05 год. по описа на сжщия Мировий С_дия.
61. Разреши да се отпустнатъ оть общин.
каса на началника на техннч. отделение при
общината 418*40 лв. за доставянето на .429

каруци ИБСъзъ, 194 куб. метра камани и за изхвърляниито на 98 каруци пръсть оть улица
„Фердинадъ Г*
62. Да се прехвърли по книгит4 на Об
щината отъ името на Ив. Савовъ отъ« Влрна
върху Апоетоль Христовь половината оть ку
пеното му оть общината место въ IV уч. а
другата половина върху Ташка Георгиева.
63. Назнача комисия вь състдвъ: кметьтъ
г. Д рь А. Пюскюмиевь, главния инжинеръ по
канализацията и общинския юристконсултъ коя
то да отиде на местото на изворните води, кои
то ще се докаратъ въ града за да проучи пре
тенциите на жителите отъ околните села върху
твхъ като уговори условията пра които те би
отеглили своите претенции и за всичко проучено
и намерено да доклатва на съвета за вземане
на съотвестно решение.
64 Да се плати отъ общинската каса стойностьта на имотите, които се отчуждават отъ
общи тта за разширение на улиците „Ямболъ44
„Жинзифова*, „Оливевъ *, Дунавъ", „Плевенъ44, В. Левски" и Табахаата4*, както следва.
1) На Стойка Лазарова—69845 лева.
2) На Стефана Коджайкова Чернева—
744 60 лева.
3) На Вякухъ ва въ ул. Жанзнфова-1313 л.
4)_ На Гарабедъ .Хариоглу— 56*25 лева.
5) На Бенеменъ Розенщайаъ—398*97 лв.
6) На Хюсеинъ Кадировъ, Зелха Алиева,
Ниази Хасанъ Кадирови—2419*75 лела.
7) На Петръ ЧЗедой —3313*Ю лева
8).На Ангелина Иванава ~5if*85 лева.
9) На Димо Каяевъ— 2б76*09 лева.
10) На Ахмедъ Бейджанъ—226422 лева.
11) На Софая Василева—4Ь4*27 лева.
12) На Вакуфъ за въ ул. „Царюрцска"
—96i-80 лева.
13) На Вакуфъ за въ ул. „Табахната"—
966*60 лева.
14) На Ст х. Двмитровъ за имота му въ
улица „Табахната*--2817*50 лева
15) На Катерина х. Димитрова за имота
и въ ул. „Табахната 1—2817*50 лева.
16) На Зюмрюеглу и х. Б. Дервищевъ за
имота имъ въ ул. „Табахната"—1017*97 лв.
17) На Димитръ Крьчмаровъ за имита.му
въ улица „Жинзифова*—1449.07 лева.
18) На Рабие и Ка;иръ Хюсеинови за имо
та имъ въ ул. „Жинзифова* -1383*60 лв.
19) На Фатма, Нсманъ, Хамидие, Исмаилъ
и Басфие Юиерови за имота имъ въ ул. „Жин
зифова"—1293*95 лв.
20 На Хайше Халнлова за имота и въ ул_
Жинзифова*—1104*87
лв.
%
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21) На Айше Аптулова ва омота и вь ул. I на Д . А; Деввели 45 кв. м., на Манувъ Аслан о в ъ — 165 кв. м., на Васйлъ Стоянов* —
„Жинзифова* —1468*95 лева.
22) На Иванъ Куцаровъ за имота му въ 186 75 кв. м., на Дончо Стояновь — 3 2 7
кв. м., на Кириявн Икономова 1152*13 кв. м.у
улица ь-Живзикова"—1595*35 лева.
на
Минко Юрдановъ 31Ь8МЗ вв. м., на Лам28) На Атанась Мутафовъ за имота му въ
брини
Андонова — 979-60 кв. м , на Андрей
ул, .Жанзифова"—4707-50 лева.
Т.
х
Димитровь—
1569-65 кв. м., на Пеню
24) На Сарафва х. Димитрова за имото и
Житаровъ—67Г68
кв. м., на Слави Ивановъ
въ ул. „Къськъ"—243*35 лева.325-88
кв.
м.,
на
Бвдросъ
Киркоровъ 310 63
25) На Юрдана Куртева за имота и въ ул.
кв!
м.,
на
Георги
Глигоровъ
Мускала 403-75
„Късъкъ"—1493.10 лева.
26) На Айше Исмаилова за имота и въ ул I кв. м., на Минко Юрдановъ 826-25 кв. м.,
по 3 0 от. кв. метръ.
„Пл*венска" —1563-35 лева.
4) Да се продаде по довроволно съгла
21) На Хюсвю Налбантогду за имота му
сие гр!д. общ. враздно м4сто въ местностьта.
въ ул. „В. Левски"—7863*75 лева.
18) На х. Бекврь Дервишобъ за имота му „Ваялвръ" отъ 300 ЕР. м. на Лавбо Арнаувъ ул. „Ваеилъ Левски4' — 918*45 лева.
I довъ по 20 ст. квадр.^ м«?тръ.
5) Да се продахе по доброволно съгласие
29) На Георги Висовъ за имота му лъ ул.
град. общ. грамада въ м*стн. „Ачиларъ" отъ
„Вьсилъ-Лелсви'* - 4244*80 лева.
30) На Айше, Фатме . Мехмедови, на Ах- 45 кв. м. по 2 0 ст. кв. м. на Ж В. Марковъ6) Да се продадать по доброволно ьъгламедъ и Исмаилъ Хюсеимови и на Сидика Исма
1
илова Si имотт имъ въ ул. „Василъ Левски' — сие град. осщ. место м4жяу лозята въ м4ета.
4773-40 лв.
„Шашкъвъа, a именно: на Сеидъ Ала Дже-~
3 ) На Хайрие Джамиса за имота и въ диловъ 375 кв. м,, на Султана Нзколова 9 3 180ул „Васнлъ Лелски"—933 лв.
кв. м., ~ на Петъръ Я. Байрямевъ 592*25'кв.
32) На Вахуфъ за имота му въ ул. „В. м., на Василъ Я. Байрямовъ 2 1 8 J 5 кв. м.,.
Левски« —1432*32 ав.
на Петърь Я. Байрнмовь 279 вз. м. и на Ив.
66. Реши да се освободи отъ длъжноетьта Тиневъ 964*25 вз. м., по 15 сг. кв. нетъръ,.
III п. кметъ за. такъвъ общ. съвЬтнивъ г. Д. а местата прЪдъ лозята на Али Хюсеиновъ
Ханджиевъ.
Персаянъ отъ 2202*75 кв. м., ва Д . Г. Шу67. Разрешава да се заплати отъ общ. краевъ оть 2074-62 вв, м. и на Зои х. Дукаса на г. Д. Ханджиевъ отъ гр. Варна су кова огъ 1582 кв. м., да се прададатъ чр4зъ
мата 10166 лв. 0 3 ст., стсйвостьта на имота публиченъ търгъ съ първоначална цьна i 0 0 лв..
му, кой го се отчуждава въ II уч% за ул. 6 сеп
7) Да се отчтжди отъ лозето на Люцаки
тември.
Манолова 462 кв. м.; и осъ лозето на Марна
68. Разрешава да се сключа договорь съ. Георгиева 415 кв. м. за общи лозарски п&ть,
назначения съ заповедь М 2025/907 г. на I като имъ се плати по 3 0 ст. на кв. метъръ,
Мивистра на Земледелието Г. Данишъ за 3 понеже схществующия такъвъ се е прЬобъргодини.
валъ на дере отъ дъждовете.
69. Разрешава да се поиска огь Буда
8) Да се продадать по доброволно съгла
пещенската търговска Банка да предаде въ ту- | сие две праздня .градски м$ста вь „Голема
вашната търговска банка за сметка на Варн. Кокарджа*, а именно на Мирчо Николовъ отъ
Град. Община, ио заема едва сума отъ 200,000 1136 вв. м. и на Димо Двмитровъ 1644 кв.
лв., която ще се употреби за шплащаяе на м. па 4 0 лв. декара, а исканото враздно ме
отчуждените имоти.
сто отъ Лазаръ Ивановъ въ с&щата*месмность
70. Да се продадать ио доброволно съ
отъ 2700 кв. м. да се продаде чр4зъ публи
гласие град. общ. места, находащи се въ Варн. ченъ търгъ.
лозя местностьта „Ваяларъ", на Кириякъ Хри*
S) Заявлението на Елена К. Моканова и
стофоровь 4^8 кв. м. и Каиша Ламбова 328 Никола Кянчевъ се оставатъ безъ последствие.
кв. м. по 10 ст. кв. м.
10) Отчуждава се отъ лозето на Христо
2) Д а се заплати на Теохари Димитрсвъ Атанасовъ въ „Франга дере* 150 кв. м., като
за 9 0 кв. м. и Венета Николова за 94 кв. м. I му се заплати по 3 0 ст. вв. метъръ.
отчуждени отъ лозята имъ вь мЬсгностьта
11) Огсг&пва се отъ градткото м4сто на„Ачларъ* по 3 0 ст. на кв. м.
ходяще се до лозето на Д-ръ Паиадопуло въ
3) Да се продадать ио доброволно съгла м*стн. ,Вачларъ* 147 3 0 кв. м. за урегудисие град. общ. места, находящи се въ Варнен рание оградата си по 1 лв. вв, метъръ.
ските лозя въ м4сгн. „Франга дере*, а именно: I
12) Да се продадать но доброволно с ь Издава Варненското Градско-Общн&ско

[енне
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