Година XXII.

Варна, 13 Янyapuй 1909г.
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CTHИKЪ
II i.iизi три. ПАТИ BЪ нъceцn·
oшкнoьeнo къмъ 1О, 2О и 8<) числа.

IIиpи, пгcмa и вcпчкo зя въeтникa да
се пp\iцa до Гpaдeкo-Oбщинcкoтo
Улравлеиие въ Варна.

Цънaтa на вестника е, винаги пред
платено, за година само 1 лв. 20 cт.
Може да се предплаща и само за тpя
мЪceцa.
Eдuнъ 6рой 5 cm
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и приспособления cлeдъ изтичане .'нa”eйния cpoкъ ще останать безвъзмездно на
общината.
oтъ
680.'Удoбpявa извършената по до
Решенията на Bapнeн. Град. 06щ. Cъвtтъ
бpoвoлнo
съгласие доставка на 138 м.
(Продължение oтъ брой 29—'30 908 г.).
лeнeнъ плaть, за покриване oбiцин. фaй
ПРОТОКОЛ Ь № 47.
топи и катафалка и разрешава да се
Omъ 15 Oнmoмвpuu 190З ioд.
заплати cтoйнocтьтa на плата oтъ 30}
679. Реши оть местата, които cъc- лв., cмeтaнo по 2 л. и 20 cт. метъра,
тaвлявaтъ чacть oтъ oбщчн. пас5ища, на дocт.iвкaтa x. Пeтpo Xpиcтoдyлoвъ.
681. Удoбpявa извършената по до
лежащи между бургаското шосе. пътя
эa „Пeйnиpджuкъ" край лозята „Сесъ- броволно ciглacиe доставка на мaтepилa,
ceвмeeъ" и кpaвapницитe, да се нaupa- нужень за поправката на oбщин. место,
вятъ три зеленчукови градини cъ cлe- въ мecтнocтьтa ,,Keмepъ-дepe" и разре
дyющитe граници: първата — шосето, шава да се изплати oтъ oбщин. каса
лозята „Cecъ-eeвмecъ," градината „Xa- eтoинocтьтa му по уговорените цени,
caнъ-Beй" а пътя за соло. Константи подробно означени по горе въ разме
нов0; втората — кpaвapниrдaтa на Py- рите 641 л. Т5 cт., на пpaвoимeющитe
ceвъ, първата градина, тая на „Xaeaнъ предприемачи Peджeбъ Ибpaxимoвъ и
Бей," третата градина и пътя за ,Дieй- Фи;iuuъ Фpucгoвь, всекиму cтoйнocтьтa
нepджикъ,”;къмъ тая градина ще се upи- на оня мaтepиaтъ който той е дocтaвилъ.
682.
Разрешава да се звплaтятъ
cъeдини и местото завзето въ по вече
за кpaвapницaтa Pyceвъ; и тpeтягa — oтъ oбщин. каса на Димитpъ Apнayдoглy
шьтя за „Пeйниpджикь," втората гра oтъ Варна, за oтчyждaeмaтa чacть oтъ
дина и кpaвapницaтa Hикoтиeвъj къмъ местото му въ I yч. yл. „Солунска" oтъ
95*40 м., всичко 33И9 лв. плюcъ 0З4 л.
нея ще се; присъедини и завзетото по
вече место за тая кpaвapницa, а oтъ 50 cт., които следва да. се зauлaтятъ на
местото,при градината ,,Pycчyкь-кa*иия," същия, като 2 5 % по чл. 27 oтъ закона
да се направи една четвърта градина. за благоустройството върху сумата 4738
З а всичките тия градини да се нaнpa- л. платена му за но рано отчуждената
вятъ скици cъ точно определение про чacть оть това мfecтo, или всичко 3273
странството и границите uмъ. Тия че л. 50 cт., aкo% по рано тая сума не му е
тири градини да ce« oтдaдaтъ пoдъ на- , зauлaтeнa.
в83. Да се cчитaтъ за безплатно
t·мъ чpeзъ тъpгъ, cъ cpoкъ 10 г. cъ j
определение въпoeмнитe условия, както отпуснати разсадите oтъ ,paзтeния, ис
вaчинa ua обработването, така i· сгра кани oтъ интендантството на флота, cъ
дите и приспособленията, които наема писмо № П87 на 22/IV т. г., подробно
телите cъ. длъжни да направять и cъ изброени въ cмbткaтa на общинския гpaпарично условие, че всички тия сгради динapь г. Цoвaкъ и стойността aмъ 41
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л., да не се иска oтъ иятeндaнcтвoтo.
684. Удoбpявa предлаганото oтъ rлaвния иmкeвepь г. П. Бoнчeвъ измbнeниe
на трасето на водопровода, по отноше
ние paздeляниeтo на работата на иeкoлкo предприятия, като взема за база
pfcшeнпeтo си № 47o/908 г. постановява:
upeдпpиятиeтo uo водоснабдяването на
гp. Bapнa,дa се раздели на 3 части,
както следва: 1) доставка на тръбите
за главния в:дoпpoвoдъ, клоновете му
и градската мрежа; 2) Каптиране извo*pa „Xapaмu-дepe" и поставка на тръ
бите на главния вoдoпpoвoдъ и градската
мрежа и 3) Kauтиpaнe изкopлrЬ при
„Coyджaкъ," „Eлeчъ" и „Aджeмлepъ,"
съединението имъ cъ главния вoдoпpoвoдъ и постройката на peзepвyapa.

пгoтoкoлъ
№ 48
oтъ 20 Oктoмвpий 1908 г.
685. Реши за нуждите на общината
училищата, болницата и бедните, да се
пpeвoзятъ З000 куб. метра дърва за го
рене, oтъ които 500 да се oтдeлятъ и
пocтaвятъ зaпacъ, за cлbдyющaтa eceнь.
На вceкo варненско семейство да се
oтпycтнaтъ по 2 куб. метра, срещу так
сата, като се държи бележки, да не
взeмaтъ по два пъти едни и същи лица.
Потребния cтpoитeлeнъ мaтepиaлъ за
oбщин. работилници, за град. осветление,
както и за градините, да се oтпycтнe
безплатно.
686. Разрешава да се заплати oтъ
oбщин. каса на Aтaнacъ Hикoлoвъ oтъ
Варна, за отчуждения му въ III yч. на
yл. „Габровска" имoтъ 95О лв. и 50 cт.,
които да се взeмaтъ oтъ гл. II § Л6 u.
20 на т. г. бюджeтъ.
687. Изказва мнение да се yдoбpи
тъpгътъ пpoизвeдeнъ на 20 oкт- т. г.
за отдаване на пpeдпpиeмaчъ ремонта
на общ. здание, въ кoeтu се помещава
Bapнeн. T, H. Станция, които да се въз
ложи върху конкурента Мих. Tpaйкoвъ
за 873·50 лв.
688. Реши да се постави за сега
урегулирането на yл. „Чиpuaнcкa," въ
чacтьтa и между улиците „Дparoмaнъ"
и „Шуменска."
689. Разрешава да се изoлaти oтъ
общ. каса на Aлeкcaндpъ Гpaмaтиди QTЬ
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Вар ta, cтoйьucтcтa на отчужденото му
место въ 1 yч. yл. „Богданова" oтъ 47·70
кв. метра — 166·95 лева.
690. Pa.чprЬшaвa да се изплати oтъ
общ. каса cтoйнocтьтa на отчуждените
имоти на пpaвoимeющитe cгyпaни, както
следва:
1) На Aндoня Cидepaки I yч. yл.
„Португалска" 496З10 л#
2) На Дecпинa Cieфaнcвa yл. „фepдинaндъ" 1376·20 л.
3) На Tapcи Xapaлaмбoвa yл. „Cв.
Параскева'' 2707 л.
4) На Дecнинa Николова, yл. „Cв.
Параскева'' 3687 25 л.
5) На Миля Kиpякoвa yл ,,Cв. Па
раскева" 745l·55 д.
6) На Лпмoня Я. Гpигopияди yл.
„Фepдинaндъ" 4073·90 л.
7) На Никола Kилиндpoвъ yл. „Фepдинaндъ" 345 л.
8) На Георги Baлcaмoьъ yл. „Фepдинaндъ" 54Ч0 л.
Настоящето решение не внaдa въ
категорията на ония, които пoдлeжaтъ
на утвърждение oтъ пo-гopня влacть, за
това подлежи на незабавно изпълнение.
691. Разрешава да с е изплати oтъ
общ. каса, cтoйнocтьтa на отчуждените
имоти, на пpaвoимeющитe стопани, как
то следва:
1) На Cт. Гeнeвъ III yч. yл. „Гypгyлятa ' 3103·47 л.
2) На Дончо Ъ1; Aнкoвъ III yчvyл.
„Гypryлятa" 8790·4i л.
3) Toдopъ Cтoянoвъ Ш yч. yл. „Гypгyлятa" 3841·75 л.
4) Руси Marbeвъ III yч. yл. n Гypгyлитa" 7913*70 л. *
5) Xacaнъ Бей Шюкpи Б e e в ъ III
yч. yл. „Гypryлятa" 7365·82 л.
6) На K. Aндoнoвъ 111 yч. yл. „Гyp
гyлятa" 329-58 л.
7) На Д-pъ Гoлoвинa III yч. yл
„Гypгyдятa" 4 8 З 1 0 л.
8) На Мария Маджарова III yч. yл
„Гypгyлятa" 1814Ч0 л.
9) На Дим. Фти··eвъ III yч. yл. --Тур
гyлятa" 14.420 54 л.
10) На Лeoнъ Apдити Щ yч. yл
„Гypгyлятa" 6063·74 л.
11) H ци Bъpню M. Paдeвъ Щ yч,
y ъ „Гypryлятa" 6104*50 л.
12) Aбyдъ X. Xaлбyви Г yч. yд
„Цариградска" 7509*30 д.

Cтp. В.

n Ьap нeнcки

Общински Becтпикъ"

Bpoй 1—2

15) На Елена Baлтaджиeвa II yч.
yл. „Cв. Kлимeнтъ" 9750·20 л.
16) На Зoфинa Алексиева II yч. yл.
„Cв. Kлимeнтъ" 3513* 15 л.
17) На Ат. Димoвъ II yч. yл. „Cв.
Kлимeнтъ" 7G7·25 л.
18) На Дoмнa M Xpиcтocтoмa, Xp.
Димитpиди и Xp. M. Xpпcтocтoмa II yч.
yл. „Пapymeвa" 1412*40 л.
19) На Анастасия и Дecпиna Kapa·
бaтaкoви II yч. yл. „Пapymeвa" 6649*55 л.
20; На Kиpяки Тодорова и Бългap.
Народна Банка II yч. yл. „Пapyпieвa"
и^ „Княжеска' 8207-90 л.
21) На Димитpъ А. Паница.II yч.
yл. „Цapь Bopиcъ" и плoшaдъ „Иocифъ
I" I4525(;0л.
22) На Epeфили X. Данаилова II, yч.
„Пл. Иcифъ I" 1976·85 л,
Настоящето решение не впaдa въ
23) На Ирина Гeopгeвa II yч\ yл.
категорията на ония, които пoдлeжaтъ „Cв. Kтимeнтъ" 29Т л.
на. yтвъpдeниe oтъ пo·гopнa влacть, за
24) На H-ци K. Димитpoвъ П.yч.
това подлежи на незабавно изпълнение. yл. „Cв. Климент ь" 2656·65 л.
25) На Препия Kapaянeвa II yч. yл,
692. Разрешава да се изплати oтъ
„Cв.
Kлимeнть" 648О л.
общ. каса cтoйнocтьтa на отчуждените
2(>) На Aтaнacъ Bлaxoглy II yч. yл.
имоти, на пpaвoимeющитe ·cтoпaни както
%„Фйлapeтoвa" 1380 л.
следва:
27) На Aн. X. Aндoнoвъ П yч. yл.
1) На Ана Костадинова II тч. yл.
„Пapyшeвa"
422*80 л.
„Пл. Иocифъ I" 637·85 л.
28)
На
Teoдoшъ
Юpдaнoвъ II yч.
2) Дecuинa Г. Янишeвa II yч. yл.
yл.
„Пapyшeвa"
4;U'85
л.
'$L·. Иocифъ I" 4936·80 л,
29)
На
Дим.
Фикapиди
II yч. yл.
3) Анна Гeopгeвa II yч\ yл. „Си.
„Пapyшeвa"
150
л.
Kлимeнтъ" 1751-90 л.

13) На H-ци Дим. Tpaкoглy I yч.
yл. „Габровска" 327l·l·lГi л.
14) На Xacимe Шaкиpoвa III yч.
yл. „Гypгyлятa" 17З6 л.
15) На Koнcт. Бomкoвъ III yч. yл.
„Гypгyлятa" 156*84 л.
16) На Анна Aгoпoвa Maкapoнoглy
III yч yл. „Гypгyлктa" 20475О л.
17) На 15р. Дepвишeви III yч. yл.
„Гypгyлятa" 811 84 л.
18) На Toд. M. Coлapoвъ III yч.
yл. „Гypгyлятa" 218*70 л.
19. На Минчо Ивaннoвъ I yч. yл.
„Цариградска" 111995 л.
20) На Неделчо Дoбpeвъ I yч· yл.
^Цариградска" 866·40 л.
21) На Aбyдъ Xaлбyви и 6р. Генови
I yч. yл. „Габровска" 5996·20 л.

4) На София Г. Kapaбaтaкъ II yч.
Настоящето решение не вnaдa въ
yл. „Cв. Kлимeнтъ" 2426О л.
категорията на ония, които пoдлeжaтъ
5) На Toдopъ Пoлoнeзoвъ II yч. yл. на утвърждение oтъ по гopня влacть, за
„Cв. Kлимeнтъ'' 15З80 л.
тока подлежи на не забавно изпълнение.
6) На Aмиpa Bacилeвъ II yч. yл. „Cв.
09З. Paзpeщaвa да се изплати oтъ
Kлимeвтъ" и „Филapeтoвa" 5894 5 5 л .
общ. каса cтoйнocтьтa на отчуждените
7) На Eл. Ceмepджиeвa но баща
имоти, на пpaвoимbющиrЬ стопани както
Михайлова и H·ци Мих Ceмepджиeвъ
следва:
И yч. yл. „Cв. Kлимeнтi ” 189З40 л.
1) На Aнacт. Златева II yч. yл.
8) На T. Cивpиoглy II yч yл. „Cв.
„Бдинcкa" и „Дpaгoмaнъ" 25О6 85 л.
Kлимerь" 2014*90 л.
2) На Toдopъ Жaвкoвъ II yч. yл.
9) На Ceвaтия Минкова II yч\ yл
„Дpaгoмaнъ" и „Чирпанска" 6497·74 л.
„Св. Kлимeнтъ" 1705*80 л.
3)Ha Елена Koкoни II yч. yл. „Шeй10; На Aницa Ueтpидиcи II yч. yл. нoвa" 685·26 л.
„Cв. Kлимeнтъ" 8228·30 л.
4) На Apaкeлъ C. Oдaбaшиянъ II
11) На Яни M. Зapикocт.ч II yч. yч. yл. „Шейновска" 362·85 л.
yд. „Cв. Kлимeнть" 1О1585 л.
5) На Teню Бoнeвъ II yч. yл. „Шeй :
12. На H ци Hик. Koжyxapoвъ II нова" о34 л.
6) На Юpкne Ocмaнoвa II yч. yл.
yч. yл. „Cв. Kлимeтъ" 5З1505 л.
13) На Дecпинa Дeмиpoвa II yч. yл. „Hleинoвcкa" 2З1885 л.
7) На H·п,и x. Xacaнтu Myмджиoглy
„Cв. Kлимeнтъ" 7634Ю5 л.
14) На Ек. Ат. Пaнyкoвa II yч. yл. II yч. yл. „Uleйuoвa" 22916З д.
Cв. Kлимeнтъ" 7317*70 л,
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8) На Aгoпъ Maвйянъ II yч. yл. II ските cтpaжaoи пpи„ пункт: „Taглъ-кю„Шeйнoвa" 3203·29 л.
| пpю/' нова барака, oтaтькъ новия мocтъ
9) На Юpд. Koнcтanтиnoвъ II yч. на канала, на место uoдxoдящe за тая
yл. „IПeйнoвa" 157*80 л.
ц-bль.
10) На Eлбиcъ Пaпaзиянъ II yч.
699. Разрешава да се взeмaтъ ,oтъ
„Шeпнoвcкa" 6245 л.
запазения фoндъ (гл. I § 33) на т. г.
11) На Анна Д, Kaлeнджиeвa II yч. бюджeтъ 290 л. и се oтпecътъ къмъ гл.
yл. „Шeйнoвcкa" 1Г>289·27 л.
I -§. 11 o. 1 па същия бюджеть, за усил
Г2) На Георги II. Гyнeвъ II yч. yл. j ване кредита по този §, oпpbдeлeaъ за
„Цapь-Бopиcъ" и улица „Шeйвoнa" нaeмъ на частни здания,/бeзъ yчилйщ7389·27 л.
I нитe.
13) На H цитe на Mexмeдъ Aлиeвъ
i700*. Разрешава да се дaдaтъ oтъ
II yч. yл. ГyIПeйнoвcкa" 2487*50 л.
общ. разсадници на, Bapeeн. Paйoнeнъ
14) На Дecпинa Панайотова II yч Инcпeктopъ .по лозарството 400 овощни
yл. „Шeйнoвcкa" 294*75 л.
дръвчета пoдъ .условие, cтoйнocтьтa имъ
15) На Коста Пapyшeвъ II yч. yл. да зau.тaти cлbдъ нова, година,
„Шeйнoвcкa" 192 30 л.'
701. Ди се остави бeзъ последствие
Настоящето решение не вшiдa ciтъ исканото на интeвдaнcтuoтo на «8 й кoония,, които пoдлeжaтъ на утвърждение нeнъ пoлкъ вь гp. Дoбpичъ.
oтъ uo-гopнa влacть r зa това пoдлbжи на |
702/ Разрешава да се взeмaтъ' oтъ
незабавно изпълнение.
I запазения фoндъ (гл. I § 33) на .т: т.
694. Разрешава да се изплати oтъ yчu::иtц. бюджeтъ 400 л. и* да се' пpeяeобщ. каса на Коста Tъpжинoвъ,- cтoй- eътъ·. къмъ гл. 1 § 14 н. 8> на същия
нocтьтa на отчужденото му въ II yч. yл. бюджeтъ за усилване кредита.
„Дpaгoмaнъ" место oтъ 25*95 кв. метра
703..Приема и yдoбpявa докладва
194 л, 62 cт.
ните въ пpoeктo пoeмнитe условия, за
695. Да се изпрати писмото на сбора oтъ таксите за cмeть, oбнapoдв.
Д-вoтo „Чepвeнъ Kpъcrъ," oтъ 12/IX въ общ. вест. 6р. 23— 24 908г.*
907 г., нoдъ № 68о, на Варненски Oкp.
704. Назначава се комисия "oтъ п.
Xигиeничecки Cъвeтъ; за да се произ кмета Ф. Xpиcтoвъ, съветника Дякo. Бeнесе, има ли условия въ гp. Варна, за j дeлeвъ и- санитарния, лe-кapь Д-pъ Cт.
построяване caнитopшouъ за гъpдo болни. 3.iaтapoвъ, за да провери обстоятелство
696. Разрешава да се обжалва пpbдъ то, изпълнявaтъ ли се oтъ предприемача
Русенския Aпeлaтивeнъ Cъдъ, нададе
на града г. Ат. Фиипoвъ uoeмнurb ycлo
ноти на 27 Ceuтeмвpий т. г. oтъ Вар вия за това условия и за намереното да
ненски Oкp. CJВДЪ pbшeниe, по гpaжд. се cъcтaвz нyждния пpoтoкoлг*
дело на общината № 62/907 г. по описа
705; Въ бюджета за /9О9 i\ да се
на същия cъдъ. Hyжднaтa за това сума иpbдвидятъ 2000 л. фoндъ, за ос ;oвaвaнe
да се вземе oть cъoтвeтcтвyющия § на o·чц, лoзoвъ paзcaдникъ, v oтъ американ
тъзъ гoд 6юджeтъ.
ски лози, а иoмoщь ua синдиката да се
697. Разрешава да се зauлaти oтъ I предвижва.
общ. каса на Д-pъ В/ Kapaмиxaлoвъ,
706. Приема и yдoбpявa представе
aдвoкavь въ Варна, за явяването му на ния oтъ общ, лecничeй, paзм-Ьpъ за до
27 Ceптeмвpий т. г. пpbдъ Bapнeп. Oкp. пълнителна такса, която . ще се . вземе
Cъдъ, като пoвepeникч. на общината по oтъ гражданите на. всеки куб. м^тpъ
lpaжд, u дело № 62/907 г., адвокатско дi pвa за разноски по изсичането, пocoвъзнаграждение, въ paзмtpъ Ц 2 л. 8U cт. чeнъ но гopb въ обясненията на кмета
Настоящето решение не впaдa oтъ а той е cлbдyющия: а) за uздi,нкoвц-и
ония, които uoдлbжaтъ на утвърждение цbпeнu сурови и сухи дърва (и. п. 1j 2
oтъ по горна влacть, за това подлежи и 3 oтъ тарифата), по 80 е?, на куб.
на незабавно uзuълнeниe.
мeтpъ; 6) за клони oтъ вebкaкъвъ видъ
дтpвeтa
(и. u. 4 и 5 oтъ тарифата), 50
ПPOTOKOЛЪ
cт. на куб. мeтpъ; в) за пъpти за uлeтъ,
Ko 49
о6рачи и колци за лозя (п. п. g, 9 и 10
oтъ 22 Oктoмвpий 1908 г.
oтъ тap-), по 80 cт. на куб. "мeтpъ и г)
Разрешава да се uocтpoи за гop- J за черна драка и разни други тръни
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(p. 12 oтъ тap.) по 20 cт. на чифтъ ] poдppъжки и 10 кутии перца ЛCapaRe*.
лови"' — 90·47 л. или всичко на.всички
кола и 10 cт. на тeкъ кола.
707. Удoбpявa протокола на посто те 99С л. 20 eт.
710. PaЗpUшaвa да* се ^зauлaтятъ
янното пpиcътcтpиe oтъ 11/X т. г. и
разрешава да се изплати oтъ общ. каса oтъ общ. каса на кни;кapя·Aт.. Beлчeвъ
на Дим. Taxoвъ, за дocтaвeuптe oтъ 98*65 л., За купените oтъ него по 5 раз
него за амбулаторията eдинъ кpeвaтъ писки канцеларски предмети, а имeннoi
жeлeзeнъ, cлaмeвникъ, възглавница две една мастилница за носене въ джoбъ з а
маси nиcaлищни cъ , чекмеджета 120 на финaн. aтeнтъ и една пepoдpъжкa — 2 50
65 см., маса пpeвч psoчнa f feъ ruкaфъ и л., дeceть Hгли^зa шиене д е л а — 30 cт.,
две чекмеджета, шecть стола нови ви една кyтriя за пeчaтъ 2 л., eдинъ нoжъ
енски, две канапета .дъcчeни 2 метра за* книги Г50 л., една мастилница черна
дглги, eдинъ 'чyгyнeнъ лиeнъ гoлeмъ, oкcидa 7 л.j едно" cтъкio зaмкъ 80 cт.,
ёдинъ 6мивaлriиkъ cъ eдинъ лпeнъ го две дузини'цвeтeнъ тушь 8 зц Л 0 игли
лeмт, три чугунени eмa!илгpaни големи за нп eнё дe.тa 80 cт.} cтo:лиcta чертана
чинии, две .чугунени емайлирани малки книга Г50”л.·, Ю0 лиfeт?a' Seлk книга Г50
чинии, Ь}(2' метра мушам6а, 4, 1 ^ м · му л., 100 листа чертана книга .Г50Lл.J едно
шам6а за стая, широка 2*72 см., Ю 1 /^ стъкло мораво мастило т -—50 , cx^/eднo
м. мушам6а за uoкpивaнe на'стая Г85 стъкло JЗMKЬ fiesъ четка ?0 cт.,* ;eднo
м. niиpoкa. eдинъ звънerдъ- за MJ са, 4 | стъкло цвeтeнъ тyшь 1 л., 10 игли за
плювaлiiикa чугунени, '10 ' м. плaчъ з а ] шиене дела 80 cт., 6 стъкла т)щъ ~Pere"
i:epдeтa, две закачалки' за дрехи, три — 9 л:, стъкло лeuилo·6(Иeт., две aepoи?тpивaлки, eдинъ нaдпиcъ, * eдинъ иpи- дpъжки 60 cт,, едно тесте ' игли 10 ·cт.,
гaтopъ cтp принадлежностите му, 3 стък 10 пepoдpчж'чi Г50 л. : .1 кaiщ r нoжъ
ла rWrlши за тeчнocть, 3 буркани го Г40 л., 2 стъкла^ лeiiйлтj Г20 л., 1 ку
леми за naмyкъ и eдиa машина нpимycъ тия лeuилo „Sчndefrcu" 0 л.y едва - преса
— 411 л. 74 cт., които да cзe взeмaтъ. попиват. 2. л., д в e r дузини* мораво, ма
o n . cъoтвhтcтвyющия § на т. г. бюджeтъ. стило 7*20 ·л./20чтucтa.индиг6. 4; л., една
* i708.. Удqйpявa. доставката вa избро линия eдйнъ мeтpъ три термин (пера
ените :t въ wтoвa ^решение .материали да за-чapтaнe) 9 л., 20 бои разни, eдинъ
се достави , но .доброволно съгласие и пepneвдикyляpъ (линия») 2 л , една линия
разрешава да се изплати oтъ общ. каса 30 cт., двaдeceть листа чapтaнa книга
cтoйнocтьтa имъ, на пpaвpимeющия пред 30 cт.;^eдинъ мoлявъ 10 cт., 6 стъкла
приемачи Peджeбъ Йбpямoвi, вi paз- химическо мастило 5*40 л., 4 uepoдpъжки
мepъ 354 л. 7о cт., които да се взeмaтъ lfc50 л., две ножчета канцеларски 2*80
oтъ cъoтвeтcтayющия § на т. г. бюджeтъ. , л., пeть гpocu иглички 1 i , 30 листа
70У. Удoбpявa доставката на. тъpж-j чертана книга 45 cт., едно стъкло xлo·
нaтa комисия oтъ 14 тoгo и разрешава ! рова вода Г20 л.? 20 пepoдpъжки Г80
да се заплати oтъ общ. каса на доста* л., 2 четки за бои 1 л., ^eдцa* макара
вените учебни пособия, както следва: бела 30 cт., 100 етикета разни Л л.,
1) На Бoянъ Блъcкoвъ, за доставените едно стъкло мopaьo мастило* 40 cт.5 два
oтъ него 1О5' плочи й 105 6yквapя — цветни моливи 60 cт., 6 куки телени за
75 л. 45 cт.; 2) На Ат. Ивaнoвъ, за 1О5 зaкaчвaнe 24О л., 10 uepoдpъжки 2 л.,
читaнки за II oгд. — 54 л. 18 cт., 3) една гpoca иглички 20 cт., едно перо за
На Boянъ Блъcкoвъ, за 120 читaякп III чертане 1 д., една гума 20 cт., едно
oтд·, 120 oтeчecтвoзнaния, 120 ecтecтiзo- стъкло тyшъ „Pere”· Г20 л.. 6 малки
вeдeния, 120 ЗaкoHъ-Бoжий за същото перца за чертане 20 cт;* 10 сиви дебели
отделение — 256 л. '68 c г ; 4) На Коста книги 1 л., 5; молива черни 50 cт., 5
Eвcтaтиeвъ, За 90 oтeчecтвoвeдeния, 90 молива химически Ла 16l l / 2 1 л·> четири
ecтecтвoвeдeния, 90 Зaкoнъ Божий и 90 пepoдpъжки 1-20 л., l / 4 ки.ioгp. мастило
гeoмe.pия за същото oтдeдeииe — 291 70 cт., 1 стъкло червено мастило* -10 cт ,
л. 60 cт.; 5) На Boянъ Bлъcкoвъ за 350 и една бела макара 30 cт.. или всичко
блокчета и 450 пастели за II, III и IV 98 л. 65 cт. ведно cъ намалението.
отделение — 227 л 80 cт. и 6) На съ
711. I. Удoбpявa построяването на
щия за 30 дузини мастило; 30 дузини eдинъ град. тeaтpaлeнъ caлoнъ въ гp.
моливи „Xapтмyтъ" № 2; 30 дузини пe- Варна, който да струва най-малко 300,000
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л. върху место въ дoлнятa чacть на об
щинската градина „Цapь Ocвoбoдитeль"
cъ възможното число дюгcaи. IL Да се
изтегли сумата oтъ 70,000 лева по бю
джета за тек. година, предвидена за; тая
цeль но нV употребена и се внесе въ
народната банка, за «Joндъ но постро
яване тeaтpaлeнъ салон ь и въ бюджета
за 909 година да се пpbдвиди друга сума
за cжщoтo, въ paзмepъ тaкъвъ, какъвто
noзвoлявaтъ средствата на общината, въ
която да се cъдъpжaтъ и сумите нyждни
за конкурсь и ПL Да се обяви кoнкypcъ
за нлaнъ на тeaтpaлeнъ caлoнъ oтъ cтoйнocтъ най-малко 300,000 лева cъ три
премии: 10007 1500 и З000 лева.
712. Сложи се ьa разглеждане из
работения, cъгл. чл. 77 oтъ зaк. за гp.
общини бюджoтo-пpoeктa за 1909 фи
нансова година на Bapнeн. Гp. Община.
713. Paзpbшaвa да се взeмaтъ oтъ
запазения фoвдъ (гл. I § 33) на т. г.
6юджeтъ 1060 л. и се отнесат ь къмъ
гл. I § 7 п. i> на cлuций бюджeтъ за
усилване кредита, за печатане обявления,
вестници, книги и дp. разноски по из
данията на общината.
714. Разрешава да се взeмaтъ oтъ
запазения фoндъ гл. I (§ 33) на т. г.
бюджeтъ и да се eтнecътъ кьмъ § 21 п.
2 на еж щия бюджет ь, за усилване кре
дита.
715. Разрешава да се взeмaтъ oтъ
запазения фoндъ (гл. 1 § 33) на т. г.
бюджeтъ 200 л. и дi се oтнecътъ къмъ
гл. I § 4 на cж,щия бюджeтъ, за усил
ване кредита по него, oпpevЬлeнъ за
дневно възнаграждение на общ. съвет
ници, oтpЬдявaни на общинска специ
ална работа.
716. Разрешава да се даде пoдъ нaeмъ на държавата за прогимназия общ.
учил. здание rrCв. Kиpилъ" въ V yч. на
гp. Варна и за пpeзъ 1908/909 учебна
година, срещу гoдишeнъ нaeмъ 4000 лв.
платими въ два срока — 133З л. и 33
cт. веднага;cлeдъ утвърждението на тъpгътъ и останалите 2666 л. и 67 cт., cлbдъ
влизането въ сила бюджета на държава
та за 19О9 год.
Упълномощава се кмета Добри Филoвъ да сключи нyждния за това дoгoвopъ
и да го подпише oтъ името и за сметка
на Bapнeн. Град. Община.
717. Приема и yдoбpявa дoклaдвaнитl·.
пpoeктo-пoeмпи условия за t·гдaвaнe пoдъ
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uacмъ, oбщин. места, които cпopeдъ р е 
шението на oбщин. cъвbтъ № 67J)/1908
г., cж,· определени да се преобърнат ь на
градини за зеленчукь въ мecтнocтьтa
„Opra-Чaиpъ" и Pycчyкъ-капия.
718. Удoбpявa станалото мbждy кме
та и архитекта г. Юpдaнoвъ съглашение
и разрешава на последния да се запла
ти oтъ общ. каса, като възнаграждение
за труда по изработване плана и гърле
ните книжа за построяване град кoнцepтeнъ caлoнъ сумата oть 1500 лева,
която да се взevie oтъ бюджета за 906 г.
719. Отменява решението на съвета
№ 264/190S гoд. и вмЬcтo него постано
вява на x Ибpямъ Mexмeдoвъ за oтчyждaeмня въ Ш yч. на yл. „Цapибpoдcкa"
— 107l·87 лв., а вa.Bp. И C. Бeнeвeниcти, за имота въ въ cжщий yч. и ули
ца — 1004*37 лв. и на Дaвидъ Бeнeвeвeниcти за имота въ c;&щия yчacтькъ и
улица — 425*62 лi.
720. Приема и yдoбpявa . поемнитй
условия за отдаване на тьpгъ, подвърз
ването книгите на Bapнeн. Градска об
щинска библиотека.

СПЕЦИАЛНИ

шoшjйшш

деловия*
за отдаване вa пptдпpиeмaчъ чpiзъ та9ва кон
куренция, осветлението на улиците н плoщaдитi
на гp. Варна, за вpiмe oтъ 1 Януари8 1909 r . д ·
31 Дeкeмвpий 19И год.
Чл. 1. Пpbдпpиeмaчътъ ще подържа
и пали oтъ oкo;ю 800 до 2000 фенера
cъ гaзъ Baтyмъ,-пъpвo качество, за ос
ветление улиците, площадите, общински
т е градини, пожарната команда и общ.
библиотека.
Общинският ь OьвЬтъ може да реши
пpeзъ течение на :cpoкa на предприятие
то нeкoи улици на града и общ. градини
да се осветлявaтъ чpbзъ дpyгъ cпocoбъ,
нaпp. чpeзъ eлeкpичecтвo и не непре
менно чpeзъ cлiщdя пpeдпpдeмaчъ; въ
тaкъвъ случай uocдeдниятъ не ще има
право да дири вреди и загуби oтъ туй
дето би се намалило числото на фене
рите cъ гaзъ Бaтyмъ.
По разпорежда1ше на oбщин. управ
ление, числото uл палените фенери oтъ
предприемача може да увеличава и нaмa·
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лява, както и да се мecтятъ фенерите I дъното на всека лампа, пpeпдpиeмaчътт»,
oтъ едни точки на други. Общинското е длъжeнъ да пречисти добре лампата,
Управление може още да разпореди cъ тъй щото, никога сри ревизия часа 4
постановление и това: известно число cл. илaднe да нeмa утайка на дъното на
фенери въ точно oпpЬдeлeви улици да qикoя лампа.
гopятъ само до вoлyвoщь; за такива фе
4л. 9. Пpeнpиeмaчътъ запалва редов
нери на предприемача шe се плаща само \ но всичките лампи всека вeчepь найoтъ половината oтъ cлeдyeмaтa се за го късно, по градския чacoвникъ, пpeзъ
рене фенера, n p i з ъ делата POЩЬ сума. Янyapий чaea до 5, Фeвpyapий 0, Mapтъ
4 л . 3. Фенерите и лaмnизe за фе 6VS, Aпpилъ 1 V2, Май 8, Юнвй 8V2- Юлиtt
нерите, както и cтч клaтa се npeдaвaтъ 8, Aвгycтъ 77ЗJ Ceптeмвpий 6 x / 2 , Oктoмoтъ общинското ynpapлeнвe на предприе вpвй 5 г / 2 , Hoeмвpий и Дeкдмвpий до 5,
мача въ началото на предприятието, вy- а започва да ги угася cyтpинъ нaй-paнo
пpeзъ Янyapий часа въ 6, Фeвpyapий 5,
мepиpapи, здрави и чисти.
1
4л* 3. Машинките на лампите на Mapтчs 5, Anpвлъ 4 /^ Май. Юнвйи Юли
г
днешното количество фенери си ocтaвaтъ 4, Aвrycтъ 5, Ceптeмвpий Ь /<21 Oкгoмв·
вpий, Hoeмвpий и Дeкeмвpий 7. За тая
cтъ същия №тpъ, т. е. №-pъ 14.
4л. 4. Пpeдupиeмaчътъ ще употре цтзль пpl·дпpиeмaчa ще държи на своя
бява за фенерите cъoтвeicтвyющия №-pъ служба" достатъчно число хора, за пъл
фитилъ на всеки фeвepъ, т. е. Xs pъ 14, J нене на фенерите най много до 100.
а не по-тесни фитили. Фитилътъ на все Всеки фёнepджия ще пали не повече oтъ
50 фенера.
ка лампа требва да бъде cъ два caвти
4л. 10. Всека пoвpfcдa, счупване или
метра нo-дълъгъ oтъ дчлбoчинaтa на лaм
друго, на фeнepъ, лампа, машинка и стък
бeвия peзepвyapъ.
Всички фитили me се изpeзвaтъ все ло npeзъ наемния cpoкъ, ocвeнъ по не
ки дeнь нaй-ктcнo часа до 4 cлeдъ плад преодолима сила (силна буря и дp. т.)
н е и «то винаги хоризонтално, т, е рав надлежно чpeзъ комисия доказано, оста
но, безъ^ да се oтpeзвaтъ краищата cпo- ва за сметка на предприемача. Той е
длъжeнъ всички фенери, лампи, машинки,
peдъ машинката и лампата.
4л. 5. Най-късно, часа до 4 cлeдъ стъкла и up. да поправя, въ нужда, да
пладне cтчл лaтa вa вcичкитfe фенери и добавя нови части, даже и u,eлъ фeнepъ
лaмбeнитe стъкла требва всеки дeнь да и ц*лa лампа, да постави нови машинки,
бъдaтъ нaй-дoбpe изчистени и да се нa- пови стъкла и пp# и то винаги нaй·o вpbпълнятъ до- току що указаното време, мe, щото фенерите да cъ до вeчepьтa
всички лампи ^aкъ до горе cъ чиcтъ бa- вefeкoгa въ иcupaвнocть.
Само когато, по пиcмeннo заявление
тyмъ, първо качество.
j
4 л . 6. Пpeдпpиeмaчътъ може да упо на предприемача въ началото на вceкo
требява за осветление на града само шест0месечие, Общинското yupaвлeниe,
чpeзъ eднn комисия, съставена oтъ три
чиcтъ дърво качество гaзъ Baтyмъ.
4л. 1. Общинското управление може ! ма вещи люди, назначена по възмcжнocть
вceкoгa направо или чpeзъ oбщин. длъж- | съгласно мeж;y Общинското управление
нocтви липа, натоварени, но надзора на и предприемача, намери че нeкoй фe
осветлението, да контролира газа за ка нepъ или лампа c& станали cъвcbмъ не
чеството му още въ самия cклaдъ на. годни за пoнaтaтчшнo употребление за
дeлътa, общинското управление заменява
предприемача.
4 л . 8... Пpeднpиeмaчътъ е длъжeнъ такива фенери и лампи cъ нови, oткaтo
да oxпyшд на всека лампа най-пълната се направи aктъ за бpaкyвaниe станали
светлина за всичкото време, пpeзъ кое т е негодни фенери и лампи.
Дърветата за фенерите и гocтaьято е ,определено д а гopятъ лампите.
Строго се забранява пocтaвeьиe как нeтo на пъpвктe на места, както и до
вито.и да. било препятствия за повдига ставянето и зaкoвaвaнeтo на фенерите
не на фитила на лампите и въобще да нови нyмepa, става нипаги oтъ кметст
се пречи д а гори лампата cъ най пълна вото за общинска сметка.
4 л . II. Въ общинското управление
светлина, да се тypi кapфицa на фитиля,
се
дчpжи
книга за числото на местата
да.се aanyшaтъ дупките на. фенера и пp.
на
фенерите
cъ рубрики за oтбfeлeжвaнe
фca·fcдъ! тgвa дцoмъ cэ набере yтaйиa на
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по кой фeнepъ, кога какво е направено ви други задължения ще има пpeдпpиeИ кога за ыapym6iшe iгbкoи наредба на мaчътъ. излага се въ общите пoeмни ус
тinи пoeмни условия ё била наложена ловия обнародвани въ 6р. № 1 5 / 9 0 7 г. на
„Варненски Oбщин. Becтникъ."
глоба на предприемача.
4л. 12. За нарушение кая дa било BAPHEH. ГРАД О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ
наредба на тия условия съставя се aктъ
Обявление № 14
oтъ общинско или длъжностно лице, въ
Варненското
Гpaдcкo-Oбгцинcкo Уакта се u.нлaia накратко вpbмeтo на изпpaвлeниe
известява
на всички учреж
вършеното нарушение, въ какво именно
състои нарушението , и кое или кои лица дение и длъжностни лица въ Варненската
eъ видели, че е станало нарушение. Aк Община, че размера на Общинската
тътъ се подписва oтъ cтcтaвитeля и сви връхнина за 1909 гoд. е yтвъpдeнъ как
детеля или oтъ свидетелите. Въ случай то следва:
1) по Зб°/ 0 върху дaнъкъ върху
на oткaзъ на евидЬтель или свидетели да
нoдпишaтъ акта или nъкъ по иeпoдuиc- занятието.
2) по 30°/ 0 върху сградите.
вaнe акта поради нeгpaмoтнocть, акта
uaкъ. има дoкaзaтeлнa сила. c.тbдъ прове
3) ,„ 1 5 %
n пoзeмeлвия данък».
ряването му oтъ кметството.
4) -, 15°/ 0 л бегли кa.
5) „ 50°/ 0
„ патентите за от
Длжнocтнoтo лице, когато съставя
aктъ за това, че на нeкoй фeнepъ не е варяне кpъч (и, кaфнeтa, хотели и пp. и
6)' по 30°/Q върху данъка за заня
отпусната uълнa светлина вa лампата,
веднага отпуща само на такава лампа тията oтъ заплатите и възнагражденията
на чиновници и дp. лица и върху пред
пълната cвbтлинa.
4л. 13... За какво и да е нарушение приятията.
на иoeмчитe условия oтъ зacyi,yвaчa или
п Kмeтъ: @,
ЖШQTШЪ
oтъ нeгoвъ чoвbк;i, налага се на зaкyпyКонтрольорът Д, T*
ШШUЧШBЪ
вaчa глоба за пpъвъ nъть ц0 eдинъ лeвъ
на фeнepъ, за втори пъть по 2 л., а за BAPHEH. ГРАД. О Б Щ . УПРАВЛЕНИЕ
всеки uocлeдyющъ uъть, по 3 лева. То
Uбявлeниe № 1 7 П 3
гава се oтбeлeжвa въ книгата предвидена
гp. Варна, 22 Дeкeмвpий 1908 гoд.
въ'предидущия члeнъ. Глобите, наложени
Понеже upoизвeдeuия на 5 · тoгo
на предприемача, пpeзъ всеки мeceцъ т-ьpгъ не се yдoбpи Варненското Град.
yдъpжaтъ му се при нлaщaниe първата Oбщин. Управление на основание р е ш е 
сума която той има да пoдyчaвa..
нието на общ. Cъвeтъ № 806/908 г.щ.
4л. 14. Па нphдпpиeмaчa ще се плй- обявява на интepecyюгцитё'ce за знание,
iдa по месечно и съразмерно cъ числото че на 22 идyщий м. Янyapий 1909 гoд.
на иaлeнuтe np·hзъ месеца фенери cлfe- 10 часа пpe^и oбeдъ въ .помещението
дyeмaтa сума. За зaiucнbвaнe повече oтъ на същото управление, ще се произве
тpпдeceть дни въ изu.iaиiaпeтo, ще се дава де нoвъ л;ъpгъ cъ явна конкуренция, за
на предприемача, лихва 8%, Но не* на отдаване на нpeдupиeмaчъ доставката на
временното изuлaщaнe не може да бъде eлeднитb предмети :
причина, която да даде право на зaкyii1) 50 тoмpyкa дъски oтъ 5 м. дъл
вaчa да иска yничтoжeiшттo на договора. жина и 7]/2 см. дебелина.
4л. 14. IJpeдцpueмaчътъ нeмa право
2) 5000 тухли.
да иска yвe:шчcыieтo н/Ьнaтa на търга
3) 1000 килограма вapъ.
или yнuчтoжpниeтo на uoгpвppa, колкото
4) 3 каси гвоздей,
u по каквито и да било причини да би
5) 20 килограма кал4ища,
:tacкъuuaлъ газът ь включително и поради нyждни за разни поправки на общински
облагането му cъ нови дaждия или други т е здания.
дipжaвни или окръжни такси.
Приблизителната cтoйнocть на пред
4л. 10. Въ обявлението на търга се приятието възлиза на 625 лева.
указва, за кuлкo време се отдава пред
Зaлoгъ за пpaвo-yчacтиe въ търга
приятието, кaкъвъ зaлoгъ дa,ee, вн,acjf за | се изисква 31 лв. 25 cт,
участие въ търга и какви други условия
Г. г. конкурентите требва да се
да изпъ.тнятъ конкурентите и явно ли cъoбpaздвaтъ cь предписанията на за
или.тайно да се извърти тъpгътъ,. а кaк- кона за oбщecтвeннитe предприятия;
К м е т е : Д. ФИЛ0BЪ.
Ceкpeтapь: *. #. ИВАН 0ВЪ
Пздaвa Bapa. Град. Oбщин. Управление.

