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Варна, 9 Май 1908 г.

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИИЪ
И8ла8я три пъти въ месеца,
обикновено кьмъ 10, 20 и 30 числа.

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

Цената ва вестника е, винаги пр*дола1во, ьа годгва сгио I дв 20 ст.
Може да ее предплаща и само ва три
месеца.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст.
» втора страница
2 „
„ третя и чнтвърта
2 .

Едпнъ брой б стотинки.

Едшъ брой 5 стотинки.

По случай имевиятъ день на Негово Царски]
Височество Престолонаследника, Кмета ва ТГ{Б
Варна е отправилъ следната телеграма:
София — Двореца
Негово Царско Височество Престолонаследника
Князъ Борнсъ Търновски.
Днесъ когато Варненци тържествено празвувать тезоимения девь ва Ваше Царско Ви
сочество, щастлввх съмъ за гдето мень се падна
честьта да Ви поднеса най-схрдечнитЬ и искрени
поздравления и благопожелания на Варненци
и поите.
Молитствуваме пр4дъ всевишния да дари
на Ваше Царско Височество здраве и дългоденствие, за да можете въ определения день
«тъ провидението да поемете сддбините на
Отечеството ви, достойно да продължите пр4дначинанията на своя августейши баща, любипия ви Госпедарь, за постигане идеалите на
Българския народъ.
Кметъ: Д-ръ

Пюспюлиевъ.

Въ отговоръ на телеграмата на господинъ
Кмета, Негово Царско Височество Престоло
наследника е благоволилъ да отправи следната
телеграма:
Трогнатъ отъ' приветствията ва Варненци,
предайте имъ моята сърдечна благодарность за
.благопожеланията.
Ворисъ Търновски.

уПРАВИЛНИКЪ
М

за

Eesfifoчесрии^ и Санитаренъ надзоръ върху из^foj^DT^^eTo и продажбата на хлеба и подоб^ ^ т Т и т е нему изделия, въ гр. Варна.
Глава

I.

Хлпбопгьнарницитгь и тгъхното разпртьдгьление по категории:
Чл. 1. Хлебопекарниците еж заведения,
въ КОЕТО се произяекда. хлебъ в подобните нему
изделия, като вифди, сладки (брисши), симидъ,
гевреци и печене на разни частни тестени и
други печива.
Чл. 2. Хлебопекарниците се делятъ на
две категории: 1 ) хлебопроизводителни и 2)
иекарници на разни печива и произвеждане и
печене1 на симидъ, гевреци, кифли и сладка.
Чл. 3 . Хлебопроизводителните пекарници
се пом4щавать въ особни помещения по утвърдевъ отъ техническата власть планъ.
Чл. 4 . ХлебопреизводителнитЬ пекарввци
се състоятъ отъ следующите помещения: 1)
екдадъ за брашно. Това помещение требва да
е светло, широко, хладно, добре проветрявано,
сухо и най-малко отъ 20 кв. м.
Забтьлгъо/ека. Брашното требва да стои върху
особени дъсчени Възвишения, вясокн отъ пода наймалко 15 см. н отдалечени отъ стената доне 20 см.
2) Помещение за месене хлеба. Те требва
да е широко, добре осветлено, съ тавань измазанъ, съ циментиранъ подъ съ реголи за
отичяне и лесно промиване, снабдено само съ
най-необходимите за месене хлебъ прибори:
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а) нощви подвижни, удобни ва чистене отъ
вси страни, лесно прикрепявани 6 стената;
б) казаиъ, добре калайдисанъ и съ добре
затваряющъ се капакъ за топлене на вода,
Казана да е поставень на високо и да има
канела 8а точене аа водата;
в) скеля до ст4ниг4 за слагане панакотнгЬ (дъските за хл$ба);
г) Пававоти, дълги лоне два метра, съ
4 страници отъ дъски гладки и да се миятъ
лесно;
д) малъкъ шкафъ съ две •отделения за
държане на чисти платна за: месали за панакотитЬ, платна за покриване на нощвите, на
тЬстото и за чистите блузи и шапки ва ра
ботниците*;
е) две сита телени за пресоване на фа
бричните брашна;
ж) везни и грамове за теглене на тесто
то и
з) всички необходими при работенето
прибори, като угрибки (струшки), цедилки за
соль, садъ и тенекия за вода и др.
Забтългъжка: Третината яа понещеяиего на
жесалнята жоже да се поставя надъ пещьта.
3) Пещь или фурна за печене на хлебъ.
Тя требва да има уста къмъ улицата,
4) Дюгенъ пр4дъ самата фурна и къмь ули
цата за държеве и продаване на хл4ба. Вътова
пом*щение трЪбва да се намиратъ шкафове,
или рафтове за пазене хлебъ, поставени по
край огЬните, една маса подвижна, въ ко
ридора, на около за свободао обхождане,
на която требва да има поставени везни за
теглене на хлеба. Подъть на дюгеня требва
да бхде циментвранъ, посгланъ съ плочи или
дюшеме отъ дъски, да имЬ една подвижна
стълба за нареждане на хл4ба ръ шкафовете
или рафтовете. Винаги тоя дюгенъ требва да
има отпрЬдъ джамлъца къмъ улицата.
5) Помещение за спалня на работнвците,
отд4лно отъ склада за брашно, отъ м4салнята
и отъ пещьта. Спалнята требва да бдде ши
рока, да осигурява поне 10 куб. метра въздухъ на работникъ, да е свйтла и да се про
ветрява лесно.
6) Отходни вйста. Добре устроенъ заходъ
съ ватеръ люзеть, на страна огь горнйтЬ по-

м4щевия или пъкъ въ двора, ако н4иа кана*
лизация и водопроводъ и винаги чисто пазени
и промивани съ вода.
7) Вь хлебопекарната требва да има
прокарана тръба за вода въ общия коридоръ
и въ мЬсалнята съ канела и отдолу специал
ния мивникь сь тръба за изтичане на водата.
Чл. 5. Пекарвиците отъ вт*рата кетегория се сьстоятъ стъ с&щите помещения, съ
изключение на складъ за брашно, а въ дюгеня
се позволява да има тезяхъ, прорЪзднъ за об
хождане и окованъ съ цанкъ за слагане на
разни печав* и хлебъ отъ частни къща, гевре
ци, сладка, симиди, кифли и up.
Чя. ri# Всека хлебопрзизвадителна певарница требва да б&де приспособена да вади на
денонощие най-малко 5 0 0 килограма хлебъ
отъ различните кь чества.
Чл. 7. Вс4ка хлебопекарница требва да
има надпись задъ вратата сь означение раз
реда на хлебопекарницата, името и фамилията
на хлебопроизводителя или на хлебопекаря.
Глава

II.

Качествата и продажбата на

хлгьба.

Чл, В: Х^ебътъ, който се произвежда отъ
хлебопроизводигелните пекарнвци, се разделя
на четири качества;
I. Хл4бъ б4лъ екстра, ириготвенъ отъ
пшенично брашно, коего да отговаря по типа
№ 0 отъ мелницата на д-во „Сила* и отъ
Девненските валсови воденици.
И. Велъ хлЬбъ първо качество, иригот
венъ отъ пшенично брашно, което да отговаря
на типа «Л? II отъ мелнвцата на д во „Сила*
и № I отъ Девненските воденици.
III. Белъ хлебъ второ качество, приготвенъ отъ пшенично брашно, което да отговаря
по типа № Ш отъ мелницата на д*во „Сила*
и JH? II отъ Девненските валсови водевици.
IV. Обкновенъ б$лъ хлебъ, ириготвенъ отъ
пшенично брашно по типа № IV оть мелни
цата на д-во „Сила* и III оть Девненските
валсови воденици и I качество оть каменятЬ
воденици.
Всичките четири качества хл4бь си о с 
тавате сь естествения си цветъ. Забранява
се вс£ко лустросване.
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Чл. 9. Хл1бътъ и отъ четирт* горни ка- I
чества трйбва да има чриятевъ дтхъ и вкусъ.
Той требва да има дребни и почти еднообраз-ч
вн шупли. Ксрата му требва да е твърде до
бре изпечена и жнавуввва, тр4бва да е ншо
виселъ, нито бдудкавъ. Содата му да не е
влисава. Хлебътъ требва да е еластиченъ и да
не съдържа суроио брашно имухълт. Целиятъ
хл!бъ не бива да съдържа повече стъ 3 5 на
сто вода, а само средата му 4 2 на сто вода,
Хл4бътъ ве требва да съдържа: cluviceps pur
purea (secale cornutum), мораво рогче lolium,
temulentum (плавецъ) главвя (спори отъ telilia tritici) къклица (agrostoma dithago), rpaхулъ и разни други чужди семена. Хлебъгь
ве требва да съдържа стипцз, медни и цинко
ви соли.
Чл. 10. Щвит* ва хлеба и отъ трит*
последни качества се опредлятъ въ края на
вс!ви и4сс пъ, съ ралидвссть за на следующия,
отъ общинското управление (чл. 64 и. 30 отъ
закона за градскиие общини) и се съобщавать
задължително на хл4бопроизводителите и граж
даните съ ваповйдъ отъ кметството. Тези це
ви се оставятъ въ зависимость огъ цевите на
брашното и разноските за провзводстлото на
даденото количество хлебъ, съ иечала бруто 5
л. ва 7 5 кгр. една торба брашно или добито
отъ него Ь 6 кгр. хл!бъ.
Забгългъокка. Единачната цена на всичкк качес!вь хлебъ е 20 ст. съ тяжесть, въ вависимость
отъ ц1'ннт^ на брашното.
Чл. 11. Хл1бътъ се разпродава въ самия
дюгенъ при фурната или въ подобенъ дюгевъ
(чл. 4 п. 4) въ /фуги м4ста далечъ фурната.
Т4зи дюгени требва да вматъ всичките, наред
би, както и въ дюгеня при фурната и съ надписъ „клонъ отъ хлебопродавницата на (име
в презиме).
Забгьлпжка. Гостилничарите, макарите, ке
бапчиите ще държатъ хлеба, вреднавначенъ ва 1шиентите си, въ специални за тая цедь шкафове.
Чл. 12. I. Пренасянето на хл4ба отъ
фурната до складовете може да става само въ
кола съ добитъкъ, покрити и боядисани добр4
отвьнъ.
II. Разнасянето на хлеба по кдщята и
по абонатит* става схщо съ колички чисти и

съ надпись, сьдържащъ името и презимето и
адреса на хлебопроизводвтолната фурна.
Ш. Хлебъ въ малки количества и до близ
ки разтояния може да се разнася и въ затво
рени кошници.
При веЬк© принасяне и разнасяне на хле
ба, тр!бва да бъде обвитъ добр4 съ чисто 64ло платно.
Чл. 13. Продаването на хл4ба по улици
те и по пазарите ва табли и по какъвъ и да
е другъ вачьнъ, се забранява.
Забплтъжка: Занр^щава се продаването на
хлебъ като стока у бакалвици и всички други по
добни продавници.
Чл. 14. Въ вс4ка хлебопекарница треб
ва да има една черва дъска, ва която да сгои
залепена з8пов4дьта на общинското управление
относително качествата и цената на хлеба,
преизведенъ и продагант въ хл1бопекарнвцата.
Глава
Санитаренъ

III.
надзоръ.

Чл. 1 5 . Санитарниятъ надзоръ се извър
шва върху качествата на хлеба и брашната,
(чл. чл. 4, 8 и 9) върху хигиеническото сьстоявие на помещенията, т4хната достатъчность
и втрху самвт4 работвици. Ревизиите ставать
въ всеко време (чл. 7 отъ закона за санитар
ния надзоръ ьърху хранителните и пр. предме
ти). При т$8и ревизии може да се повика и
и единъ представвтель отъ здруженията на
хлебарите.

Чл. 16. Въ никоя хлебопекарница, .отъ
каквато и да е катогория, не може да се прие
ма какъвто и да е работнакъ, безъ да пред
стави медицинско удостоьерение че е вдравъ.
Чл. 17. Всички работвици въ хлебопе
карниците и отъ двет4 категории, както и самигЬ ма! стори и хлйбопровзводители, които
взематъ участие въ самото производство на
хлеба и въ ръчната продажба на хл4ба, подлежатъ ва медицинско редовно преглеждане
(чл. чл. 3 и 4 отъ правилника за правата и
обязаностите на общинските л4кари). За тая
ц4ль т4 еж длъжни да се снабдять съ сани
тарни книжки sa записване здравословното имъ
състояние.
|
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Чл. 18. Облбклото на служашит* въ
хлебопекарниците и отъ двете категории е:
за работниците разносвачи на хлйба — бела
платнена блуза върху дрехите; за месачитЪ
—дълги платнени рази и бЬли платнени шапвв; за самите пекари обикновени сиви блузи
и с-що такава платнена шчпка. Всеки работникъ, мгзсачъ и пекаръ, требва да има по три
такива премени.
Чл. 19. Работниците требва да се държатъ въ голъма чистота, да си миятъ често
рхцете, особенно преди месенето на хд4ба,
да си режатъ много рйдорно ноктите и да са
винаги ниско остригани, а при извършването
етъ техъ на работата си да" се обличатъ
винаги, съ установената ва т4хъ форма и да ходять най-малко два пжти на мйсецъ на баня.
Ч*. 2 0 / Сгопаните на хл4бопеварниците
и отъ двете категории с& зцължена да съобщавать веднага на санитарното отделение при
Кметството за всеки случай разболЬване между
работници.
Чл. 21. Обработването и лечението на
хлЬба започва отъ 6 часа слЬдъ обедъ до 10
часа сутриньта на другия день, а въ останало
то време да се пречистватъ помещенията и
всички прибори. Въ време на рамазана могатъ
да се вадять само пити оть 1 часа сл4дъ о5.
до 5 часа вечерьта.
Чл. 22. Всичките помещения на фурна
та, както и всичките въ тЬхъ прибори и мебе
ли, тр4бва да се държатъ въ най-голйма чис
тота. Нощвите, въ които се държи брашно или
тЬсто, требва да бадатъ покрити съ чясто 64до платно. СтенитЬ на всичкатЬ помещения
трЬбва да се варосватъ най-малко 4 пжти на
годината, подовете се измиватъ вейка събо
та най-малко, а стаите редовно се пров4тряватъ, Вейки неделенъ день на всичките фур
ни се забранява приготовляване на хд$бъ, за
да си починатъ работниците.
Глава

IV.

Чл. 2 3 . Сл4дъ влизането въ сила на на
стоящия правилникъ кметството се разпорежда
за съставянето ва една комисия, която ще
прегледа всичкитЬ до сега сжществующи хлебо
пекарници, като се окаже въ протоколите за
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вейка една фурна, моте ли тя да се приспо
соби за хя4бопроизводителна фурна или да се
обьрне ва обикновеана иекарница отъ втора
категория. На хл$бопекарит4, фурните на кои
то могатъ да се прЬобърнатъ въ хлЪбопроиз
водител ни пекарници, се дава срокъ една го
дина за преустрояването на фурната, съгласно
настоящия правилникъ. СлЬдъ влизането му въ
сила забраняватъ се постройки на фурни, кои
то не отговарятъ на плана съгласно чл. 3 .
Хлебопекарниците, които не ся се уредили до
тоя срокъ, се прпобръщатъ въ прости пекарни
ца отъ втора категория и не могатъ да произвеждатъ хжкбъ за продаване. Всичките хлебо
пекарници, които не отговарятъ на настоящвя
правилникъ и немогатъ да се приспособятъ
съгласно исканията му, се преобръщатъ на
прости пекарница отъ втора категория.
Чл. 24. Фурни, които не могатъ да отго
варятъ по никой начинъ за пекарница отъ
втора категория, се затваря гъ въ три месеченъ
срокъ по разпореждането на Кмететвото.
Глава
Наказателни

V.
разпоредби.

Чл. 25. Нарушителите на настоящия
правилникъ се наказвать съгласно закона за
санитар зия надзоръ втрху хранителните, пи
тейните и общеуаотребяемите въ живота пред
мети и по закона за градските общини.
Чл. 2ь*. Всички други правилници и раз
пореждания, противоречащи на настоящия правивникъ, се отмйняватъ.
Кметь: Д-ръ А

Пюскюлиею
Преди съ

ПРОТОКОЛЪ
Днесъ на 2-й Априлъ 1У08 г., подписанитЬ: Варненски град. общнн. кметь Д ръ А.
Пюскюлаевъ, общин. съветнивъ Д. Ханджиевъ,
енорийския свещеникь Ст. Ганчевъ, главния
учитель Зографовъ и общин. контрольорь Д. Г.
Иейчевъ, сьставляющи комисия по раздаване
подарената оть Нейно Царско Бнсочество кня
гиня Елеонора сума 1 0 0 0 (хиляда) лева, з а
помощь на Варненските бедни жители, следъ
като проверихме по отделно прошенията на
бедните дадени за тая цЬль до Нейно Царско
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Внсочество Княгинята, изпратени до кметството
чрЬзъ аташирания при особата на Н. Ц. В.
Княгинята, полковникъ Савовъ и като вгехме
предъ видъ семейното положение и материал
ното състояние на вс4киго, то разпределихме
•сумата както следва:
Где живйе

"
Име в фамилия на
бедното лице
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№
1=3

лв.

Магдани Татиосоза
11 Чакърова 96б'—
Тефари&ъ Грасова
| » Антояинъ J 989.—j[
Рада Тодорова
ь »> Нишска
47 1
Мара Стоянова
> —
п
Кера Въчкова
)
п
Ниделчо Николовъ
IV
—
11 30
Пенка Иванова
I Пиринска
54 —
Мария Д. Чакърова
IV Храбъръ
19—1
Мария Кжнева
101823
IV
—
н. ц м. 1 0 4 5 ' Парьшкева Митева
п
Анастасия Сократова
п . Струмска
7—
1040Ради Митевъ
т»
—
Такуфн Киркорова
1267 30
я
—
Корани Григорова
Бенковска
61 29
9
Куртеса Панайотова
п
—
11 —
Калоянъ \ 20 —
Султана Андонова
п
Марвя Георгиева
— въ л. С. сев.
"Фрусина Георгиева
IV Панига
2
Минка Куртева
9
—
55 10.
Ботева
Милва Вълкова
1 30
9
Анна Николова
—
13 21
п
Батай
Калина Стоянова
29 —
п
Ллексан1ра Тодорова
—
15 2^
п
Султани Петрова
61 29
п Бенковска
Добра Д. И х. Калинова п
—
13 16
Димитричка Панайотова — уч. ст. у-ще
Василка Тодорова
IV
—
ш
ГЮЛБОНЯ Хамиарсунова п
1262 30
—
Дафина Атанасова
Ватова
7—
п
Донка Вълчева
п Араба кон.
1279 13
Еленка Ставрева
—
п
Донка Георгиева
2 ,—
" Ьатова
Нетва Василева
1 281 5
—
• 1
—
Харусакъ Хаипарсунъ ft
14 —
Мянзара Киркорова
1276 13
—
п 1
-Асапетъ Есакова
п [Анг.Кянчев 1276 —
Цона Стефанова
—
7
—
Мария Вас, Иванова
— Странджа
7—
н. ц* м. — —
Ана Филипова
п
Васила Иванова
111 —
п
—
Костандина Райчева
—
— —
п
Ботева
Гина Костова
5—
п
^Форшика Стоянова
36 —
п Бенковска
Димитра Иванова
37 —
п
*
Афроди Трандафилова 1 п
Панига
1 28
Киряки Христова
1—
ъ Ст. планина
Б'27
Мария Иванова
—
1 •#
1
3'29
Ванца Христова
" 1
<1офия Стоянова
—
329
Jdafipa» Авиднзова
—
1 1421 1

—1

1

J-

1:

6
6

8
8
5
6
6
8
8
7
10
7
8
,7
8
7
8
6
18
5
8
7
8
6
8
18
18
7
12
8
14
14
14
8
8
12
10
7
6
10
8
8
7
8
8
9
5
5
9

7

IV
Фотини Атанасова
1279 —
9
Мария Василева
Панига
23 — I 8
Стефана Илиева
—
5 281
5
Пембв Исинова
Пашакапусу 1285 —
12
Марвнка Стойчева
-.
31 18 20
Бенковска
Киряки Димитрова
31
10
Парашкеви Георгиева
Панига
3 — 10
Е тена Ианайотова
1040 —
—
12
Каменарска
Дафина Банкова
7
10
Ненчо Николовъ
7—
5
9
Ботева 1138 —
И. А вгеловъ и Б. Иванова
5
Дрмнзка
Марийка Генова
i
7 — 10
Ватова
Мири* П. Николова
4 — j 24
Афенда Георгиева
Калоянъ
23 —
5
Тона Константинова
Батай
Ю 26
9
—.
Кера Колюва
3—
9
Тодора Колева
Дреновека
5 —;
9
Сотяра Фотева
Мелнишка
5 — 5
Кесария Иарашк«вова
Бевковска
6 — 15
Ботева
Васила Димитрова
6 — j 10
Ангелина Иванова
Панига 1198—!
6
Майрамъ Ованесова
12312»)
—
5
Шуменска
361Райна Станкова
10
Тодорка Димитрова
— уч. I в кл.
18
Давня Ниюлова
—
—
10
Атанасъ Ивановъ
V Шарска
33—j 10
Рилска
Димитрина Д. Маринова я
—
12
i
Дина Ставрева
! 12
—
—
*
Дафина Михайлова
—
—
12
п
Македонска set/m — 10
Тодора Сотирова
9
EieHKa Илиева
20
т» Миладинов. 316;—|
Ив. Г. Сатжбеевъ
V Витоша
387 — 15
Шарска
Марийка Железкова
20 —! ! 1 5
9
Е.еяка Бъчварова
Асенъ
20 — 15
п
Пиринъ
Щвряни Николова
395 —
6
9
Катерина Димитрова
Рилска
15 — j ! 6
99
Керана Маргова
Младенска 212 —! 10
9
Пвйца Иванова
Македонска 36S — 1 1 0
Щ
Любенова
Блена Георгиева
7—
6
9
Иванка Кирова
8
1 * Анг.К&ичев 673 —
Райна Костова
п Македонска 366 — 1 Ю
Атмаджа
Тодора Стоянова
— —
5
9
Фироника Барионъ
I Въ8стан.
17 — 10
Участ.
Анна Янкова
V
— — 20
Десаипа Филириднсъ
II
32 —
5
—д
Аница Юрданова
11
— — 10
— Д
Змар. Парушева
IV
—
— — 20
Катервна Петрова
Бенковска
24
8
9
Калуда Костадинова
в. ц. м.
9
— —
3
ПКаравеловъ — —
Мария Христова
4
1
Веска Напетова
уч. II кл. —
9
10
Десшна Иванова
— ,— 10
9
9
Анна Петрова и Ана
стасия Дим§трова ро
дена Петрова
— Д
9
— —
8
Бленка Ранкова
V Сокодска
27 —
8
Ставра Христова
IV Батай
3
— —
Хоропсема Ннгоозова
—
4
п
— 80
Батай
Жеко Атанасовъ
31
9 [
Тодоря Михалева
3
9 i Мелиншка
Map. Кирякова
—
10 25
2
9
1000
Всичко

|и

|J

a
a

\
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отъ

РЕШЕНИЯТА НА ВАРНЕН. ГРАД.-0БШ. СЪВЪТЪ,
(Продължение отъ бр. 4—1908 г.)

149. Остави безъ посл4дствяе заявлението
на двамата тхжители: К. Стефановъ и Тодорь
Фотевите наследници в приема безъ всеко
променение дворищната, регулация на кварталъ
№ 87.
150 Местото предназначено за площадъ,
между кварталите № J\fi 17, 44, 46, да бхде разпределено на дворища не по-малки отъ
300 кв. м., подлежащи на публична проданъ,
като общ. имане.
Ол4дъ като б&хе така урегулиранъ тоя
безимевевъ кварталъ, да бхде изпратенъ въ
министерството sa окончателно утвърждение, ка
то яе засегающъ ничие, освенъ общинските
интереси
15J. Приема безъ всеко изменение двори
щната регулация на кв. № № 376,. 377 .и
378 сждаржащи праздни общински м4ста. *
152. Остава заявленията на Кара Мехмедовъ Демировъ, Али Мехмеаовъ Арабаджа и
Ана Щ Цанева безъ последствие, и приема
безъ изменение дворищната регулация на кв.
Л5 № 67 и «8,
153. Остава безъ последствие заявлението
ва А. Коевъ и приема безъ изменение двори
щната регулация на квартала № 143.
154. Регуляцията на ул. „Арда* Е „Шип
чеяска" въ кварталите № 5 1 , 52 и 53 се из
мени по зелените линии ва проеьта, за дворищватгР регулация на квартала № № 52 53.
155. Приема да се ивмени регулацията на
улица „Бдинска" по зелените линии, като се
помоли Министерството да измини дворищната
регулация на квр. № 50 съобразно зелената
регулантна линия на улица „Бдинска".

Протокодъ
№ 12
22 Февруарий 1908 година
156. Удобрява щото изсичането на оста
налата частъ отъ общинското сечище „Каралезъ(,
въ разагЪръ на 5 декара и пренасянето оть
вея на материала да се възложи на предприе
мача Д. Жекевь по 6 лв. за вола исЬчени и
пренесени отъ гората до гр. Варна и по 5 лв.
за с&щотоотъ гората до гГондюзъ-чошмев и
разрешава да се заплати отъ общинската каса
ва Д. Жековъ следъ свършването ва работата
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нуждната затова сума, която да се вземе отъ:
гл. I 814 п. 4 на тъзъ год. бюджетъ.
158. Удобрява покупката на 172 факела
и 2 к. гр. бенгалски огьнъ, употребенъ за тър
жеството на 19/П т. г., по отпразнуването ва
30 годишнината отъ освобождението на Бълга
рия и разрешава да се заплати отъ о£нц. каса
стойностьта имъ 100 лв. — 86 лв. за факелитйи 14 ЛР. за бенгалския огънъ, на братия Пет
рови, които ех ги доставили на общината. Су*
мата да се вземе оть гл. I § 28 на тъзъ го
дишния бюджетъ.
157. Да се заплати отъ общинската каса
на Ст. Ивановъ сумата предвидена въ решение-*
то на съвета № 102 1908 год. утвтрленъ отъ
господина управителя съ № 1748 1908 год. за
наемане на помещение за заседанията на тъзъ,
годишната наборна комисия въ размеръ ва 150
лв,, понеже за тая целъ е било наето помеще
нието на Ивановъ.
159. ОбЪсилва се решението на общин
ския схве^ъ отъ 6/II т. г. поуь JV2 113 по от
ношение ишлзщането стойностьта на местата
на наследниците на Н. Хр.ГОчормански,кой
то се отчуждаватъ за регудиранието на улица
„Пресвавска" „Фердвнатъ I- „В. Левски" в
„<в. Атаваеъ*.
160. Удобрява се търгътъ за отдаване на
првдприемачъ доставката на 70 м. железни трдби въ диаметъръ 5 с м. и едно буре цименть,
произведенъ на 15 того и го възлага върху кон
курента Хр. Николовъ за 332 лв.
161. Удобрява се т?ргътъ станалъ на 15
февр. т. г. за отдаване на закуповачъ прихода
отъ жатната борса, за презъ текущата година
и го възлага върху конкурента Из. К. Поповъ
за 3501 лв. 90 ст. срока да се счита отъ деньтъ
на сключвание договора до 31/XII 1908 год.
162. Удобрява търгътъ произведенъ на 15
И 1908 год. за отдаване на прЗздприемачъсъбирането на таксите за правокопане, пръсгъ
чимове и други, за т. г. и го възлага върху кон
курента Ат. Филиповъ за 1151 лв.
163. Удобрява търгътъ произведенъ на 15
т. м. за отдавание на предприемачъ направата
на една дървена преграда въ касов, отдел, на
общ. и го възлага върху Ф. Дюлгеровъ за 683
лв. и 70 ст.
164. Удобрява се търгътъ произведенъ на
18 того за отдаване на предприемачъ доставка
та на 3000 разни саксии и го възлага върху
Ставри Петровъ за 295 лв.
165. Прие докладваните въ съвета проекто поемните условия, за продаване «бщ. места*
съ благоустройствена цель.
166. Одобрява решението № 304 оть IT-
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юлвй 1907 год. съ което е постановено, да се
отчуждятъ всички воденици и тепавици при „Хауами-дере" „Русларъ* и яА*жемлеръ\
lb7. Реши да сз дадена Стилиянъ Ангеловъ отъ гр. Варна за три година место въ
общинската градана „Пейнирижикъ", отъ 20 дек.
место при самия вратникъ, за разработване,
чуь условие: първата година да не.заплаща за
него наемъ, а за втората и третата година да
плаща по 2*50 лв. за декарь, както е предви
дено въ определените за това такси.
168. Разрешава да се ззплати отъ общин
ската каса 50 лв., за купените 10 м. трико
льорни левти и за надписите направени върху
тфх1, употребени за вевците, положени върху
^паметниците ва Царя-Осзободителя въ София
и Графъ-Игнатиевъ въ Варна, на празднакътъ
ва И* февруарий т. ггд. 30 додгш. отъ освоЧкждевието на България, на Варненските тър
говци Ив. Пройксвь печатарь и Сава Б. Бургуджиевъ, на първия за надписа * лв. а еа вто
рия 42 лв. за 10 метра трикольорна лента.
169. Избира sa членъ въ комисията, която
ше преглежда избирателните списъци на гр.
ЛЗарна за 1908 год. сбщивските съветница: Р.
Паничарски, Н. Боевъ, Д. С. Ханджиолу и
.Дервишевъ.
170. Да се отсттпи на Панчевъ и Парта*
мянъ, правото на собственость, за местата въ
индустриялния кварталъ отъ 2000 кв. м. отстъ
пен© имъ пр!зъ 1905 год. съ решение на схвЬта № 256, слЬдъ като заплатятъ стойностьта
-му во 2'50 лв. за кв. метъръ.
171. PJinu да се направи въ зданието
прпвадлежаще на общината, отдадено подъ
ваемъ за телеграфопощенска станция, още ед
но гвше и разрешава да се отпустне нуждната сума отъ 350 лв. Рабзтата да се възложи
на предприемачъ чр4зъ търгъ по спешность.
172. Да се даде на Аягелъ Хрястовъ
Лопаковъ, при другите киречяйници, вънъ отъ
града, едно общинско м4сто отъ 345 кв. метра
подъ наемъ съ сжщата цена, каквато пдащатъ
другите керемидчии—50 л. ГОДИШЕО, KOTO плати
таксата отъ 40 л. за правопроизв4ждане варь.
173. Разрешава да се отчуждатъ всички
праздни незастроени оащински места: отчуж
даването имъ да стане чрезъ тергъ, съгласно
закона за обществените предприятия и по поемнитЬ условия удобрени отъ общинския сьветь
съ решение № 165 на 22 того.
174. Реши да се отпустне на настоя
телството на Варненското Археологическо
Дружесгво за сграждание музей, общинско
то праздно мЬсто въ квар. № I. На сащото
за вьвдигание панетнивь на Краиъ Владйславъ
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да се отпустне могилата между циганската
мьхада и Добришкото шосе.
175. Комисията избрана и натоварена съ
решение № 63 отъ 21 I т. г., да проучи по
ложението ва изворите, водите на които ще
се каатирагъ, да се състои само отъ кметъть
Д-ръ Пюскюлиевъ и гл. 'инжинеръ Хашновъ,
ако общинския юристконсултъ откаже да вземе
участие.
176. Реши да се обезсили решението на
съвета JMS 105 1908 г. Търгъть за общински
те касааски дюгени въП участъкъ Л? 3 и 4,
възложевъ върху Хр. Георгиевъ, да се счита
#вь сила и сь него да се сключи контрактъ.
177. Обесилва решението си № 13—908
г. по отношение исплащането на Ев. Т. Карабатакова, за отчуждаьните й въ ул. „Солунска*
къща и место 37-52 кв. м и вместо него постано
вява да се З8платятъ отъ общинската каса съ
гласно спределенията на Варнен. окр. С-дъ
№ 2762 и 2982—6114 л. 18 ст.
Протоколъ ЛВ 13.

5 Март 1908 г.
178. Реши да се остави безъ послед
ствие молбата на Домусчиевъ за още 3000 кв.
метра место. Домусчиевъ да заплати на общи
ната стойностьта на 3000 кв. метра место отъ
онова отъ 6-те хиляди, отпустнато съ решение
JV; 367(907 г. по 30 ст. кв, м.
179. Възлага на постояното присътствие
при общ. управление да нареди да се разслед
ва въпросьтъ за вписаното въ предложението
на П. Дананловъ условие —изплащанието на
закупната сума да става по общите поемна
условия. Да се покани Данаиловъ да посочи
други лица за гаранти и да сключи договоръ
за предприятието, като въ него се уговоря, че
изплащанието на закупната сума ще става съ
гласно специалните поемни условия, въ противепъ случай въпросътъ на ново да се внесе
ьъ съвета.
180. Да се продължи срокътъ на прЬдприемача В. Л а з а р о в ъ , за събарянето на
„Цигаделя" съ 30 работни дни.
181. Да се предаде на Д. Н. Мухтаровъ градско общинското праздно место въ Ш
уч. при къщата му на улица „Русенска* и
„Ямболска", 01ъ 151'5 кв. м. което по регу
лационна планъ на кв. № 75 III уч. се пре
дава нему, сл4дъ като заплати 755 л. 25 ст.
182. О б е з с и л в а решението си J\S
77)908 г. и вместо него постановява: Да се
даде подъ наемъ за дюгенъ ири Гюндюзъ-чешме, общинското здание, служаще за помещение
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на общ. горски стражари, които да се прине Явашчиевъ по 3 0 ст. едното парче или 6 0 0 0
сат ь вь зданието на Яна Табаковъ, за ц4дь- за 1800 л. доставени на самото мести.
та да се обяви търгь.
193. Д а се запдатятъ отъ общин. каса на
183. Реши да се даде ва Варвен. жител госпожа Матилда Н. Бакържаева 6729 лв. 6ф
ка Гана Георгиева отъ общинското управление ст. за отчуждената й кдща въ II уч. на улица
планъ за валца безъ такса, но бедность.
„Драгоманъ", за разширение на сжщата улица.
184. Да се заплатятъ отъ общин. каса
1 94. Да се заплатятъ отъ общин. каса на
ва Д-ръ Т. Стоановъ отъ Варна, «адвокать насл4дницит4 ва Ахмедъ Зюмрюоглу 807 лв. и
1 0 0 л. възнаграждение ва представляване об 5 0 ст. за имота вмъ който се отчуждава въ
щината по гражданското й д$ло № 267J1903 ул. „Бургасъ" въ III у ч , дюгенъ и место отъ
г. по описът* ва Русенския апелативен* сждъ, 24 кв. метра.
съ Ив. Каракашевь за 30,000 л.
195. Д а се заплатятъ отъ общин. каса на
186. Разрешава да се заплатятъ отъ сб- Пандели П . Сиггловъ, сумата отъ 3509 лева
щвнската каса на Киро Меразчиевъ адвокатъ 65 ст., за имота му който се отчуждава за уре
357 лв. 5 0 ст, възнаграждението по дело № гулиране на ул. „Охридска*.
Л/З 55|94, 1 8 901 год. на сбщиньта, като пъл196 Р е ш и д а се остави безъ последствие
номощникъ на тая последната.
исканието на Река—Девненска община.
187. Реши да се даде на Варненските
I S 7 . РЗши да се отцустнатъ отъ градската
търговци на газъ А. Илиевъ & C-ie и Ив. Г . общинска градива безплатно ва Ат. Стойковь
Демвроьъ ори общин. газно влагалище, празд- отъ гр. Варна 15 вида цветя.
но сбшивско место отъ 2 5 0 кв. метра за
198. Удобряна и приема сл4дующата таб
срлад*рввве газъ cpimy наемъ, за кв. м.,
ьъ размйръ утвхрдевъ въ общин. таблица за лица ва разноскитЬ които ще се взематъ за
запирание въ обп^инския сборъ добитакъ:
тая цель.
\) ЗА едъръ добитакъ ва 2 4 часа 5 0 ст.
188. Д а се изплати отъ общнн. каса на
2) За магаре
„ ,
„ 3 0 ст.
предприемача Хр. Николовъ предвидената за
3) За теле до една годвна
3 0 ст.
тая ц-Ьль, сума 11307 лв. 0 8 ст. заедно съ
4) За овца или овенъ
20 ст.
определената за нея лихва по 8%, годишно,
5) За кози за 2 4 часа
2 0 ст.
отъ датата ва окончателната ситуация до девьтъ
6) За агне „ „
10 а
вь исплащанието.
7) За свиня „ „
4 0 ст.
8) За гдска
„ г
0 5 ст.
189. Разрешава да се дадътъ на всички
9)
За
кокошка
в
ли
други
птици
0 5 ст.
заявили бедни Варненски семейства, места за
построяване на жилища, въ квартала, одобрень
199. Разрешава да се дади за пр4зъ тази
отъ специалната комисия. Възлага се на кмета година подъ наемъ на Ибриямъ Ахмедонъ об
да разпредели толкова места, отъ колкото щински касапски дюгенъ въ IV уч. № 4 за 80'
се има нужда, но вйко место да не бжде до- лева годишно.
малко отъ 1 5 0 кв. м.
190. Реши въ решението JG 124 отъ т.
г. да се поправи, написаното: по бюджета на
ттззи година, на—въ бюджета заминалата год.
1 9 1 . Д а се измери м4стото въ II участ.
подъ М 3 6 8 ул. „Фердинандъ*, ксето покой
ния маиоръ Константиновъ е купилъ отъ общ.
прйзъ 1 9 0 6 г. и да се предаде на съпругата
му Венка Константинова, като ваплати на об
щина га стойностьта му, по цената, по която я
купилъ Ковстантивовъ, а именно по 26 лв. за
хв. метръ

ОБЯВЛЕНИЕ
Каваклийското Градско Общинско Управ

ление съобщава, че на 29 или НО мартъ т. г.
въ вр4ме на запечатване дисгилационни апарати
за варене ракия, изгубенъ е въ градътъ о т ъ
агентите обшинския восъченъ печатъ. Той има
надписъ околовръстъ „Бургаски окръгь-КъзълъАгачска околия*, а въ средата „Кававлийска
градска община*.
Книжата, подпечатани съ него сдЬдъ гор
ната дата, да се счигатъ за невалидни.

192. Удобрява гьргътъ произведенъ на 4
т, м. за доставката на 6000 бандярменски
камъни и го възлага върху конкурента Ст.
Издава Варненското Градско-Общинско Управление

Пвиатжнп» „Вважмноеть1' — Вариз.

