Година XXI.

Варна, 26 Априлъ 1908 г.

Бр. 6—7

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИКЪ
И8ЛВ8Я три ПАТИ въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.

Пари, писма и всичко 8а вестника да
се праща до Градско-Общинското
Управление въ Варва.

Цената на вестника е, виваги пред
плати о, *а гсдвва CSMO 1 /в. 20 Ст.
Може да се предплаща и сзмо 8а три
месеца.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница . . . . .
3 ст.
„ втора страница
2 „
„ третя в чЕтвърта
2 ,.

Единъ брой 5 стотинки.

Единъ брой 5 стотинки,

Преписъ отъ лреписъ
(не подлежи на обгербване).

УКАЗТЬ
№ 192.

БИЙ ФЕРДИНАНДЪ 1-й съ Божия милоеть и народна воля
Князъ на България.
По предложение на нашия Министъръ на Вътрешните работи, предствено
намъ съ доклада му отъ 1 того, подъ №12773 и съгласно чл. 54 отъ Закона за
отчуждаване недвижимите имоти за Държавна и Обществена полза,
ПОСТАНОВИХМЕ и ПОСТАНОВЯВАМЕ:
Да се прогласи спешность за отчуждаване и да се отчуждатъ отъ Варнен
ската Градска Община, споредъ решението на Общинския Съветъ отъ 12 мартъ
1908 г. подъ № 219 (протоколъ № 15), следните недвижими имоти, -заедно съ
правоползуването отъ водната енергия,- — нуждни за каптиране водите и прокар
ване водопровода въ гр. Варна, а имннно: 1) изворътъ „Харами-дере\ находящъ
се въ землището на с Гюнъ-Алъсъ; 2) изворътъ „Соуджакъ\ находящъ се на
една възвишеность между селата Сюнъ-бей и Гевреклеръ, '.който образува една
река, минаваща пр_зъ селото Гюнъ-Аласъ; 3) изворите, находящи се въ земли
щето .и надъ с Елечъ, които ведно и съ други малки рекички, образуватъ Русларската река, която минава презъ с. Русларъ; 4) новооткритите отъ Техническото
Отделение при Варненското Кметство извори въ землището на с Аджемлеръ; 5) местата за каптиране на водите, както и местата, гдето ще минатъ ка
налите и върху които ще бъдатъ построени шаховете и резервоарите, безраз
лично чий са тия места — държавни, общински, училищни или частни и 6)
всичките воденици и тепавици, квито използуватъ водите, които ще се каптиратъ. Притежателите на горните имоти да бъдатъ обезщетени отъ Варненската
Община, съгласно гореказания законъ.
Изпълнението на настоящия указъ възлагаме на Нашия Министръ на Вжтрешните работи.
Издаденъ въ София на 1 априлъ 1908 година.
На първообразното съ собствената на Негово Царско Височество ржка на
писано: ФЕРДИНАНДЪ.
Прйподписалъ: Министръ на Вътрешните Работи М. Такевъ.
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верно,
За Началникъ на Отделението (подп.) Б. Атанасовъ.
Заверилъ п,-Селретарь при Варненското*Окръжно Управление
(подп.) Т, Джезаровъ.
Верно,
Секретарь при Варненското Градско Общинско Управление: х. И. Ивановъ.

изводъ

I Касабовъ 214*50 кв м. на Мвхаилъ Ивановъ
300 кв. м. и на Наумъ Георгиевъ 281*25 кв.
ОТЪ
м. по 30 ст. кв. метъръ,. мЬстата въ. същата
РЬШКНЙЯТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОЩ. СЪВВТЪ, местность съ квадратури отъ 1201'50 вв. мм
(Продължение отъ бр. 4—1908 г.)
2306*87 кв. м., 750*50 кв. м„ да се продадатъ
чрЬзь публиченъ тьргъ сь първоначална цбна
1 i) Да се продадътъ по доброволно съ на декарь 200 лв.гласие градско-общиа; мйсга, находящи се изъ
15) Възлага се по доброволно съгласие Гр.
ватрЬ оградата на Варя. лозя вь „ Малка Ко- Общ. грамащ състояща се отъ 329'50 кв. м.
кардж*" и „Чаирь", а именно на Мурадъ X. въ месгн. „Ваяларь* върху Ламбз В; АрнауСаркизовъ 541*25 кв. и. по 30 ст. кв. м., на i довъ по 20 ст. кв. м.
<&атма Шюврю Веева 1356 кв. м„ на Ахмедъ
16) Да се заплата на Варнен. Махалъ Д.
Исмаидовъ 721 кв. м., на Фатма Шюхрю Баева Георгяевъ, за нанесената му повреда въ лозето
457-25 кв. м. 30 ст. кв. м., № 5 месго по отъ неизвестни лица —3 3*20 лв,
плана, отъ 1046*50 кв, м., да се продаде.чрЬзь _ 17) Възлага се по доброволно съгласие град.
публиченъ ,тьргь сь първоначална ц*на на де общ. грамад* отъ 206*25 кв. м. „Соукъсуларь*
карь 200 лвм М 6 м*сто отъ 940 кв. м. се върху Цетрь Ив. Чешмещиевь по 20 сг. кв. м.
възлага доброволно върху Сар'кизъ Каприлянъ
18) Възлага се по доброволно съгласие град.
го 30 сг. кв. м., № 7 Micro отъ 1287-75 кв. общ место въ жКюшкъ-багдаръи а именно:
м., JtS 8 отъ 1470 кв. м., № 9 отъ 4765.877* № i место отъ 960-13 кв. м. върху Ахмедъ
кв. и. и J\S 10 отъ 2509-05 кв. м., да се про Бейджань по 30 ст. кв. м0 J\S 3 ме^ть отъ
дадътъ чрезъ публиченъ тьргъ сь първоначална 407-25, кв. м. върхц Кадрие Латифова по 3 0
цена,. 150 лв. на декарь № 11 мйсто по пла сг. кв. мм № 4 мбсто оть 353*50 кв. м. върху
на отъ 348 кв^м. се възлага доброволно върху Фатма Латифрва, по 30 сг. кв. м., Л5 5 мЬсто
Дудушь Чазмеджиннъ по 10 ст. кв. м. М 12 отъ 225 кв. м. върху Хадче Махмудова по 30
отъ 737 кв. м. се възлага доброволна върху ст. кв. м., № 6 оть 191-50 кв. върху Апгула
Елена Атанасова по 15 сг. кв. кетъръ, № 13 Ахмедовъ по 30 сг. кв. м. № 7, мбсто огъ
1670*627* кв. м., № 14 огъ 185650 кв. м. 335-50 кв. м. върху Хадча Хасанова по 3 0 ст.
и № 15 отъ 1220 кв. м., да се продадатъ чрйъ- кв. м, № 8 место отъ 602*38 кв. м. върху
публвченъ търгь сь първоначална ц£па 150 л. Армеаакъ Хамалджаянь J\S 9 м&сто оть 708-75
на декарь. № 16 место отъ 858-50 кв. м. да | кв. м. върху Шюкрю Мехмедозъ по 30 ст. кв. м.
се възложи върху наследнацатЬ на Никола № И мбсто отъ 998*75 кв, м. върху Реджебъ
Гайтанджиевъ по 30 ст. кв. м., JS \1 место Ибрямовь по 35 сг. кв. м., № 12 отъ 1722 кв.
отъ 202*68 кв. м. да се възложа върху «апи- върху Eiycb х. Гафлровъ по 35 ст. JV- 13 отъ
танъ Пяперковъ по 30 ст„ кв. метьръ.
641-63 кв. м., върху Дервишь Здя Ефенди
13) Искането градско место отъ Харусакъ по 35 ст. кв. м., а № 2 от. 2755*30 кв. м.
Амиарцуновъ въ месгн. „Планово* отъ 1880 и JVs 10 отъ 3745 кв. м. да се продадъгъ чрЪзъ
кв. м. се остава безь последствие, катд се про публиченъ търгь съ първоначална ц*на 150 лв.
даде чрезъ публиченъ .-търгь сь първоначална на декаръ за първото по 200 лв. за второто.
ц*на 40 лв. казаното мЬсго, понеже се явявать
19) Възлага се по доброволно съгласие Гр.
и другн претенденти.
05щ. мЬсга находящи се въ жЪств. „Сесь-сев14) Да се продадатъ по двброволно съгла месъ" а именно:
сие Град. Общ. иразсни мЪста находящи се въ
На.Мустафа Алиевъ 276 кв. м. на наслед
м4стн. „Сесъ-Севелесъ* на Анна Катинаки ниците на Петръ Киселовъ 733*88 кв. м., яа
4*90 кв. м., на Гарабетъ Агоповъ 435-62 кв. х. Никола х. Ивановъ Костиевъ 844*75 кв, м.,
*м., на Ампарцунъ Атананиянъ 575 кв. м. на на Георги Миневъ 727-50 кв. м. на Бедрнля
Андрей Г. Касабовъ 714 кв. м., на Махалъ Г. | Хасанъ Пеливанъ 881 13 кв. м. цо 10 ст кв. м^
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а местата оть 1012-50, 1553-15, 1656-25, I 281 1908 год. Въ Л? 1104 да се остави бъзъ
150750 и 1359-13 кв. м., да се продадтть последствие.
чрезъ публ. ттргъ съ първоначални цвва 50 лв.
76. РЬши по молбата на пожарникарите
20) Да се продадъчъ чрезъ публичевъ аъргъ при общ. пожарна команда да се остави безъ
озваченит4 въ рапорта на Началника на дозар- последствие.
нито отделение 13 градски места и грамади въ
77. Да се остави молбата на Нссифъ Юр
местностьта „Сесъ-севмесъ" „Салтанатъ, ,,Мал дановъ, на*матезъ на общ. барака въ „Гюндюсъка-вокарджа** „ Планово" и „Манастиръ, а чешме", безъ последствие. Възлага се на кмет
именно: JV2 1) место отъ 752*25 кв, м. №2) отъ ството да отдаде подъ наемъ, чрЬзъ търгъ от
527*50 кв. м. съ црървоначална цена 100 лв. купеното отъ Я. Табаковъ здание въ „Гюндюсъна декаръ № 3) отъ 144*87V.* кв. м. първо чешме" воето вече е общинско.
начална цена 100 лв. дек. № 4) отъ 604*75
78. Разрешава да се заплати отъ общвв. м. съ първо а. цена 100 лв. ва дек: J\S 6) отъ каса, на Авр. В. Деристоеъ за местото му въ
4924*25 кв. м. съ първоначална цена 50 лв. 1участъвъ на ул?ца „Феринадъ I* което се
JV2 7) отъ 1744 кв. м. съ първоначална Цгзна отчуждава за площадъ— 1^800 лв.
100 лв. на дек. № 8) отъ 1422 кв. м. съ първо
79. Освобождава отъ плащане общинската
начална ц!на 100 лв. на дек. Кя 9) отъ 2У^>6 такса за право давние представление, трупата
кв. м. съ първоначална цева 50 лв на декаръ на М. Икономсвъ.
№ 10) отъ 2719*50 лв. съ първоначална цвна
80. Реши да не се обжалва решението на
50 лв. на декаръ № 11) отъ 1236 кв. м. съ I Варн. Мирови Садия издадено на 16 Януари
първоначална дева 50 лв № 12) отъ 2097*75 т. г. по углавно дело № 381 отъ 905 год.
кв. м. съ 50 на декаръ № 13) отъ 4273 кв.
81. За 7 II т. г. по делото на общината
съ Рафаилъ Камхи за искъ 3402 лв. да не се
м. съ първоначална цена 25 лв. на декаръ.
71. Pi ши да се конфискува залогатъ на уполвоиощава адвокатъ, понеже има нужда да
Александъръ Юрдановъ внесенъ на 13 XII м. се направятъ писмено възраженията относително>
г. sa правоучастие въ търгътъ, въ размеръ 603 деЕътъ, отъ който следва, да текатъ лихвите,
лв. и да се произведе новъ тьргъ, на който, ако за сумата, която дири г.^Камхи отъ общината82. Реши да се остави молбата на Стойко
се получи по малавъ наемъ, разликата да се
Сеферовъ
безъ последствие, като неосновотелиа..
поиска отъ Ал. Юрдансвъ. Търгътъ да се про
83.
Назначава
се комисия въ съставъ П„
изведе съ съкратенъ срокъ.
Кметътъ Ст. Ганевъ, съветниците Георги Па72. Разрешава да се направи калджрямъ на
ничерски и Градскияинжинеръ Д. Раделия кой
ул. Кирилъ до ул. „6 Септемврий* на една дълто да види и определи мкто въ индустриалния
ржина отъ 8 метра отъ къмъ ул. „ 6 Септемврий"
кварталъ за давание на г-нъ Магеевъ sa по
къмъ уд „Фердинантъ I* нуждната за това сума
строяване фабрика.
да се вземе отъ т. г. бюджетъ.
84. Да се заплати отъ общ. каса на Аница
73. Pinra да се отпустнатъ на семействата Софрониева отъ стойностьта на кхщата въ II
на починалите пожерникари: Никола Димовъ и уч. № 719, която се отчуждавать, 1064 лв 25
Ив. Николов* месечно по 30 лв., на семейст ст. само половината, другата половина да се
вото на дорвия съ жева и 3 деца и по 20 лв., заплати на Калиопи, Димитръ, Аница, Елена,
ва семейството в а втория. Да се дадать на съ Саули и Анастасъ Петранови, първата като»
щите и по едно праздно место 01Ъ Общ. мес собственица на половината отъ к&щата; а по
та въ IV уч., по 234 кв. м. за* псстроявапие следните, като собственици на другата.
на къща, съ материялъ, който, да имъ се даде
85. Реши да се прЬдставятъ на г-въ Варотъ общината отъ тоя който ще се получи отъ Окр. Управатель приетите отъ общ; сгветъ по
с&боряните къщи. Пенсията на семейството на рано такси за места, които се даватъ за сергии,
Никола Димовъч ще трае до пораствание на де съ молба да ги удобри. Слбдъ получаването на
цата, а на Ив. Николовь до втория бракъ на утвърдеоието, въвлага се на общ. юристь кон*
жена му
судтъ да изработи проемъ за специални поемни
74. Р4ши да се д*стави чрезъ публиченъ условия, за отдавание на предприемачъ съби
търгъ, по спешность нуждното количество сла ран ието дохода отъ мЬстатз, които се даватъ
ма за общинските коне, пр£зъ м4сецъ февру- подъ наемъ за сергей за 1908 год.
арий и мартъ т. г. стойносгьта да не надми86. Удобрява отиванието на г, Календенува 500 лв/ като се разрешава отъ общ. каса ровъ, общин. юристконсулътъ въ гр. Русе на
но съотвествувашия параграфъ на бюджета за т. г. Ян&урий т. г. за да представлява Варненската
75. Р4ши молбата на М. Юрдановъ отъ I Община предь Русенския апелативень сядъ по
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гражд. дЬло № 384 906 г. разрешава да се Кенкову 222 л. 62 сг. понеже е извършилъзаплатят* на сжщия оть общинската каса път- ремонта. Сумата да се вземе отъ гл. I § 2 п.
ви в дневни оть 2 Януарий до 6 сящий т. г. 2 на бюджета за т. г. но понеже е изчерпанъ,
включително—75 л. и 2 0 сг. по сметка.
да се предвиди за изплащание въ бюджета за
8 7 . Молбата на Апрямъ Гарабздовь отъ за, 1909 г. като старъ дългъ.
гр. Варна, да се огтавя„безь последствие.
93. Реши да се заплати огь ощанската
38. Реши молбата на Минчо Иваеовъ да каса на кнежара А. Нвацовъ за доставяните
с е остави бЬзъ послбдствие.
отъ него на общината презъ 1907 г. канце
89. РазрЬшава да се заплатять отъ общ. ларски принадлежности сумата оть 6 8 3 л. 2 3
каса- стойностьта на следующите ньдвижими ст., която да се предвиди за исалащиние въ
имоти коиго се огчуждаватъ отъ Варненската бюджета за J 909 г. като старъ дългъ, понеже
гр. общ. за урегулираяие на града.както саедва: по бнижега за. 1907 г. кредига е шнерпанъ.
1) На Дена Гайтанджиева отъ гр. Варна А по вземанието на сжщия отъ 1722 лв.
sa кхщата й въ III уч. ул. „Котелъ" 2 3 6 5 62 ст, за дадени на общината канцеларски
л(ва. •
принаддежноеги, съшо презъ 1907 г., не по
2) На Никола Гайтанджиевъ за месгото последни^ условия, натоварвать се .съветника
въ III уч. ул. „Катель* 1 9 л. и 1 2 ст.
К. Меразчиевъ и контрольора Шшчевъ да
3) На Дианехти Ат. Филипова за имота й проверятъ чр4зъ вещи лица еденичните ц4аи
ул. „Котелъ" 305 л. и 5 5 сг.
Hi дадеаисе канцеларски материали, и сл$дъ
4) На Аргира Д. Сакжзлж ул. .,Еотелъ а това да се представи въпроса за разглеждание
4 3 8 л. и 30 ст.
Протоколъ № 9.
5) На Ааастасиа П. Киселова за дворн.
6 февруарий 1908 г.
й место ^ 7 5 л. 6 0 ст.
94. Удобрява търгътъ произведенъ н£ 5
6) На Хасанъ х. Мустафовъ за имота III т. м., за огдавание на закопавачь сбора отъ
уч. сжща улица 1779 л. 17 ст.
такзитЬ за надписите въ гр. Варна за отъ I
7) На Хесма Ах. Зюмрюева, като настой Януари 1908 г. до 31 XII с г. и го възлага
ница на малолетните си д^ца: Шакиръ и На- на Петръ Данаиловъ за 18055 л.
зире Ахмедъ Зюмрюева и Адиле по мъжъ Али
95. Удобрява търгьтъ произведенъ на 3 1
Беева, за имота й въ III уч. ул. „Бургасъ" Януарий т. г. и го В1злага върху- конкурента
807 лв. 50 ст.
Рифатъ Ибраимовъ за 165 л.
8) На Александръ и Никола Ат. Нико96. Удобрява произведените на 1 Февруалаиди, въ I уч. № 119, 120 и 121 улица рай т. г. тъгргове за продажбата на материа
„Бургасъ* 40692 л. 75 ст.
лите и почиствание местата, п{>4еадлежаща
9) На х. Янещи Алексиева, за имота и на общината, бивши прат жания на Венетия
въ I уч. № 311 ул. „Св. Атанасъ" 3919 Гунароауло, Д, Атанасовъ, Мехмедъ х. Редлева.
жебовь, Рефие х. Мехмедовъ и ги възлага вър
10J На Георги Радудевъ, за имота му въ ху конкурентите както следва: върху М . П.
I уч. ул. „Св. Атанась" 8 2 4 3 л.
Панайтовъ, материала и почистването мЬсгото
SO. Съ сумата отъ 1000 л. повече въ ва зградата въ ул. „Парушева" и г Солунска*
бюджета сравнително постаповлениего на * г-нъ за 231 л. 2) върху Спиро йлиевъ, материала
министра да се ув?личи § 24 п. 3 на гл. I оть зградата въ улица „Цариградска" за 1 2 0
отъ сдщия бюджетъ за подържание общ. град. д., 3) върху Д . Атанасовъ материала и по
градини; а общата сума на извънредния раз- чистването на зградата, бивше притежание на
ходъ, да си остане. 2746815 лева, както евъ
сжщиа въ III уч. на ул. „Русенска" и „Кобюджета.
телъ" за 77 л., 4) върху Щерю Бедчевь, ма
9 1 . Удобрява направения съ платежна за- териала и почистванието ва местото на згра
пов4дь № 75—1908 г. на 23 Януарий т. г. дата, бивше притежание на х. Реджебовъ, на ул.
разходъ въ разм$ръ на 134 мг. 4 0 ст. като ,„В. Левска" за 184 л., 5) върху Щерю Б*лправилне изразходванъ.
чевъ въ ул. „В. Левски* за 121 л.
92. Удобрява действията на кметството от
9 7 . Разрешава да се прехвърли правото
носително възлагането на предприемача Д. Кен- за сьбирание на таксите оть водата, велоси
ковъ ремонта на основните училища въ града, педите, бричките и проч. за презъ 1908 год.
по условията и цЪнит*, добити на общия оть Петръ, А. ГОйчевъ, върху Йв. Малчевъ и
тьргь и ремонта на общ. здание—сега държав двамата оть гр. Варна, съ сащите права за
на прогимназия — „Св. Кирилъ* и разреша- дължение и цена; тоя посл4дния за напрЬдъ
ва за това да се заплатят* оть общин. каса да се счита пр4дприемачъ на гореказаното
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право, и съ него общината да сключи, нужд- | де исковата молба до сяда, и да представлява
ния контракть.
общината по делото при всичка сждебни ин
98. РазрЬшава да се даде на предприе- станции до свършването му.
мачъ, чрезъ Tiprb съ тайна конкуренция съ
105. Да се уничтожи тьргьтъ, произведенъ
биране ето на бериите кавтарнна и крипи на за на 11 XII м. г. за ofдавание подъ насмь на
>единь срокъ отъ 3 год. смйтано отъ 1 Януари общ. касааски дюгени вь II уч. j^j 3 и 4 и
1908 г. до 31 Декемврий'1910 г.; за тая цель да сб конфискува залога па наемателя. Хр.
да се произведе новъ пргт, съгласно закона Георгиевъ отъ 25 л.; з* сжщите дюгени да се
за обществените прЬдприятия.
произведе новъ търгъ, отъ който ако послед99. Удобрява доставката отъ странство на ватъ за общ* пата загуби да се дирятъ отъ нае
6 ролетки за техническото ртделение при об мателя Георгиевт.
щината и разрешава да се отпустнатъ отъ
106. Р^ши да не се удобрява произведе
касата на (_щата ва началника на техничес ния на 5 II т. г. търгъ ва отдаване на предкото отделение Д. Раделия 100 л., които да | приемачъ магазинажа отъ общин. газино вла
се употребят^ за тгя цель. Мнението па кон галище.
трольора е взето по това.
107. Разрешава да се отпуща на секрета
100. Разрешава исплащанието «на наема, | ря на Варн. Общ. Хигиеския съветъ, фелдше
отъ наемателя Ниджа Мустафовъ, за общин. ра Ив. Брачевски възнаграждение за тая длъж;здаиве, вь което се помещава публичния дсмъ ,| носгь предвидено въ бюджета на общинната
хотелъ „Балчикъ" за пр1зъ 1908 год. да ста | за текущата година с&що и онова предвидено
ва по месечно, а не въ два срока и то за ва с&щата ддъжаость въ бюджета за 1907 г.
всЬки мйсецъ въ предплата, а за следните да се изплати изведнажъ за 1909 година ио
месеци да се взима полици сь солидни поръ месечно.
чители. Това условие ще има сила до тогава |
108. Одобрява за събирането на прихода
до когато TJ редовно се иагелнява отъ наема отъ вантарина и кривина презъ 1908 г. отъ
теля Мустафовъ, иначе ще се счита договора началото на годината до окончателното вьзлаза иарушенъ, ще се унищожи търга и ще се гание ва прЪдприемачъ събиранието на прихо
- конфискува залогътъ, като за даванието здание да отъ страна на общинага да се назначать
то подъ наемх се произведе новъ търгъ на трима души отъ конто едина за конрольоръ,
негова сметка.
другия кантарждия и третия шиникчия. Пър
101. Приема и удобрява проекто поемни- вия съ заплата 120 лв. месечно, а последни
тЬ условия ва доставката на 10000 к. г. сла те съ по 80 л. месечно.
ма за храна на общинските коне.
I
109- Да се даде 2 годишенъ срокъ на
102. Разрешава да се наеме за тазгодиш. I Саранди х. Теохаровъ отъ Варна за изплаща
наборна комисия, която ще преглежда младе не отъ дългатъ му къмъ общината, като пожите отъ набора за 1908 г. помещение, кое рачитель на Мих. Д. Брашнаровъ, считана отъ
то да е удобно за цельта. За горнята ц4ль да днесъ.
се отпусне отъ общин. каса една сума отъ
110. Р4ши да се заплати отъ общинската
160 л., която да се взема отъ гд. I § 11 п.
каса
на Г. Ат. Фуртуна, или на пълномощни
1 на т. г. бюджетъ, които да се вземать и
ка
му
Петфъ Анчевъ ако представи редовно
иренесатъ отъ запазения фондъ, защото, сума
пълномощно
стойностьта на местото му въ I
та по горния параграфъ е определена за нае- I
'
уч.
на
ул.
„Фердинадъ
1 в което се отчуждава ,
ти вече имоти, та е недостаченъ,
1
103. Р4ши и удобрява направеното на 4 за урегулирание на сящата улпца 31,500. лв.
Февруари т. г. съ заповедь
74 рпирсжда- сушата да се вземе отъ гд. II § 32 и. 20 на
ние на Варн. град.-общ. Кметъ, по наркътъ на т. годиш, бюджетъ.
111. Р-Ьши да се даде на Шаваровъ и Г.
хл$ба, който се произвежда и продава въ Вар
Братоевь
место въ индустриалния кварталъ «Л?
на, като определените отъ вего въ сжщата
15
по
плана,
отъ 5000 кв. м. срещу запдазаповедь тегло и цени намира за ежщест|
щание
за
него
по 1 лв. и 50 ст. на квадравующи.
•
тейъ
метръ.
101. Разрешава да се заведе, противъ Я.
112. Р-Ьши да се отпусне на Георги МаТабаковъ отъ гр. Варна, предъ надлежния J
садъ, граждански искъ за 891 д. 90 ст, кои | тЬевъ отъ гр. Варна ковцесионерь въ индуто той длъжи на обшината, за наемъ на об стриалний кварталъ место отъ 8000 кв.^ метра
щински недвижими имоти, наети отъ него презъ отъ които ЗОоО кв* м. даромъ, а 5000 кв. м»
разни години. Упълномощава се кмета да заве- | по 1 л. и 50 ст. кв. м. за построяване на
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фабрива за цимевтсви изд4дия ьъ кв. J6 I по
общвя пданъ на индустриалния квартвлъ.
1 1 3 . Разрешава да се заплати стсйнссть на
имотите в а следующме Варнер. жители как
то сл4два:
1) На Илия Чзкаловъ на ул. „Гургулата"
— 2 3 2 - 7 2 лв.
2) На ваел^двЕЦит* ва х. Теохари Бал
самова, а не ва Павко Балсамов*!, който е
едива оть наследвицше, втрху когото norptinно комисията която е оценила, е записала
стойностьта на ямота ул. я Св. Атанасъ"
7524 лв.
3) На Риза и Хасанъ Бееви и Зейнеха
Ханхмъ за имота вмъ уд. „Софронв" 271 лв,
9 5 ст.
4) На Халилъ Каварналъ ул. „Бургась"
7811 лв. и 50 ст.
5) На Елена До Голона вместо на майорь
Г. Валсамовъ понеже тя е била собственица
сь крепостенъ акть и по рано съ решение №
486)907 г. погрешно е поставено на Валса- I
мовъ ул. „Солунска** 1450 л.
§) На Бежияаръ Н. Ючормавски за себе
си лично като пълномощникъ на сестра си
Фотинка Д-ръ Олавчева и Горанна Н, Ючорманска. като насгойникъ на Асенъ и На
дежда Ючормански, за имотите имъ, вт улвци-.
те . В . Левски", „Фердвнандъ* и „Пресдавска 33,1*94 д. в 60 ст.
114. Реши градско - сбщинската градина
наречена приморска за напредъ да се именува
„Санъ Стефанска България".
2) Да се даде ва комитетъть по орпразднуването на 3 0 годвшнината отъ освобождение
т о , въ горнята градина на стария павилион*
за музикантше и да поставятъ паметвакъ на
Царя Освободителя.
3) Да се отпустнатъ отъ общйн. каса" ва
сжщия комитетъ помошь отъ 300 л. за тър
жественото отпразднуване на 1 9 Февруарий т.
година.
115. РЬгаи да се опрости н а Х р . Влаховъ
отъ Варна сумата отъ 2 1 л. и 3 0 сг., която
дължи на общината по испълнително дело №
270/1905 г. за разноски по схщото дйло.
116. Отменява решението си № 567
общ. мйсто Л* 26 въ V уч. да си остане на
името на купувача му Юр. Божиловъ, по то
ва решение Г. Божиловъ не е вземалъ участие
кат© заинтересовано лице.
117. Да се псканять всички неуредили до
сега см4ткитЬ си, сь общината за купените
огь общината м4ста отъ продадените 22 та
кива въ V уч. въ кв. на камения мость за
Евксинсградскоте шосе да гиуредять ръ 3 две-

венъ срокъ считавъ отъ днесъ иначе да с&
счита че ех нарушили условията да се унищожатъ търгове!* да се конфискувай залозвт&
вмъ, а за местата да се преизведе новъ търгь.
118. Отъ.стойностьта ва материала на згр,
въ II уч. на хгжла на ул. „Парушева" и
„Солунска", купенъ отъ Ьр. Иегрови, да се
нреспадне сумата 74 л. ^0 ст. за открадна
тите части.
119. Молбата на Ив. Миховъ да се оста
ва безъ последствие; местото което иска Ми
ховъ да се даде на ползуваве чрезъ търгь, но
който, ако иска да участвува и да наддава за
да го вземе.

Протоколъ № 10.
12 февруарий

1908 год.

120. Търгътъ произведевъ на 11II т. г.
се удебрява и се възлага върху Атанасъ Филиповъ за 520 л.
1 2 1 . Удобряба се пргътъ произведенъ ва
12Л1 т, г. преди обедъ и да се възложи вър
ху конкурента Ив. Малчеьъ за 4 0 0 5 л.
122. Реши да се отмени р1шението, на
съвета № 7 1 , като неправилно взето. Да се
счита въ сила търгътъ произведенъ на }2>ХП
м. г; и утвърденъ съ решение № 650 на сх•вета и .удобренъ съ предписание* № 15736
21JXII м. г: 2 търгь произведенъ на 8 того
да не се удобрява.
123. Разрешава изпдащанието на наема
*отъ Александръ Юрдановъ за вубличнитЬ домо
ве „Шевенъ* и „Адрианополъ" да стане
така: при подписвание на договорих* Юрда
новъ да внесе 3000 л. отъ които 2 0 0 0 л. за
„ПлЬвенъ" и 1000 за „Адрианополъ", а ос
таналите 2000 л. по месечно въ предплата.
За сумите за сметка на неизплатените месеци
да даде прлици съ солидни поръчители. Въ
случай че Юрдановъ не.устои на горните ус
ловия, ще се счита че ги е варушилъ и ще
се постхаи сь него съгласно чл. 4 отъ общи
те поемви условия и чл. 1 отъ специалните
условия за отдавание на наемъ на общиЕСки
недвижими имоти съгласно закона за задълже
нията и договорите.
124. Удобрява протокола на постоянното •
приехтетвие отъ 5|Xli 1907 г. и разрешава
да се изплати отъ общинската каса, на пред
приемача Н.Спировъ, сумата отъ 4 1 8 л. 40
ст. за пренесените отъ него 194 куб. м. ка
мъни, по У5 ст. куб. м. 429 каруци иЬзъкъ,
по 50 ст. каруцата, 2 1 4 д. и 5 0 ст. и з а
изхвърлянвето ва 98 каруги непотребна пръсть
за направата на калдъръма на продължението'
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на на ул. „Фердинандъ" отъ баирчего при х.
133. Да се остави молбата, иа Доачо ТеПанако до кжщата на Тони Петровъ.
невъ безъ последствие мйстого, за което иска
125. Разрешава да се исекътъ и прине- да му се даде чрЬзъ търгь.
сътъ останалите вь т. г. общ. "сечище 5 дека
13 4. Назначава се комисия оть сьвйгаира гора и да се употребятъ за нуждите в а цат$; Ст. Георгиевъ и Д. Ханджиевъ, която
основните* училища и общинското управление да разгледа заявленията на Кирчевъ и да ги
сечението и пренасянието да се възложи на проучи обстоателственно, подиръ което въпропредприемачь по дсброволно съгласие.
съть на ново съ мнението ва комисията до
126. Уважава молбата на Д. Христова и намереното да се Biece въ съвета за разглеж
й дава сржъ до гО Юаий т. г. за изплаща- дания
вие втората часть отъ стойностьта на купено
] 35. По принцшгь уважава заявлението
то й отъ общината место вт У участ. Л? 14 на .Матей Цieткoвъ, задължава тоя последния
кварталъ № 436.
да посочи на общин. управление, зданието, кое
127. Реши да се остави молбата на Петръ то маели да наеме за кафене „Вариете" по
Ивановъ стъ Варна безъ последствие.
диръ което въпросътъ да се внесе за оконча
128. Разрешава да се завЬде противъ Т. телно разглеждание.
Паршкевовъ предъ надлежния съдъ з* право
136. Докладва се въ съзета заявлението
на собетвенноеть върху лозето въ местаоитьта на Ат. Хр. Кенковъ и рЬпш да остане то безъ
„Манастирьи между съседи: Флори Индже Ба- последствие.
.джакъ, Докша Парашкевова, Тодорь Параш137. Реши да се даде на Д-ръ Г. Паружевава и отъ двете страна п&п>, упълномоща сиядисъ общинска нива въ „caps чепшелвръ"
ва кмета Д. Пюскюллиевъ да заведе дело и за още три години чрезъ търгъ.
$а представлява общаната предъ всички сждеб138. Реши яа се остави молбата на Ив.
ни инстанциии.
Миховъ, като не основателна безъ последегвне.
129. По д4лото на общаната № 1327(5/07
139. Назначава комисия въ сьставъ съвет
г. но описътъ на I Варнен. Мирввий Сж^ия, ника. Д-ръ. Бакърджиевъ, общ. юриетконсултъ
J® 494 907 год. и 388,907 по описътъ на 0. Календеровъ и контрольора при общинската
Варнен. Osp. Сждъ се упълномощава кмета каса Д. Г. Шйчевъ, ва да проучи на лравенида* представлява общаната на 15 того съ пра те презъ У 8 и 99 г. разходи при касиерствово да ^пълножга^а1т-^рето1-^шце^авокатьг ко те на М. Ковачбвъ и да представи за намере
муто за възнаграждение да заплата отъ общ. ното ~съ докладъ до общ. съветъ, за вземание
каса 40 л. за триге дела, а по делото въ решение.
140. РазрЬшава да се залеса отъ общин.
апелативния сждъ обляната да се представля
ва отъ общинския юриетконсултъ е Календе- управление исканото отъ Варненци место; нуж
дайте за това дръвчета да се вземать отъ общ.
ровъ.
130. Разрешава да ее заплатятъ отъ об разсадници. Испълнението на това рБшение,
щинската каса, на началникъ ннжирера при се възлага върху постоянното присъствие на
общинските управление Г. Д. Раделия, за оти- общин/ управление,
141. Приема станалото между Хр. Нивованието му на 27 и 29 ноемврий м. год. до
изворите на „харами-jepe* и селата Русларъ I ловъ •_ Банката „Напредъкъ" прехвърляние
Аджемлеръ въ размеръ 52'44 лв. по са4тка. I на сумата 12011 л. 79 сг., кояго общината
По настоящето решение е взето мнението на длъжи на Хр. Николовъ.
142. Назначава комися въ сьставъ: кмета
контрольора, което е въ смисълъ на решенаето.
131. Разреши да се заведе противъ Иосифъ | Д-ръ Пюскюлиевъ, градски лекаръ Д-ръ АрЮршновъ отъ Варна, наемателъ на общин. ба шинковъ, инжинера Радения и общинския сърака при „Гкмдюсъ-чеима" граждански искъ ветникъ Меразчиевъ, да намери и определи
за заплащание втората половина оть наема за место за д-во „Червенъ кръсть" за съграж1908 год. 67*50 лв. Уполномощава се кмета дание на санамриумъ за гърдоболни, и да се
Д. Пюскюлиевъ да' заведе искътъ и да пред внесе за разглвждание.
143. Реши да се отпусне оть общинската
ставлява общаната предъ всички садебни инкаса, на А. Парушевъ, отъ Варна, студенгь
сгакций.
132. Реши да се отчужди през тьзи год. при таборската акедемия въ Унгария, една поцЬлого место на наследниците на В. Петровъ мощь отъ 200 л., които да се взематъ оть гл„
отъ Варна въ II уч. на ул. „Царь-Борисъ" оть 1, § 22, п. 22 на т. г. бюджетъ.
144. Искането на комисията за отпразд145-70 кв. метра и да се заплатя стойноста
му оть 7285 лв. сметано по 50 лв. кв. м. | нувание 30 годишнината отъ освобождението
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на България, за помощь отъ 300 л да се оста | чените за Германия и Франция кожи отъ Бъл
гарско произхождение за да се допусгне пр4ви безъ последствие.
145. Разрешава да се заплати отъ общ. . минаванието имъ презъ А-унгария требва д&
каса ва общинския юристконсулть С. Кален- се придружавать сь следните документи:
деровъ пжтни и дневни за отиването му въ 1
I Предназначени за Германия а) Свид4-,
Русе, на 35 и 21/1 т. г. по делото на общ. телства за м4стопроизхождението на кожите,
въ размеръ на 144 л. и 40 ст. по сметка11 б) Позволително отъ Унгарското министерство
направена съгласно закона за чиновниците.
j на търговията в земледе^ието. в) Свидетелства
1 че Германия разрешава вноса на стоката.
Протоколъ № II
IT Предназначени за Франция, а) Скидб-»
телегво
за местопроихзождението на кожите
21 фееруарий 1908 год.
б) Позволително, отъ Унгарското министерство
146. Да се приеме по земените линии за на търговията и земледелието,. в) Свидетелство,
дворищната регулацията кв. № 175, но са че Германското правителство позолява транзи
мо че парцела 1 си ссгава за № 10, а не та имъ, г) Свидетелство, че Франция допуща.
както е предложено отъ инжира, да се преда вноса.
де на местото № 11.
ПодпрЪдседатель: t Патамански.
147. Приема да се даде на дворището №
Секретаръ: Димовъ..
8, лице само 4 метра къмъ ул. „Габровска''
подъ общъ покривъ съ JV2 10 а, 10 б, та
ОБЯВЛЕНИЕ
по тоя начвнъ ва № 10 б, да не се закрие
лицето къмъ сжщата улица.
Вследствие писмото на Варн. Градски На148. Р&пи приема безъ изменение дворищ | чалникь подъ Л? 3253 съобщава се на насената регулация на кв J\S № 176 и 178.
лението за знание, че въ с Ески-Балабанларь
Атска община, Разградска околия е констати
рано бол4стьта „Краста* по конете.

Варн. Търговска Индустриялна Камара:

ОБЯВЛЕНИЕ
1
Видинско Град. Общ. Управление обявява
за знание, че е издадено дубликатъ на Цеко
Варненската търговска индустриялна камара Пацевь за изгубения му билетъ Л9 17808, 14
обявява на интересующигЬ се обущари, ча тя Декемврий 1901 год. вследствие на коею
открива въ града Разградъ безилатенъ курсъ по горния билетъ да се счита за невалиденъ.
модерно обущарство, който ще трае 3 месеца,
отъ 28 Априлъ до 27 Юлий текущата година
ОБЯВЛЕНИЕ
Еуреа ще бдде завтршенъ съ екзаменувание на
Варнен. Град. Околийско У-ление обявява,,
учениците и издаржалнте взпитъ ще подулатъ
че
Маринъ
Христовъ отъ тр. Варна е изгубилъ
свидетелства за това.
Г интизапски билетъ № 74,588, серия 63—1906
За учеаици се приематъ, майстори и калфи.
год. издадень отъ Арнаутларската община, за
които предстввятъ документи, че еж работили
единъ конь, 8 годншеаъ, костмъ черенъ и на
занаята поне 4 години.
челото бело, поради което му е издаденъ дубли
Записването става до 27 Априлъ, всеки
катът Оргннала, да се счита за невалиденъ и,
приеждетвенъ день, въ канцеларията на общин
ако се залови, да се изпраги въ управлението.
ското управлвеие въ Разградъ.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 577 .

Под. пр*дседателъ А. Р. Патамански.
Секретарь: Ж. Димовъ. I

Варн. Търговска Индустриялна Камара.
СЪОБЩЕНИЕ
№ 574.

ОБЯВЛЕНИЕ
Кермитлийското селско оещинево управле
ние обявява, че е издало на Гарабедъ Аргатановъ отъ с Лара-агачъ (Айтоско) дубликатъ
отъ интизапския билетъ № 66734 серия 62
1&06 год. отъ 21 / X / 1 9 0 7 год. и ако изгубе
ния оргиналъ се намери негде да се счита за
невалиденъ.

Варненска търговско индустриялна камара
съобщава на интересующите се, че предпазна-1
Ивдава Варненското Градско -Общинско Управление

Шчатжжца „Вважлиоеть" — варна.

