Година XXI.

Варна, 27 Май 1908 г.

Бр. 10—11

ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЪСТНИНЪ
Издавя три пъти въ месеца,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа.
Цената на вестника е, винаги нр*дnj»aiEo, са тгдква сгио I *в 20 ст.
Може да се предплаща и сзмо 8а три
месеца.
Едпнъ брой 5 стотинки.

изводъ
ОТЪ

Р Ш Е Н Ш А НА ВАРНЕН. ГРАД.-ОБШ. СЪВЪТЪ
{Продължение огъ бр. 9—1908 %.)

SCO. Да се заплати ва васледввщие ва
Ахмедъ Зюмрюсглу 1078 л&. и 10 ст., които
вмъ се сивата за имьта имъ въ 11 уч., вей
те се отчуждава за разширение ва улица
„Охридска*—еастоятъ се отъ една пострейка
и место. Сумата да се ввеме отъ гл. II § 36
в 20 в а т . г . бюджета
201. Прочете се въ ствЬта рапорта на
главния ивжвверъ по постройката ва водопро
вода и канализапията ва гр. Варна отъ 2Ь[П
т. година подъ Д6 28, по който реши: да се
отнесе въпросътъ въ м и н и с т е р с т в о т о ва
Общ. 31ради п&тЕщата и схобщенвята, sa да да
де по него своето мв4гве, та сл4дъ това да
се гяесе ьавресътъ ва ЕОЮ ьъ съв4та за разглеждание.
202. По доклада на господина кмета, за
положението ва годитй въ изворите при „Харами дере" и селата Русларъ, Аджемлеръ и
др. реши да се назначи комисия отъ кметътъ
Д-ръ Пюсгюлиевъ съье^ницит* Г. Чолаковъ,
Д-ръ Н. Бакьрдяиевъ; юристконсудта Календеровъ, която да проучи въпроса въ доклада ва
кмета.
203. Да се изпвше за за Варн. Градско
Общинска Библиотека съчивенията ва Ловерцо
и Мартелъ, по модерното устреиство на скотобоЗните и за т4хната инспекция и администрация ю>^ два тема, които струвать 54 л.
204. Разрешава се на г. Кмета по бюд
жета sa т. г. да разходва безъ предварител
но разрешение отъ съв4та, по 100 лева отъ
всеки иарагрзфъ по отделно.

Пари, писма и всичко 8а. вестника да
се праща до Градско-Общинското
Уоравдение въ Вариа.
За обявления се п л а щ а н а дума:
За първа игтраница
3 ст.
„ втора страница
2 „
„ третя и ЧЕтвърта. . . . .
2 w
Едтъ брой 5 стотинки.

205. Да се заплатятъ отъ общ. каса на
х. Б^квръ Дерввшовъ и Айше Ахмедъ Бенджавоьа, стойностьта на имота въ III уч. №
172, който се отчуждава за урегудирание ва
ул. „В Левски", отъ 918 л. 45 ст. Решение
то № 64 о:ъ тази година за ивплащане стойвостьта на кдщата № 172 въ III уч. се обез
силва.
*0b\ Разрешава да се възложи на волнопрактр.куюшъ архвтевть изработване плана за
традска зали. Възлага се на Кмета да намери
таксва льце и да му възложи тая работа за което
да уговори и условията.

Протсколъ JS 14.
7 Mojiib 1908 година.
207. Приема безъ изи4нен.се проекта за
разпределение на дворища праздните общин
ски места въ кварт. № 4 и 21; проекта да
се изпрати въ министерството за окончателно
утвърждение.
208. Да се отчуждатъ отъ сбщината. имотите въ кв. № 73, които да се продадать
на желаюшитй граждани, а на циганите-притежатели да се дадатъ въ гамена места вънъ
отъ града.
209. Заявлението на Мария Александро
ва да се остави Гмзъ последствие, а проекта
за дворищната регулация на квар. № 99 да
да се приеме безъ изменение така, както е
прфдставенъ отъ инжинера г. Кърджиевъ.
210. Да се вриеме безъ вс4ко изменение
проекто-плана за дворищната регулация на
кввр. № .18.
211. Приема безъ изменение проекто
плана за дворищата на квар. № 105.*
212. Приема и удобрява дворищната ре
гулация ва кв. № 131 и 13 безъ всЪко изме
нение и уважава молбата Д-ръ Сотировъ.
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213. Остави безъ посл*1Ствие заявление
то на просителя йоеифъ Кокошвели, Вх. №
181 оть 18|1 т. г.
214. Приема проекто-илана ва дворищна
та регулация на кв. № № 85 и 86 сь из
менения: парцела XIX да се даде на № 26
XX на № 4 0 и III на № 6 и 7, вмЬсто
респективно на № 4С, 26 и 5.
Заявлението на Тодось Артиновъ се ува
жава, като му се увеличава лицето къмъ ул.
„Витрасова" до Белената линия на плана, а
онова на Бедрось Панасовъ ошва безъ послЬдстве,
2 1 5 . Приема п р т т а за дворищната ре
гулация на кв. № 69, така както е првдсгавеаъ, като се съглася да се увеличи местото
№ 2 до зелената линия на плана.

Протоколъ М 15.
12 Мартб 1908

година.

216. Докладва се въ съвета търгътъ за
отдаване на предприемачъ общ. берии кантарина и кринина, проазведень на . 11 того и
реши да не се удобрява, а да се произведе
новъ търгь по сиешность.
217. Обезсвлва се решението на общин.
ския съв*тъ № 67)908 г. и вм*сто него по
становява да се заплатятъ на Д. С. Ханджиевъ 9538 л. 80 ст. за имога му който се от
чуждава.
218. Удобрява търговете, произведени ва
8 того за предаване подлежащите на събаряне
общински вгради, отчуждени за отваряние ул.
и ги възлага:
1) Зградата на Яаи М. Зарокоста, улица
.Солунска* на Коста Ив. Мокановъ за 400
лева.
2) Н а . Юр. Куртевъ, върху Козма х.
Иовски, за 65 л.
3) На Вакувската община ул. „Плевенъ*
и „Сливенъ* върху А. Юрдановъ, за 112 д*.
4) На Георга Зисовь улица „Дебъръ* и
„Крали Марко* върху Апрямъ Гарабедовъ за
201 л.
5) На Али Мехмедовъ, ул. „В. Левски*
върху Мехмедъ Бекировъва 591 л.
5) На Хюсни Ефенди Налбаатолу, улица
Дебърь" върху Апрямъ Гарабедовъ за 500 л,
7) На Аница Алексиева ул. я Св. Атанасий" върху Коста Ив. Мокановъ за 84 лв.
8) На Георги Радуловъ ул. „Св. Атанасий* върху Коста Мокановъ за 2 5 1 л.
9) На Стойка Лазарова и Стефанка Коджейкова ул. „Жинзифова* върху Стефанка
Чернева за 84 лв.
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I
Ю) На Ив. С. Куцаровъ ул. „Жинзифо| ваа върху Манолъ Панаиотовъ, за 61 лв,
!
1 1 ) На Арабъ х. Рахиааови ул. г Жинзн! фова* върху същата за 5 1 лв.
! 2) На Вакувската община ул,„Жиазафова*
| върху Коста Ив. Мжановъ за 26 л.
|
13) На Хюсеинь Кацир^въ, Зехма Алиева и др., ул. „Жянзифова" върху Хрлсто ПетI ровъ за 75 лв.
" 14) На Аише Абхудова, Зздха Осмавсва
[ и др. yi. „Жшзафова*4 върху Ив. Върбанивъ
за 231 л.
!
15) На Дчбие и Каднрь Хюсеинови и
др. и Фатма, Осианъ, Хафъзь, Исмаилъ и
Фасерие Юлерави, върку Садямъ х Молювъ
I за 9 1 л
|
219. Да се ходатайсгвува за издаванне на
! Височайши Указъ, съ който да се прогласи
о5щественната полза оть водоснабдяването на
гр. Вараа отъ изворатЬ: 1) „Хараии дере"
2^ „Сукцжакъ** *3) „Едечлите извора* 4 )
новооткритите пра село „ А д ж е м л е р ъ " и
отчуждевааето мератй на схщат* села, гдЬто
ще мннатъ каналигЬ, всичка воденица и тепа
вица, всякакви частна недвижими имоти като
собсгвенацигЬ имь бх^агь обещегеня. Въ с&щаа
Указъ да се ходатайствува да се прогласи и
стойносгьта, предвидена въ чд. 5 1 отъ закона
за отгущавание на недвижими имоти за държав
на и обществеена полза.
220. Разрешава да се прехвърли ааегого
отъ Нидка Мусгафовъ, презъ текущата год*
здазие за пубдичень домъ „Хотелъ Балчакъ,,
отъ името на Мустафовъ върху Георги Димовъ.
2 2 1 . Рбша: да се прехвърли наетия общин
ски имоть — гданаети, служаще за хотедъ
..Адрианоавдъ" отъ името на наемателя Ал.
Юрдановь, върху името на Ташко Никодовь,
съ същата цена и условия, при каквато е наьтъ отъ |Орданова.
222. Да се прЬдаде къмь мЬстото на П.
Николовъ въ Ш уч. на ул. „Русенска" принадлежащето се по парцелата место, кв. № 7 5
отъ 201*50 кв. м. сл4дь като заплати стойностьта му отъ 755 лв. и 65 сг.
2 2 3 . Pima: Да ce'npe^aie на молителката II. Н. х. Петрова, общинското место въ Ш
уч. въ к в . « № 4 0 , отъ 169-50 кв. метра, кое
то по регулацията се прЬдава къмь имота к
до това место, следь като тя заплати на общи
ната стойността му отъ 847 лв. 50 ст.
224. Д а се дадатъ на Дирзкцаята на Вар
ненската Девичзека Гимназия оть общинския
расадникъ дръвчета безплатно за насаждане въ
училищната градина.
225. Удобри търга за отдаване на пред-
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присмачъ за доставката на 5 0 0 куб. м. ломени |ровъ подъ наемъ за керемидарница и тухшрникамъни, вуждни ва направата на ул; „Драго- ца общинското место край добришкото шосе отъ
манъ* произведенъ на 10 Марть т. г. възло- ]2000 кв. м.. Р а з б р а на наема да бдце тоже
аенъ върху конкурента Петровъ за 2 6 2 5 лв. |предвиденъ въ общ. таблица.
226. Обесилва решението си № 89 1 908
237. Разрешава да се заплатятъ отъ об
год, и вместо него постоновява да се заплатятъ щин. каса на тенекеджията U. Ивановъ 5 л.
отъ общин. каса ва Бр. Алексавдаръ и Н, Ни- за доставката на 100 значки за луксозни кучета.
волаидисъ стойностьта ва имота имъ който се
238. Разрешава да се заплатя гь отъ общотчуждава въ ул. „Bjpracb* I уч., сумата стъ каса ва Ал. К. Ачдоновъ за снетше по дело
3 8 , 9 5 8 лева и 85 ст.
•Ла? 267 903 год., по описа на ' апелативния
227. Да се даде срокъ ва Катива То;оро сядъ преписи отъ разни книжа, сумата отъ 5
ва уч V за исплащание сумата отъ 122-58 лв. л. (петь лева), която да се вземе отъ пара
по полица, съ падежъ 15 мартъ~ 1908 год., до графа за непредви шнитЬ разноски.
пъррц октомврий т. год. да се направи нова
239. Разр4шава да* се заплати отъ общ.
полица.
каса на Коста Пезровъ отъ Варна за купените
228. Р1;ШЙ: определятъ се за публични съ ' отъ него за 14 и 19 ферувари т. г. цимептъ
брания градската зала „Съединение" и площада 1 и свеши, сумата отъ 93 лева.
при старатд болница въ IV учасгькъ.
240. Разрешава да се заплати отъ общ.
229. Д а не се касира решението ва Вар- каеа на пайтонжията И. Георгиевъ 2*50 лева
пенския Окрджевъ Сдгь по делото на Дим. ] за носение на общинския лЬкаръ Д-ръИ. ИлиН. Мухтаровь № 424» 1907 год.
евъ до „Максуда" на 12 того.
230. РаврЪшава да се заведе предъ над
2 4 1 . Разрешава да се заплатятъ на Варлежните съдилища противь Бългр. Народ. Банка вевевия ттрговедъ Д. Е Леви €тъ касата на
искъ отъ 3200 лв. (оставени отъ Хр. Ген- общината 102 лева за купеьите подложки за.
довичъ, като залогъ ва 15/1 1905 год.) лихгата 3 букета, вързалки и панделки.
вмъ отъ 28/IV И 0 5 год. до окончателното ис242. Разрешава да се купять една крина
плащане и всички разноски по водение ва д1- и единъ кантаръ за проверка и се пр4дадатъ на
лото. Уполномощава се кмета Д-pi Пюс^юлиевъ \I откупчика М. Петровъ.
да заведе делото и да представлява общината.
243: Заявлението на Д. Мелнишкн да
2 3 1 . Разрешава да се достави за общ. ] се остави безъ восл4дстЕие.
юристконсулство съчинението по търгов. право!
244. Разрешава да се платять п&тнв и
на „Козакъ", въ 3 тома. Нуждната сума 01ъ 30 дневни на юристконсулта Г. Календеровъ за
лева да се отпустне отъ общин. каса.
отиванието му въ Русе и обратно по гражданското
2 3 2 . Разрешава* да се заплатятъ отъ дело № 159 908 год. въ размФръ 99 лева и
общинската каса на Дечо Хр. Божановъ 2 0 0 2 0 ст., по сметка отъ 5 февруварий 908 год.
лева за причинените му на дюгена повреди на|I
245. Разрешава да се заплатятъ отъ об
2 9 Ноември 907 год.
I щинската васа на юристкошулата Г. Календе
2 3 3 . Р4ши за напр*дъ да се отпущат* ровъ 69 лева и 2 0 ст. за отиването му на
ва б4днсболньт4 Варненски гражданя безплат 14 февруварий т. г. въ Русе по д4ло Н-ръ 46
но лекарства на стоиностьдо 2 5 0 лева.Възлага 9 0 1 гедина
се на градските лекари да заверяватъ рецеп
246. Р-Езрйшава да се даде подъ наемъ
за 3 години на Сава Петровъ общинската гра
тите.
234. Р4ши: Георги Димовъ отъ градъ дина „Орта Чавръ", при войнишките градини,
Варна, бшши наемателъ на общин. здание за место отъ 60 декара.
247. По доклада на общ. икономъ отъ 1 2
публиченъ доаъ ,Адрианополъ*, да заплати за
того
за
покупката на предмети, нуждни при
това здание отъ отъ 1 янувари т. г. до 15
февруари с. г. наемъ по размера на ваема за посрвщанието на новата българска княгива раз
миналата година 1025 лева или за 1 V* м.| решава да се заплатятъ отъ обшинската васа
1 2 8 - 1 0 лева.
I сумата отъ 158 лева и 40 ст., на правоимаю235. Разрешава да се направи ограда щигЬ.
248. Р£пш да се остави безпослйдсвие
на «бщ. учил. здание въ гр. Варна „св. Кирилъ*.
наето отъ държаваяата за прогимназия. За цЬльта заявлението на Ат. Мушановъ.
250. Разрешава да се направи ул. „ Вой
да се отпустнатъ 4 0 0 лева. Направата на ои
нишка
9 въ частьта й между ул. „Сливница" и
градата да се възложи на пр4дприемачъ по до
„Крайна"
до моста; нуждната сума да се вземе
броволно съгласие.
отъ
гд.
II
§ 36 п. 6. на извънредния бюджетъ.
236. Разрешава да се даде на К. Тодо-1
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251. Назначава комисия, състояща се отъ
кмета или неговъ заместяикъ, стар. лекарь
Д-ръ Аршинковъ, съв$г. АбгЕф Дервишовъ и ЙНжанера Д. Раделия, която да намери и onpfcдели въ индустриалния кварталъ мЬето за дава
на г. Мушановъ, за построяване фабрика за
масла. За намереното да се докладва въ сьв4га.
Назначава комисия отъ кмета, градския
инжинеръ Кжрджиевь, волнопракт. архитектъ
Юрдавовъ, юристконулта Календеровь и съвет
ниците: Бакърджиевъ и Ст. Теоргаевъ, коато да
пр учи предлаганите условия за посгрояванае
ва гр. хотелъ и за резултата да докладва.
253. Назначава се комисия, състояща се
отъ п. кмета Ганевъ, сьветника Паничерсви и
контрольора при общ. каса, която да прЬглеха
книжата по предаване и приемане Библиоте
карската дльжносгь отъ Ив. Корчевъ и да се
произнесе следва ли да се огвободи гаранцията
му или не.
254. По молбата на Еша Екиаозх p i ши да се оставя тя безьаослбдсгвае и да й се
издаде крепостенъ акть, следъ като заплатя
сгойностьта на месгото отъ 150 лева заедно
съ глобата 150 лева, всичко 300 дева.
255. Обезса1ва решението са Н рь 6 1
$ 0 8 год. по исплащанието сгойностьта на кащата Н-р1ъ Зв7 въ III у-къ, вмвсго него постано
вява стойеостьта за частьта отъ горнята кжща,
която се отчуждава, отъ 398 лева 97 ет. да се
заплата на Игнать Лам>ергь Беаамаль а Р / бинъ Рубенщаинъ, стопани по кр. актъ Н-ръ
1211 1906 година.
259. Проекта за регулацията на улица
Дунавъ*, межцу кварталите Л5 № 9 и 35
да се измени така, че да се запази, сегапмото
положение на застроената къмъ схщата улица
линия на кв. № 35—другата линия да отива
паралелно на тази последната.
260. Приема проекта за дворищната ре
гулация квартал. J\S 25 съ изменение: да се остави
старото положение на границите на дворище
то на протестанската църква. Заявлението на
Дикереякъ и Депрархеянъ да се осгавятъ безъ
последствие.
2 6 1 . Удобрява проекта за изменение ре
гулацията на дворищата «Л£ № 23 и 4 въ
кв. № 6, изработенъ съгласно решението на
сьв4та № 44 оть 1 4 Януарий т. г.
2 6 2 . Приема безъ изменение проекта за
дворищната регулация на кв. № 8 i тъй както
е пр4дставенъ оть инджинера Кърджиевъ.
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2 6 3 . Обезсилва рЬшениего си Н-рь 1 1 7
стъ 6 феврувари т. г. и вмЬсто него постано
вява: на Езеяа Р. Голова огъ гр. Варна, за
местото й въ I участъкъ, което се от9уждава за
разширение на ул. „Солунска" да сезаплатять
362 лева и 6 0 ст.
2 6 1 . Pima да се заплатять на долушшменуванитЬ Вар. граждани сюйностьга на отчу
ждените имъ имоти:
1) НА Азбертина Карпелезъ за местото й.
отъ 18 м. 85 с м. побОлв. кв. метр. всич
ко 1178 лв. i 0 ст.
2) На Ибрямъ Ахмедовъ за дюгенъ и
место 1503 лева 72 ст.
3) С&що на X. Ибрямъ Мехмедовъ, за
дюгенъ и место 3442 л. 5 0 ст.
4) На Хюсню Ефенди Нллбантоолу, за
дюгенъ и место 1330 лева и 12. ст.
5) На Майрамь X. Неарюсегъ за дюгенъ
и место всичко 1445 лева.
6) На X. Ибрямъ Мехмедовъ за дюгенъ
и место и 2 5 %, съгласно чл. 25 отъ закона
.за благоустройството, или всичко 21*71 л. 82. ст.
7) H i братя Ив. С. Бзнвенисги за дю
генъ и месго 3270 л. 62 ст.
8) H i Давадъ Бенвенисгя за дюгенъ и
мвсто 1443 л. 75 ст..
9) На наследнацатЬ на Дамитръ Травоглу
за дюгенъ и мЬсго и 2 5 */• по чд. 25 оть за
кона за бтгрусграаствого, 2*32 лв. 42 ст.
10) H i наследниците Hi Ив. Георгяевъ за
дюгеаъ и мЬсго и 2 5 0/° по чл. 27 оть с&щия
законъ, 1113 л. 1 2 ст.
11) На наследниците на Дялатръ Тракоглу, за дюгенъ и мЬсто и 25. 0 / ° по чл. 27 отъ
сжщия законъ, 2770 лева.
12) На Мехмедъ X. Реджебовъ за дюгенъ
а место и 25 % пя чл. 27 оть сжщ. законъ,
всичко 4 0 0 5 лева.
1У) На Вереникъ Калелиянъ, за дюгенъ
I и месго и 25 % по чл. 2 7 отъ сжщия закопь
11488 д. и 72 ст..
14) На Ферупзнъ Г. Асприотя за дюгенъ
[и место и 2 5 % по чл. 27 оть с_щиа законъ,
1436 л. и 2 5 ст.
15) На Георги Д. Чялоглу за дюгеаъ и
мЬсто и 2 5 % по чл. 27 оть сжщия законъ,
1700 дева.
16) Д-рь Ив. Флори, В . Флори и М. Д .
Сгаврадись всичко 135 лева.
I
265. Р4яш да се заплати на Христо Не|каревъ с&държатель на хотелъ: „Варна" за
|гостуваае на 1 0 души стражаря въ хотела му
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132 лева.
266. Разрешава да се отпусне отъ общ.
жаса сумата отъ 150 лева, която да се упот
реби за покупката на материали, нуждни за
•строящата се к&ща за семейството на почина
лия пожарникаръ Ив. Николовъ.
267. Удобрява търговегб произведени на
21 мартъ т. г. и възлага: 1) върху Л. Арнаудовъ
материалите и почистването мЬста/га и зградитЬ
-бивше притежание на Ставри Ат. X. Диматровъ,
«авувската община и Емине и Хачте Хамамджи
Хасавови, ва 4^1 лв. отчуждени за разширение
на улица „Табахната"
2) Вьрху Л. Арнаудовъ материала и почяствание мЬстото на вградата, притежание важувската община, за 381 дев.
3) Вьрху Маринъ Нанайотовъ материала
и почистванието местото на зградата, бивше
притежание на Димо Колевъ ул; „Жинзифова"
за 342 вева.
4) Върху Павайотъ П. Дянковъ, зградата,
бивше притежание на Пиерь В. Адой за 151 л.
Ь) Върху М. Панаиотовъ зградата, бивше
притежание на П. Софраниева, ул. , ti Сепгемврий" за 16 лева 50 ст.
- 6 8 . Стойзостьта на кжщата въ I у-къ
<№ 441, която се отчуждава за разширение на
ул. „Парушева" да се заилати оть общ. каса
~на наследниците на Д. Каба Нарушевъ. Р4шенаето на'съвета № 5 3 908 г. се обезсилва.
268. Да се покани главния инженеръ
по канализацията и водоснабдяванието на грВарна, Л. Хашновъ да представи на Г-на
Кмета, исканите отъ него приложения къмъ
поемний условия за. водопровода, чл. 4 . п. 4
и 5 и др. книжа.
270. Одобрява търгьтъ, произведенъ на
28 мартъ т. г. и го възлага върху Ив. Малчевъ
за 755 лева
271. Не се утвърждава търгътъ, произве
денъ на 2 4 мартъ; преписката да се прати въ
Техническото Огделение за изработване скицапланъ за гишето и следъ това да се произведе
новъ търгь.
272. Не одобрява търгътъ за доставката
на 100 куб. м. едъръ пйсъкъ, а р£ши да се
произведе новъ търгь.
273. Одобрява търгътъ произведенъ на 3 1
юлий т. г. и го възлага върху конкурента Ив.
Малчевъ за 377 л.
274. Търгътъ за отдаване общ. барака,
ири пожарната команда подъ наемъ не се оДОбрява, за сжщага ц*ль да се произведе новъ
тьргъ.
I
2 7 5 Реши да се ходатайствува пр!дъ
Министерството на ВьтрЪшнитЬ работи да от- I

Стр. 5 .

| мени разпорежданието по отношение таргата
за таксите оть надписитб прйзъ 1908 год.
и да се разреши, да се произведе новъ търгь
276 Разрешава да се направи улицата
„Беяковска* и натоварва постоянното присъс
твие да произзеде за горнята цель тьргь.

Протоколъ М 19.
3 Април*
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година.

277. Да се взематъ огъ параграфа на запазе
ния фондъ (гл. I § 33) по бюджета за 1908 г„
I 2 0 0 0 лева и да се отнесать къмъ гл. I § 2 2
| и. 6 на сжщая бкцжетъ.
278 Да се взематъ отъ запазения фандъ
| (гл. 1 § 33) на тъзъ г. бкцжетъ 100 лв. и да
I се огнесьтъ къмь гд.1 § 7 в 3 на с&щ. бюдж.
за. усилване на параграфа за купуване книга
и абониране вестници и списания.
279 Одобрява направеното оть постоян
ното присжствие за направата на ул. Фердннандъ I * и разрвшава да се заплатятъ оть
общ. каса на Л. Арнаудовъ 145 лв. 55 ст.,
които да се взематъ оть бюджета за 1907 г.
280 Р-бши да се даде на Ст. Мушановъ
отъ Варна праздно общинско место отъ 3 0 0 0
кв. м. въ индустриалния квартадъ за построя
ване на фабрика за произвеждане масла.
261 РазрЬшава да се заплати оть общ.
каса по молбата на П.. Таптяклх сумата отъ
1740 лева 97 ст., която общината му длъжи
за осветлявание на града презъ 1900 год.
282. РИша да се заплати на Ат. Ивановъ, книжаръ, за доставените отъ него канце
ларски за техн. отделение, прЬзъ 1907 г., су
мата отъ 1729 лв. и 20 ст., която да се пред
види за изплащане презъ 1909 г«д. като
старъ дългъ, а дотогава да се заплащать за
нея лихви по 8%.
283. Одобрава протокола на постояното присътствие отъ т. год., съ който е възложоно върху Христо Гайтанджиевъ печетарь
отаечатването на разни.книжа за тех. отделе
ние и разрешава да се платятъ Хрисго Гайтанджиеву 1986 л. и 2 0 ст.
284. Удобрява покупката на разни пре
дмети за народните общински училища и разре
шава да се заплатятъ отъ общинската каса
стойносга имъ 647*20 лева. Горнята сума да
се вземе оть глава I § 14 п. 7 на т. год.
бюджетъ.
285. Приема и одобрява докладваните въ
съвета поемни условая за налога отъ луксозни
.те кучета и възлага на постояното присътствие
да обяви търгь за отдаване на прЬдприемачъ
правото на събиране налога.
286. Разрешава да се заведатъ предъ
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297. Да се отпуснат* отъ общинската ка
надлежни14свдилища отъ името на общината град-1
са
около
114 лв., коиго да се употр4бятъ за.
ски искове, протввъ сл4дующит4 въмъ обшината
купуване
материяли,
нужни за поправяне пулведлъжници: М. Джелебовь и норжчителите му за
рвзаторит4
на
общинската
дизефекциона машина.
197 и 4 0 ст. 2) П. Ивановъ и порачитедитЬ
298.
Да
се
оствви
безъ
последствие мол
му, за 148 лв. и 29 ст. 3) К. Янеьъ отъ с
бата
на
капитанъ
Пипервовь.
Кочакь за 130 лв.,-78 лв. по записъ, Упълно
299. Сумата отъ 7811 лв. и 50 ст., стоймощава се кмета да заведе д4лата и да др4д- i
ность на два дюгеня, изплащането на които е
ставлява обшината по тЬхъ.
287. Разрешава да се упълномощи адво постановено съ решение № 113 6 I I т. г да
ката Д . Перилинговъ по частното д4ло на се заплати отъ о1щивеката каса на заявители
общината JVf 97 1S08 г., насрочено за 3 Априлъ те, а не ва Халилъ Ефенди Каварналх, който
т. г. и да му се заплатять отъ общината 10 е пов4рен икъ на първите и то сл4дъ като по
следния подаде заявление, че тей нЬма аищ&
дв. като възнаграждение.
288. Решението на Варнен. Овр. Сждъ противъ изплащането.
300. Назначава се комисия, състояща cfr
отъ 28 Февруарий т. год., издадено по гражд.
д4ло ва общината съ Иванъ А. Михаиловъ отъ | отъ кмета Д-ръ Пюсвюлиеьъ, съветниците: ПаВарна, да се апелир?, а онова Владимиръ С. I ничгрека, Аб. Еф. Дервипшвъ, л4сничея и кон
Явашчиевъ № 769 1908 год., да не се апелира трольора, която да отЕде на самото с4чище ,,Ка*
289. Разрешава да се заведе граждански ралезъ* за да го приеме, за което да се със
искъ пр4дъ Н8дл1жввя схдъ протввъ ваемате- тави нуждния актъ.
301. Стсйнеста на дюгеня въ III уч. JVe 46
лвт4 ва бюфета „Стедвжнве" М. Сатракиянъ
и X. Караксчанъ ворачнтелвй *мъ за 1891 л. който се отчуждава за разширение в а ) лк „Соф4 7 сют. по записъ и да се вена опразвунане- ровй" ьъ разм4ръ 271 лв. 50 ст., да се за
то ьа ззаввето. Уптлномсщава се кмета да за- 1 плати на Зейнепъ Ханъмъ Арифова, като соб
веде гврвьото д4ло.
ственица.
2£0 Да се упълн*мслш Русенския адво. 302. Приема представения отъ архитекта
кааъ Д-ръ Спнчеьъ да представлява община* Юрдановъ проекто плавъ за построяване конта щ-4дъ Русенския авелатввевъ схдъ по час- | цертевъ саловъ и библиотека въ гр. Варна; ва
вит4 производства № № 458, 459—907 с&щия за изработване плана, да се заплати отъ
година по опксъ ва сащия сждъ на 1 9 Априлъ I общин. каса възнаграждение 3*5 ва % въ{ху
т. г. и да му се заплати за сжщото 30 дева | оцЬнката на зданието.
като втзнз]раждение.
I
303. На х. Ибрямъ Мехмедовъ да се за
291. Докладва се въ съвета вънросътъ за плати 63 лв. още, за сц4нка на дюгеня му
възнаграждението за пос4щававе на овощарсвия к*йто се отчуждава изплащанйето на която су
курсъ въ гр. Варна на изпратения Ив. М. Бора- | ма е разрешено съ р4шевие № 608j«J07 год.
шовецъ за 7 дни по 5 д„ дневно всичко |
304. Назначава комисия ьъ съставъ кмета,
3 5 лева.
I съв4тника Д. Ханджиевъ, инжинера Раделия
292. Прочетенит4 отъ г-нъ Кмета, и л4каря Д-ръ Аршинковъ, на която втзлага
изработени отъ специална комисия условия да проучи вънросътъ за м4стото, което иска
за построяван вето на градския хотель еъ конце фабриката .. Князъ Борисъ*
сия; по прввцвпъ приема и счита това за първо
306. РазрЬшава да' се преде да гь чр4зъ
четене; разискваната се която отлагатъ за сл4ду- публиченъ търгь, IS птдном4рни мЬста въ
ющето зас4дание.
IV у-къ, подробно означеви въ скиците, пр4д293. Р4ши да се дадатъ безплатно на Дър сгавени отъ техническото отделение при обши
жавната болница 300 колчета.
ната, съ писмо № 69 на 2 Априлъ т. г., а
294. Докладва се въ съв4та писмото на 4 такива въ с&щия у-къ, които cs маломер
ввнтрольора при общинската каса № 100, 908 ни да се поканятъ степаните ако желаять
год. и р4ши да се отпусвать отъ сбдин. каса да ги купятъ и само ако .откажать да се
4 7 - 1 0 лв.
продадатъ чрйзъ публиченъ търгъ.
2 9 5 . Да се отпуснатъ отъ общин. расад306. Разр4шава да се заплатять отъ общ.
никъ на Р . Девненската община 500 дръвчета каса на Стойчо Ивановъ стойностьта на къща
разни видове съ 5 0 % отстяпка отъ ц4ната имъ. та му въ II у-къ, отчуждена за разшарени^
296. Удобрява пордчването на 26 нови на улица „Св. Клнмепть*, по оц4нката ва ко
гербове съ инициалигЬ на Т4хни Ц. В. Княза мисията 5 5 5 1 л. и 50 ст.
и Княгинята и разр4шава да се заплатять на
307. По молбата на Д . Н . Мухтаровъ
Ю. Ерменлвнски 260. лв,
р4ши: Мухтаровъ ср4щу стойностьта на м4с-
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тото, дадено му оть общината, да внесе въ об- II но: на Кръстю Мирски и Сг. Кр. Мирска 5181 л.
щиневата каса сега 3 0 5 лева, а останалите ] 4 5 ст. и на Оотирь Гудевъ 1 2 9 3 9 5 лв.
450*25 лева да се взематъ отъ него при изПротоколъ ,Л£ 21
плащането сумата отъ около 1200 лева, коя
то той има да взема отъ общината по изпъд.
7 Априлъ
листь № 1318 1908 год., издадеяъ отъ Вар.
318. Стойностьта на местото въ III учас.
Окр. Сждъ, която що баде предвидена за ЕЗ- | As 118 и 119 отъ 55 кв. метра и 55 с м.,
плащане въ 909 год
което се отчуждава за улицпе: „Преславска*
308. Д а се повърне оть сбщин. каса на и Гурулятав да се заплати на Хасине Шакиж
Авадисъ Маркаръ Азизови отъ Варна остатъкъ рова сумата отъ 2805 лв.. Решението отъ 1 1 / V H
отъ сумата 500 депозирани сть същия срещу 1906 год, се обсилва.
квитанция № 2976 на 20 Май 905 год., въ
319. Разгледкането на въпросътъ за по
размЬръ. 30 л.
строяване градски хотелъ въ гр. Варна да
309. Разрешава да се изплатятъ оть се отложи за друго заседание, което да се сви
ебщинската каса на Афендула Георгиева за ка специално по тоя въпрлсъ.
кйщага въ II у-*ъ която се отчужхава за урегу- I
320. Разреш »ва да се изалатл съ отъ общин»
лирване на ул. »Одринска" сумата 1951*75 лв. I каса на всички чиновници ирн общината запла
тите само за 15 дни оть м-цъ Априлъ т. г»
Протоколъ № 20
послучай великденските праздници
б Априлъ .

Протоколъ М 22-ий

310. Разрешава: да се заплати отъ общ.
17 Аирилъ
шската каса на Н. Ив. Миетакидисъ и Темистюкли Теофавовъ стойностьта на имота имъ, кой
3 2 1 . Удобри търгътъ за доставяне на раз
то се отчуждава за урегурирване на ул. „ Солун ни предмети, нуждни за градско-общинските гра
ска" 17242 л. 60 ст,, а не само на Теифа- дини и го възлага върху Братя Петрови, които
новъ, както е постановено сь ре пение № 5 3 еж дали най-ниска цена, а именно 576 лева.
1908 год.
322. Не се одобрява търгътъ за досгавка311.-По сметките на общинския Юристъ та на разни предмети ауждни за основните учи
вонсултъ за пътни и дневни, за отиването му лища, а да се произведе вместо него новъ търгь,
въ Русе и обратно по служба, разрешава да при произвеждане търгътъ да има образци иа
му се заплати отъ общинската каса сумата по предметите, които ще се доставятъ.
323. Търгътъ по отношение продажбата на
тЬхъ отъ 144 л. и 4р ст.
312. Разрешава да се обяви конвурсъ въ местата подъ № , № 1 9 , 20, 2 3 , 28 и 4 5 не се
цйда България за изработване шанъ за мо одобрява, а по отношение местото № 26 се одоб
рява и се възлага върху конкурента Хр. Никодерна свотобойна.
.313. Удобрява търговете, произведени на I ловъ по 14 л. 2 0 ст. кв. метръ.
3 2 4 . , Докладва, се въ а в е т а писмото на
5 Априлъ т. г. за продаване материалите и I
почистване местата, които се отчуждаватъ контрольора № 105 908 год. и реши по * него
за урегулирване на улиците „Солунска, „Шей- да се увеличи глава I § 6 при т. г. бюджегъ
съ 500 лева.
вовска,, и ^.-тий Септемврий".
325. Да се взематъ отъ запазения фондъ
314. Не се удобряватъ търговете призве
дени на 5 [IV за продаване материалите u по на тек. бюджета 2000 л. и ла се отнесатъ къмъ
чистване местата на зградитЬ на Евантия Т. гл. I параграфь 7 на същия бюджетъ за усил
ване на §.
Карабатавова и Бр. Никодаиди.
326. Да се вземе отъ запазения фондъ на
315. Разрешава се на Г. Луковъ, запасенъ
т.
г.
бюджетъ гл. I § 33 500 лв. и се отнесатъ
^нералъ въ гр. Варна, да съедини канала на
вьмъ
гл. I § 9 на същия бюджетъ.
помийните ями на новопостроената си къща въ J
327.
Разрешава да се заплати отъ общин*
V уч., сь оня па помийните ями на Варненските
каса
на
Хр.
Авадисъ и Маркоръ Азизовъ стой
жители Нетровъ и Бакържиевъ ср*щу такса отъ
ностьта
на
имота
имъ, който се отчуждава за
50 лева.
улегулиране
на
ул.
„Шипченска** 5029*35 дв.
316. Удсбри протокола на училищното на
328>
Назначава
комисия вь съставь,. П.
стоятелство и разрешава да се отпустне сума
Кмета, Юр. Божиловъ и съветниците Г. Панит а за изложените въ него работи!
317. Разрешава да се изплати оть общин. черски, Кнрз Мерасчиевъ и Д, Ханжиевъ, на
каса стойностьта на имотите, които се отчуж- която възлага да прегледа и проучи заявленията
Даватъ за урегулирване на ул. „Котель", а имен- I[на новозаписаните избиратели.
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339. Заявлението на схсЬдит* ва площа
329. Реши: сумата отъ 145*80 лв. повър
ната отъ общинската каса като неправилно съб да, за отменяванието на решението ва съвета.
рана, да се впише на разходъ по касовите кни отъ 21 февруари т. г. подъ № 150, се ос
ги на общината сь отделна платежна заповЬдъ тавя безъ последствие, като не основателно.
ле гл. I § 38 на т. г. бюджета.
340. Приема безъ изменение проекта за
дворищната регулация на кварталъ JV5 255,
Протоколъ «Л? 2 3 .
подадените противъ проекта заявления остава
безъ последствие.
19 Априлъ 1908 юд.
3S0. Удобрява съставения отъ постоянното
ирисатствие протоколъ и разрешава да се очис
ти местото на общин. скотобойна отъ нечисто
тиите на заклания добитъкъ. Разрешава да се
отпустне ва ц!лъта 1500 лв.
331. Изм4нява решението си № 543)907
год. ио отношение отчуждаването отъ общината
местото въ II уч. между у-ците „6 Септемврий"
и „Радина41 кв. № 157, така, разрешава да се
заплати стойнвстьта на местото 3009 лв. 60
ст. на Георги П. Явуси отъ Варна, вместо на
Елепа и Балаши Антонови.
332. Разрешава да се изплати на Фир
мата Morin въ Парижъ, сумата отъ 120 л.
които общината длтжи на фирмата за поправка
та на общ. тахиометъ презъ 1907 г.
333. Одобрява наеманиего на частния
файтон* на Н. Панайотовъ отъ Варна за превозвание на сбщ. санитаренъ лвкаръ и град.
внжинерь до скотобоината и обратно, на 18
т. м. и разрешава да му се заплати сумата
отъ 3 лева.
334. Р1шга да се остави безъ последст
вие заявлението на Ст. Мушановъ, взъ градъ
Варна
335. Разрешава щото построяването на
чешмата за село Сюмбей, постановено съ рЬшение Н-ръ 483, 1Н07 гол. да стане съ об
щински работници* НужднитЬ за това материа
ли да се доставять чрЬзъ тьргь.
336. Р1ши да' се ходатайствува предъ
министерството на общите згради пътищата и
съобщенията, на основание чл. 41 и 42 отъ
закова за чиновниците, да глоби главния инжинеръ ио канализацията г. Хашновъ съ V*
отъ заплатата за месецъ априлъ и май т, г.,
съ предупреждение, че при повторение щебяде уволненъ, на основание чл. . 44 п. а. отъ
горния законъ.
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337. Р$ши регулацията на улица „Гирдапь" да не се изигЪнява.
338. РЬши улицата „Малка-Преславска"
да се счита за училищна.
Изжава Вавненското Гоалско-Обшвяско Упвавл

341. Приема и удобрява проекта за дво
рищната регулация на кв. .AS 142 безъ измх>
венее. Заявленията подадени противъ, проекта
оставя безъ последствие, като неоснователно.
342. Приема проекта за дворищната ре
гулация на кв. № № 162, 136 и 183 безь
изменение, като подадените противъ него зая
вления оставатъ бсзъ последствие. Заявлението»
на Хогсапгяна по кв. № 101 се уважава.
343. Приема и одобрява безъ взменение*
проекта за рпул&цима ва дворищата въ кв.
№ № 35, 36 и 37, подадените заявлениясе оставятъ базъ последствие.
ОБЯВЛЕНИЯ,
Айтоското Градско Обш. Управление съ
общава, че е из^бенъ отъ Мехмедъ СюлюмаНОБЪ ивтЕзапски билетъ подъ Л? 29613, серия
37 —1902 г., издаденъ за единъ 9-годвшенъ
конь съ черно-сивъ ксстмъ. Издаденъ му е>
дубликатъ, а оригинала ако се вамери, да се
счита невалиденъ.
Варненсвото Градско Околийско Управле
ние сюбщава, че е ковстатврава "Шарка* ш>
децата въ с Кадъръ, Атска Община, Разград
ска околия.
Варненското Градско ОКОЛИЙСКО Управ
ление съобщава, че отъ канцеларията на Даутдарското обшин. управление, Анхиалска околия
е изгубенъ единъ кочанъ свидетелства, за сто
панисване едъръ добитък*, № № 9660 L —
96700, серия 43|906 г., 01Ъ който биле из
дадени 15—20 свидетелства,/а{ останалите с_
чисти и неподписани отъ никого. Предполагай
ки че свидетелствата ех откраднати съ фалшифакаторска цель, разпоредено е до г. гполицейскитЬ пристави да следять за залавя*
нето на тия свидетелства, а покрай техь да
могатъ да се откриять и крадците. Свидетел
ствата подъ горнит* J)8 № 96,601 — 96700
да се считать за невалидни.

