Година XXII.

Варна, 21 Фeвpyapий 1909 г.

И u и з ' три HЛ.TИ въ мъceцa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.
Цfeнaтa на въ·cтпикa е, винаги пред
платено, за година само 1 лв. 20 cт.
Може да се предплаща « само за три
мtceцa.
Eдuнъ 6рой 5 cm.

I ВАРНЕНСКИ CJВДEБ. ПPИCTABЪ

Обявление
№ З41
Oбявявaмъ на интepecyющитe се,
че cл%дъ двукратното публикуване на
стоящето въ eдинъ oтъ мecтнитU вест
ници въ продължеш3е на 31 -дeнь cъ
иpaвoнaдaвaнe въ 24 часа 5°/ 0 ще нpoдaмъ публично въ канцеларията си въ
Варна: два декара нaxoдящe се въ зем
лището на гp. Варна на мecтнocтьтa
„Cв. Никола" — „Kyмъ чeшмe." Цялото
лозе е 3*7 декара, при съседи: oтъ две
страни пълъ и Ивaнъ Дaямoвъ, оценени
2 декара за 170 лева.
Горния имoтъ е coбcтвeнocть на
цoкoйния Bapнeн. житeль Щepю Гeopгиeвъ и ще се продава за дълга му
къмъ От. x. Дaнaилoвъ oтъ Варна, uo
изпъл. лиcтъ № 3614/1896 г.
Продажбата ще почне oтъ първо
началната оценка cъ намаление Ю°/ 0 .
ЖeлaющитЬ да нaддaвaтъ, мoгaтъ
да пpeглeждaтъ книжата всеки пpncътcтвeнъ дeнь.
Варна, 9/II 1Ю9 г.
2—2

I Cъдeб. Пpиciaвъ H. ГAHEBЪ.

И3В0ДЪ
oтъ

Решенията на Bapвeн. Град. 06щ. CъвЪтъ
((Продължение oтъ брой 5 п 6).

748. Р е ш и общинското здание, cлyжaщe за пoмeщнниe на Вари. Тел. По
щенска Станция, за нaпpeдъ да се даде

i p. 7—S

Il·ipп, пi'еча и iч·ичкo па вi.eтникa дч
се праша д<> Гp;iдcкo-Oбiдииcкoтo
Управление въ Варна.
За обявления се плаща на дума:

3а първа страница . . .
, . .
ti iтopa страница
тpeiя и ЧcTBФp·зa

3 cт.

Eдuнъ 6рой 5 cm.

пoдъ нaeмъ за същата ivfeль, само ако
главната дирекция се съгласи наема да
се увеличи на 7,200 лева, иначе да се
вземе зданието и се употреби за поме
щение на общ. служби.
Т49. Разрешава да се даде времен
но на Варненския Oкp. инжeнepъ едно
парче место, oтъ онова, зaдъ пожарната
команда, заградено eъ каменна ограда,
за построяване дъcчeнa барака за подcлoнъ на държавния пapeнъ вaлякъ, сре
щу нaeмъ по таблицата на общината
750. Разрешава да се дaд·rтъ на
Bapн. Oкp. Музей изброените по горе
предмети, които се съхраня) aтъ въ об
щината.
751.
Остава се бeзъ последствие
молбата на Мария T. Хаджиева, дирек
торка на домакинското училите „Тру
долюбие" въ гp. Варна, cъ което мo:w
да и се дaдътъ безплатно дърва и iгbкaквa парична noмoщь.
752. Оставя бeзъ последствие мол
бата на Ив. Дeмиpoвъ и София Пapycияди, cъ която мoлятъ да имъ се отпycтнe место, oтъ местото на „Cитaдeлaтa," въ зaмeнa на онова, което се от
чуждавало за урегулиране на улица „Со
лунска/ 7
Т5З. Р е ш и тъpгътъ за кacaпcкптe
дюгeни въ II yч. пoдъ № № 1 — 6, пpoизвeдeнъ на 7 тoгo, да не се yдoбpявa, а
да се произведе за това нoвъ тъpгъ.
Т54. Изказва мнение горния тъpгъ,
за отдаваме пoдъ нaeмъ общ. недвижими
имоти, за пpeзъ 1909 гoд , да се yдoбpи
и вчзлгжп вт pyy конкурентите, които c ь
дали нaи-uзнocнитe цени, както cвeдвa:
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1) върху II. Гeнчeвъ кacaпcкия дюгeнъ
въ IV yч. № 1 за 805 лв. гoдишeнъ нaeмъ, 2) върху П. Гeнчeвъ, кacaпcкия
дюгeнъ въ IV yч. № 2 за 230 лева; В)
върху Илия Koнaкчиeiп , кacaпcкия дю
гeнъ въ IV yч. № 3, за 101 лeвъ ; 4)
върху Ат. Kypy Димoвъ кacaucкия дюгeнъ въ IV yч. № 4 за 100 лева 5) вър
ху Ив. Щepeвъ, i acaпeкпя дюгeнъ въ
V yч. № 1 за 420 лева; G) в'ij.xy В., Д.
Myxлeвъ, кacaвcкия дюгeнъ въ cъiций
yч. за 150 лева и 7) върху Ив. Пacкaлeвъ, къшaтa въ II yч. № 222 за 116 л.
755. Остава бeзъ uocлeдcтвиe зая
влението на Мих. T. Aвлaвиди и онова
на Teмиcтoкли Teoфaнoвъ u H. Ив. Mиcтaкuди, като неоснователни.
ПPOTOKOЛЪ
№ 53
oтъ 19 Hoeмвpиfi 1908 г.
756. Paзphшaвa на Bp. Aнкoви oтъ
Варна да се зaплaтятъ ( тъ общ. каса
60,915 лева 41 cт., а останалата чacть
oтъ претенцията имъ остава бeзъ пocлeдcтвпe, като неоснователна.
757. Реши по претенциите на Мих.
Филипoвъ за вреди и загуби, да стане
спогодба. Назначава комисия въ cъcтaвъ
Кмета Д. Филoвъ, съветниците В. В. Пouoвъ и P. Гeopгиeвъ, която да влезе въ
преговори cъ Мих. Филипoвъ, за да се
добие пo-гoлeмa отстъпка въ размера на
сумата, която Филипoвъ предлага. По
стигнатото съглашение да се внесе въ
съвета за yдoбpeниe.
П Р О Т О К О Л

Ъ

№ 54
Oтъ 20 Hoeмвpий 1908 г.
758. Относително тъpгътъ з i отда
ване на нpeдпpиeмaчъ. събирането при
хода oтъ житната борса пpouзвeдeuъ на
17 Hoeмвpий т. г. изказва мнение да се
yдoбpи и се възложи върху конкурента
Ив. K. Пoпoвъ за 3154 лева.
759. Реши cтoинocтьтa на oтчyждaeмaтa се чacть oтъ къщата въ III yч. yл.
Охридска oть 3078*89 лв. на къщите на
Cт. Цaнeвъ, да се заплати на Еленка Cт.
Цанева, като действителна coбcтвeннпцa
на цeлaтa къща. Решението № 635/1908
гoд. се отменява.
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760. Разрешава да се заплати oтъ
общ. каса на публичния фaйтoнджия
Ceтpaкъ Kиjжopoвъ oтъ Варна, сума
та oтъ 8 лева, за гдето, той cъ своя
фaйтoнi. -е вoзиvь на 20/IX т г. комиси
ята която измервала общ. имоти въ и
вънъ oтъ града.
761. Разрешава да се заплати на
иpaвoимeющnя пyбличeнъ фaйтoнжия, oтъ
общ. каса сумата oтъ 5 лева за возене
на град. лeкapь по бедно бoлнп на 17 тoгo.
762. Реши тъpгътъ по доставката
на 200 eмaйлepoвaни илювaлгици иpoизвeдeнъ на 20 тoгo t да не се yдoбpявa.
За същата доставка да се обяви нoвъ
тъpi·ъ.
76Н. Удoбpявa извършеното oтъ пос
тоянното cpиcътcтвиe при Bapн. общ.
Управление, по превозване oтъ общ. cfeчищe „Джaнaвapъ Тепе" на З00 куб.
метра насечени дърва за горене и раз
решава да се заплати за това oтъ об
щинската каса, на пpaвoимeющитe кару
цари изброени въ протокола oтъ 28/X
т. г. cлeдyeмaтa се съгласно условието
сума, която да се вземе oтъ cъoтвeтcтвyyющия § на т. г. бюджeтъ.
764. Относително тьpгътъ пpoизвeдeнъ на 18 тoгo за отдаване на пpeдпpиeмaчъ, доставката на 1700 kg. сено и
7500 kg. слама, нyждни за продоволствие
на общ. кoньe пpiгзъ 1909 гoд. изказва
мнение, да се yдoбpи и да се възложи
вi.pxy конкурента Ив. Maнacиeвъ зя 2075
лв. сметнато по 10 cт. за 1 kg. сено и
по 05 cт. за 1 kg. слама.
765. Относително пpoизвeдeниятъ на
19 тoгo тъpгъ за доставката на канце
ларски принадлежности за
общината
ocпoвпитЬ училища за пpeзъ 1909 гoд.
изказва мнение да се yдoбpи и да се
възложи върху конкурента Kp. Maлoвъ,
cъ 23 °/ 0 намаление oтъ цените предви
дени въ нoeмнитe условия.
766. Относително произведения тъpгъ
на 18 тoгo за отдаване на пpeдпpиeмaчъ
направата на кaлдapъмa cъ бaндъpъмcки
камъни на улица „Русенска" въ гp. Вар
на, служаща за станция на фaйтoнджиитfe; изказва мнение да се утвърди и да
се възложи върху конкурента Д. П. Keнкoнъ за 2464 лв. п 08 cт., cмeтaнo по
22 °/ 0 намаление oтъ първоначалната
цена 3159 лв. и 08 cт.

Cт. В.
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767. Относително тъpгъть пpoизвe·
дeнъ на 12 тoгo за отдаване на зaкyнyвaчъ
налога върху публичните търгове oтъ
1/I 1909 г, до З1/ХИ 1911 гoд, изказва
мнение да се yдoбpи и да се възлoжe
върху конкурента Ил. K. Пoпoвъ за
23126 лева.
768. Относително тъpгътъ пpoпзвe·
дeнъ на 14 тoгo, за отдаване на зaкyuy
вaчъ таксите oтъ театралните представ
ления,- за свирачи, певци и дp. за oтъ
1/I 1909 гoд. до 31/XII 1910 г., изказва
мнение да се yдoбpи u да се възложи
върху конкурента Пeтpъ Koпчeвъ. за
21128 лв. за две години.
769. Относително тъpгътъ пpoизвeдeнъ на 15 тoгo за отдаване гa зaкyпyвaчъ, градските бepии oтъ мерките и
теглилките за пpe?ъ 1909 г. до 1911 гoд.
включително, изказва мнение да се yдoб·
ри и се възложи върху конкурента Toдopъ Kиpчeвъ за три години.
770. Относително тъpгътъ пpoизвeдeнъ на 13 тoгo, за отдаване на пpiздпpиeмaчъ, таксите върху табли, домино,
и дp., за oть 1/I 1909 гoд. до З1/ХИ 911
гoд, изказва мнение да се yдoбpи и да
се възложи върху конкурента Д. II. Keнкoвъ за 7523 лв. за три години.
771. Видоизменява решенията си
№ № 0З5 и 576/1908 гoд. така: разре
шава да се заплати oтъ общ. Каса cтoйнocтьтa на имота въ III yч. на yл. Цapибpoдcкa и Охридска, който се отчуждава
за урегулиране на двете улици oтъ
591*25 лв. за чacтьтa. която се отчуж
дава за yл. Охридска, плюcъ 1330*12 лв.
за чacтьтa," кяoтo се отчуждава за yл.
,Цapибpoдcкa" или всички 1929 и 37 cт.
на действителните cтoпини на тия имоти
— Xюcню Eф. Haлбaнтoг;jy, Xep. Mюфeдeтъ Mexмeдoвa и Зeинeлъ Фepaдoвъ
oтъ Варна. Сумата да се изплати oть
заема по ypeгyлиpвaнeтo на града.
772. Относително тъpгьтъ upoизвeдeнъ на 11 тoгo, по отдаване пoдь нaeмъ
общ. недвижими имоти opeзъ 1909 гoд.
изказва мнение да не се yдoбpявa,
само по отношение на общ, uoдiшжнa б а р а к а на п а з а р н и я oлoщaдъ
въ IV yч., а по отношение на другите
общ нeдвиж. имоти да се yдoбpи и се
възложи върху конкурентите, които cъ
дали най високите наемай цени.
773. Относително тъpгътъ cpoпзвeдeнъ на 20 тoгo за отдаване направата
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шосе на vл. „Войнишка," въ чacтьтa и,
между улиците: „Сливница" и „Крайна"
V yч. на гp. Варна, изказва мнение да
се yдoбpи и се възложи върху конку
рента Христо Я Лeoндпeвъ cъ 18°/ 0 пoдoлy oтъ цените, показани въ сметката
или за 11954*32 лева н/Ьлaтa работа.
774. Oiнocитeлнo тъpгътъ пpoизвeдeнъ на 12 тoгo, за отдаване на пред
приема4т, общ. право „Kpъвnuнa1 за oтъ
1/I 909 г. до 31/XII 911 г изказва мне
ние да се yдoбpи и да се възложи върху
конкурента M. Филипoвъ за 259,GG5 лв.
заедно cь oпизoтичecкaтa връхнина за
три години.
775. Относително тъpгътъ пpoизвeдeнъ па 13 тото, за отдаване на зaкyuyвaчъ сбора oть таксите за надписите
въ гp. Ьapнa, за вpbмe oтъ 1/I 909 г.
до Зl/XII 911 г. изказва мнение, да се
yдoбpн и да се възложи върху конкурен
та Ив. Maлчeвъ за 4258б л. за три гoд.
776. Относително тъpгътъ пpoизвeдeпъ на 10 тoгo, за отдаване пoдъ нaeмъ нeдвж. имоти на общината, за пpeзъ
идущата 1909 гoд., изказва мнение да се
yдoбpи само по отношение на общ. зда
ние въ III yч. № 200, cлyжaщe за кафене,
бивше помещение на пожарната команда
а но отношение на другите недвижими
имоти не.
777. Oгъ сложения на разглеждане
въпpocътъ за защитата, по дfeлoтo на
общината пoдь № 262/908 г., кoeю му
paзглbждaнe ще бъде на 25 тoгo, въ
Върховния Kacaциoнeнъ Cъдъ Р е ш и :
възлага на кмета Добри Филoвъ, да се
яви на 25 тoгo пpeдъ пpeднoмeнaтия
cлiдъ въ гp. София по гражданското дело
на Bapнeн, Град. община, № 262/908 г,.
по описа на cъщин cъдъ. На същи8
разрешава да се зaнлaтятъ oтъ общ.
каса дневни за G дни и пътни за оти
ване до София и обратно, въ paзмepъ
пpeдвuдeнъ въ зaк. за чиновниците.
778. Разрешава да се взeмaтъ oтъ
запазения фoндъ на т. г. бюджeтъ (гл.
I § 33) 2350 лв. и се oтнecьть по дру
гите § § на същия бюджeтъ както след
ва: 100 лв. къмъ гл. I § 4 ; 600 л. къмъ
гл. I § 7 и. 1: 500 л. къмъ гл. I § 7 и.
2 ; 50 л. къмъ гл. I § 8 и. 3 ; 600 л. къмъ
гл. I § 14 и. 7; 200 л. къмъ гл. I § 21
п* 3 и З00 л. къмъ гл. I § 21 п. 2, за
усилване кредита по тия параграфи.
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779. Разрешава да се зaплaтятъ oтъ
общ. каса на Лaзapъ Ивaнoвъ oтъ Варна,
тeнeкeджия сумата 147 л. 50 cт. за извършената oтi, него работа, подробно
изброена вь настоящето решение.
780. На Bapнeн. Женско Бла
готворително Д·вo, за подържане сиро
питалището /;Ha;vbждa," въ гp. Варна,
разрешава да се отпуснат ь бeзuлaтнo
oтъ общ. дьpвa за горене (20) двaдeceть
кола.
781. Разрешава да се предаде на
Paшeль Дpeкcлepъ oгъ Варна, oбщин.
мЬcro, което се предава къмъ дворище
то гi вь III yч. по пapцeлaцuи, утвърдена
oть министерството, eлbдь като та за
плати на общината cтoйнocтьта му oтъ
1491 л 75 cт. cлrЬтaнo 66З0 кв. м. uo
18 лева П 9 3 лева, илюcъ 2 5 % , съгласно
чл. 27 oтъ закона за благоустройството
298 л. 35 cт., или всичко, както е посо
чено и ::o горе 1491 л. 75 cт.
782. Реши местото въ I yч. на гp.
Варна, при новостроящия се aквapиyмъ
oтъ З060 кв. м. подарено на Руското
Императорско Правителство пpeзъ 1882
гoд. cь решение № 61, за построяване
кoнcyлaтo, понеже по регулационна плaнъ
вa града се отчуждава, да се замени cъ
друго подходящо место. Назначава се
комисия nъ cъcтaвъ: п. кмета Ф. Xpиcтo.въ; съветниците Kaлю C. Kaлeвъ, H.
Ив. Житapoвъ и град. общ. uнжпнepь г.
Раделия, на която се възлага, да uoдиj и
и. намери друго общ. место, uoдxoдящe
за цh:iьтa, caтo замени първото, cл/bдъ
което въпроса да се внесе на ново въ
съвета, за да се вземе нyжднoтo реше
ние за отстъпване на мbcтoтo.
Ilpeзъ времето, нpeзь което ще трае
диренето и намирането на подходи ще
место, възлага се на постоянното приcътcтвиe иj)и общината, да издействува
съгласието на Руския гeнepaлeнъ кoнCy.iъ въ София, за зaмl нявaнeтo па по
дареното по-рано место cь друго.
783. Реши за нaнpeцъ, до второ
разпореждане, за право ползуване oтъ
град. канали, да се вземе за въ полза
на общината, такса въ cлeдyющия paзмbpъ: 50 ли. за каналите на къщята и
100 лв. на xoтe:штb.
784. Разрешава да се заплатя oтъ
общ. каса cтoйнocтьтa на имота на Apмeн. църковно н-eтвo въ II yч. който е

Bpoй

oтчyждcнъ oтъ общината, за ypeгилиpaнe
на улицата „6 Ceптeмвpий" oтъ 9б0 л.
785. Реши cтoйнocтьтa на имота
(къща) въ III yч. № 713/33, който се
отчуждава за урегулирането на улица
„Жинзnфoвa" oть 1435.10 л., да се за
uлaти oтъ общ. каса на действителните
му стопани Xacauъ, Mexмeдъ и Иcмaилъ
Ocмaнoви Мерджанови. Решението № 608
907 г. с е отменява.
786. Реши cтoйнocтьтa на къщата
въ I yч. № 108 oтъ 4275.50 л. да се за
плати oтъ общ. каса на Maтиня Коста
динова, родена Арнаудова. Решението
№ 682 90в г. се oтмЬнявa.
787. Разрешава да се заплати oтъ
общ. каса на Aпocтoлъ П. Kapaмaнoвъ,
cтoйнocтьтa на отчуждения му въ I yч.
№ 407 имoтъ oтъ ] 82.25 л., които да се
взeмaтъ oтъ гл. II § 36 п. 20 на тек.
бюд)ьeтъ. Решението на съвета № 457
907 г. се отменява.
788. По молбата на Mapинъ Paдeвъ
oтъ Варна, cъ която моли да му се oтпycтнe общ. место oтъ 500 кв. м., за
uocтpoявaue работилница за файтони
остава бeзъ последствие.
789. Разрешава да се oтчyждътъ
още сега и ocтaнaлитfe части oтъ имо
тите на Ирина Гeopгeвa, Анна Гeopгeвa,
Дecпинa Янишeвa и Xpycaня Панайото
ва, които се пpoдчвaтъ по утвърдената
дворищна регулация на кв. № 91, къмъ
училището „Cв. Климентъ" и да пмъ се
заплати oтъ общ. каса cтoйнocтьтa на
тия части както следва:
На Ирина Гeopгeвa за а) 36.35 к.
м. постройка по 17.50 л. кв. м. 636.10
л.; б) за местото 40.90 к. м. по 22 л, =-=
899.80 л. и в) 2 5 % по гл. 27 oтъ зaк.
за благоустройството 224.90 л. всичко
17б0. 80 л.
На Анна Георгиева за а) мfecтo 27
к. м. по 25 л. = 594 л.; б) 2 5 % по чл.
27 oтъ зaк. за блaгoycтp. 148.50 л. а
всичко 742.50 л.
На Дecпинa Янпшeвa и Xpycaвя
Панайотова за а) место oтъ 39.65 к. м.
по 22 л. = 872.30 л. б) 2 5 % по чл, 27
o i ъ зaк. за блaгoycтp. 218Л0 л. а всичко
1090.40 л. или всичко на тримата 3593
л. 70 cт. Тая сума да се вземе oтъ cъoтвfcтcтвyющия § на т. г. учил. бюджeтъ.
790. Реши да се освободи гаранци
ята на Цoню K. Cтoйнoвъ, дадена за
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шава да се построи една временна cкo
тoбoйнa за свини; нyжднaтa за това сума
да се вземе oтъ съответния бюджeтъ за
тек. гoд. гл. II § 36 п, 9.
За пocтpoивaнe на cкoтoбoйнaтa^
да се обяви тъpгъ по cпeшнocть.
797. Реши тьpгътъ за отдаване на
общ. места за зеленчукови градини, пpoизвeдeнъ на 12 тoгo, да не се yдoбpявa,
наемния cpoкъ въ чл. 2. oтъ пoeмнитe
условия, да се намали .на 3 гo;i. а чл.
8 и 10 oтъ същите условия, по отно
шение построяването за сметка на нае
мaтeля нyжднитe приспособления и по
стройка нyждни при експлоатирането на
местата, се oбescплвaтъ. Cлeдъ горните
изменения въ условията да се обяви за
същата цeль нoвъ тъpгъ по cпeшнocть
пpeдъ видъ, че е сега сезона, пpeзъ кой
то се нaeмaтъ места за г p а д и н и, та
може да се разчита, да се явятъ,повече
конкуренти.
798. PЬши зaкyпния e p o к v за общ.
налогь „Бaчъ", да се нaмaiи на една
година. За oтд iвaнe на зaкyпyвaчъ съ
бирането на тоя нaлoгъ, за ново опре
деления cpoкъ, да се обяви нoвъ тьpгъ
по coeшaocть.
799. Разрешава да се дocтaвятъ
чpeзъ тъpгъ, нyжднитe за новите общ.
ПPOTOKOЛЪ
cкoтoбoйни съоръжения и уреди, подроб
№ 55
но означени въ представената сметка
Пoeмнитe условия и сметката се yдoбoтъ 1. Дeкeмвpий 1908 г.
pявaтъ. З а доставката и поставката на
794. PЬши да се обяви въ най не
съоръжения и уредите, да се обяви
продължително време тъpгъ, за доставка
тъpгъ uo cneшнocть.
само на чугунени тръби и принадлеж
800. Отменява решението на съве
ностите имъ, а не и за стоманени та
та
№
523 oтъ 17|IX т. г., като вместо
кива и 2) Всички други поправки и из
него
постановява,
щото чиcгeниeтo на
менения въ пoeмпитвy еловия се пpиeнyждничнитb
и
помийни
ями въ града
мaтъ и вписването имъ се възлага на
пpeдъ
1909
г.,
cъ
oбщин.
чиcтuтeлни
ма
г. Началника на водоснабдяването.
шини и-уреди да се даде на upeдпpиe
мaчъ чprйзъ тъpгъ. Tъpгътъ пpёдъ, видъ
ПPO^OKOЛЪ
напредналото време, за да може до. края
на
годината да се отдаде предприятието
№ 56
на пpeдпpиeмaчъ, защото това изисква
oтъ 13 Дeкeмвpий 1908 г.
самата нужда, да се произведе uo cпera795. Приема и yдoбpявa специал нocть. Натоварва се uocтoяннoтo пpините допълнителни upoeктo-пoeмни усло cътcтвиe да приготви нyжднитe за пред
вия за отдаване пoдъ нaeмъ бюфети, приятието пoeмни условия.
при Bapнeя. Град. 06шина и градина
801. Tъpгьтъ по отдаване на зaкyПриморски и Цapь Ocвoбoдитeль,
пyвaчъ сбора oтъ налога върху кepeми796. Удoбpявa пpЬдocтaвeниie oтъ дapницитe, тухларниците и вapницитb
тexнич. oтд. пoeмни условия, вeдoмocть за oтъ 1/1 1909 до 31/XH 1911 г. пpo·
за цените, cмbткa и планове и р а з р е  извeдeнъ на 27/XI т. г. реши и изказва
длъжнocтьтa нaдзиpaтeль на общ. гaзoвъ
cклaдъ за ueтpoлъ пpeзъ 906 907 г. Да
се пише на надлежния нoтapиycъ да ос
вободи oтъ запрещение имота, който
билъ зaлoжeнъ за това.
791. По заявлението на бившия uoжapвикapъ Яни Bacилeвъ за да му се
oтпycтнe безплатно общ. мIicтo за по
строяване жилище, нъ отплата на него
вата самоотверженост^ upи изпълнение
на службата, pbши да се остави бeзъ
последствие.
792. Назначава се комисия въ cъcтaвъ п. кмета Mинкo Юpдaнoвъ, общ.
cъвbтникъ А. Илиeвъ и градския инжeнepъ пp регулацията г. Бъpнeвъ, на ко
ято вiзлaгa да намери едно пoдxoдящe
oбiц. место за даване на арменската
църква „Oв. Capкизъ" въ зaмeнa на
местото u което се o т чyждaвa за улица
„Cв. Kлимeнтъ 4 въ paзмepъ на 239.90
кв. метра.
793. Разрешава да се зauлaти oтъ
общ. на г. Д pъ В. Kapaмиxauлoвъ 190.
50 л, адвокатско възнаграждение по гpaждaн. дело на общината № 59 908 гoд.
по описа на Русенски Апел. Cъдъ като
пълнoмoщникъ на общината по това дело.
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мнeниe, да се yдoбpи и да се възложи
върху конкурента Кръстю Mилeвъ, който
е дaлъ най-износната за общината цена,
а именно: 3500 лева за една година или
10500 лв. за три години.

BAPH. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 141О
гp. Варна 6 Фeвpyapий 1909 гoд.

Варненско Град. Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№·1589
гp. Варна, 11 Февруари 1909 г.
Варненско Град. Общинско Управ
ление обявява на интepecyющитe се за
знание, че на 23 идyщий Mapтъ т. г. 10
чaca преди пладне, въ помещението на
същото управление ще се произведе
тъpгъ cъ явно мaлoнaддзвaнe, за отдава
не на пpeдopиeмaчъ доставката на дoлyизбpoeнптe предмети, нyждни за попра
вяне общинските кола cъ които се чисти
гpaдътъ.
1) 3 тона английски кьoмюpъ;
2) 800 кгp. жeлeзo за шини;
3) 100 кгp. жeлeзo меко;
4) 100 ”
„
кръгло
5) 50 „
„
плоско
6) 60 парчета дингили дървени —
oceнoви;
_
oбциди
7) З00
oceнoви;
8) 1000
„ крака
„
—
oceнoви;
9) 100 кгp. пoйpи железни;
10) 150 колове oceнбви за каруци,
вънкaшни и вътрешни;
11) З00 кгp. жeлeзo плоско за 6лекове
12) 12 пачки винтове разни величини;
13) 12 юмрука дъски чамови тройки и
14) 10О кгp. гвоздеи разни.
Приблизителната cтoйнocть ea пред
приятието възлиза на около 1521 л.
За нpoвo участие въ търга се изис
ква зaлoгъ 80 л.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзятъ cъ предписанията на закона
за обществените предприятия.

Варненското Гpaдcкo-Oбщaнcкo Упp a в л e н и e обявява на интepecyющитe се
за знание, че на 27 тoгo, ще се пpoизвeдe втopип тъpгъ cъ тайна конкуренция
за отдаване на зaкyпyвaчъ таксите oтъ
театрални представления, за свира
чи, певци и дp. за в р е м е oтъ 1-й
Янyapий 1909 г,дo 31 Дeкeмвpий 1910г.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 3 до
5 ч. cлeдъ пладне.
Приблизителната cтoйнocтъ на пpeдпpиятиeтo за 2 години възлиза на 100,000
лeвa

Змлoгъ за право участие въ търга
се изиcкRa 500 л.
Ti pжнитe книжа се нaмиpaтъ въ
канцеларията на Oбщинcк. Управление.
Г. г. конкурентите требва да се cъ·
oбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11. oтъ 'за
кона за oбщecтвeннитb предприятия.
Kмeтъ Д. ФИЛOBЪ
Ceкpeтapъ: x. K. ИBAHOBЪ
BAPH. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
№ 1473
гp. Вярна, 6 Фeвpyapий 1909 г.
Варненското Градско Общинско Уп
равление на основание pвшeииeтo на
oбщин. cъвeтъ oтъ 13 Дeкeмвpий 1908
г. пoдъ № 795. обявява на интepecyющитb се за знание, че на 1G Mapтъ т. г.
10 ч. cyтpиньтa въ помещението н a c д щото управление, ще се произведе тъpгъ
cъ явна конкуренция, за отдаване пoдъ

нaeмь Бюфета при общинската При
морска г р а д и н а „ Сан - Cтeфaнcкa

България" за време oтъ 1-й Янyapий
1909 г. до Зl·й Дeкeмвpий 1911 г.
Приблизителната cтoйнocть на пред
Kмeтг: Д, ФИЛOBЪ
приятието за три години възлиза на
Ceкpeтapъ: x. K ИBAHOBЪ 12,000 лева,
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Зaлoгъ за право участие въ търга
се изисква^ 600 лв.
Tъpжнвтe книжа се вaмиpaтъ въ
канцеларията на Общинското Управле
ние, гдето интepecyющитe се мoгaтъ да
ги пpeглeждaтъ всеки иpиcътcтвeнъ дeнь
и чacъ.
Г, г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ зако
на за oбщecтвeннитe предприятия.
Kмeтъ: Д. ФИЛOBЪ
Ceкpeтapь: x. K. ИВАНОВ Ь

Варненско Гpядcкo O6щин.

Управление

Обявление
№ 1472
гp. Варна, 6 Фeвpyapий 1909 г.
Варненското Градско Общ. Управ
ление на основание решението на об
щинския cъвeтъ oтъ 80/1 т. г. пoдъ № 114,
обявява на интepecyющитe се за знание,
че на 27 тoгo 10 ч. преди пладне, въ
помещението на същото управление, ще
се произведе тъprъ cъ явна конкурен
ция за продажбата на
кacтpeжa
(клонете и вършината)
оста
н а л и o т ъ е к с п л о а т а ц и я т а на
с е ч и щ е т о „Д ж a н a в a p ъ - т e п e "
въ Варненската градска общинска гора
пpeзъ 1908/909 г.
Приблизителната cтoйнocть на пред
приятието възлиза ьa 6,000 лв.
Зaлoгъ за право участие въ търга
се изисква З00 лв.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ
канцеларията на Общ. Управление, гдето
интерес} ющитe се мoгaтъ да ги пpeглeждaтъ всеки пpиcътcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ зако
на за oбщecтвeннитe пpfcдпpиятия.

Bp.
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Варненско
Vyьweъ
Oкp. Управление
д 0 г г Окръжните
°TУД1T в Г P '
У ^ a в и т e л и и Coфий27 Янvapafi 1909 г. C K 0 Я Гpaдoнaчaлникъ.
г. Варна.
Kъмъ № 11167.
oтъ 5 нoeмвpии 1908
£

Имaмъ чecть да Ви cъoбщa Гocпoдинe,
че нaпocлeдъкъ пaкъ въ
н
а . Варненската Селска Околия c ъ зag g ловени два фалшиви билета, за eдинъ
£ n кoнь и eдинъ жpeбeцъ, серия 65—
^ g 190в г., издадени oтъ кoчaнъ cъдъpt § жaщъ № 63101 до 63200.
| се
Печата, който е пoлoжeнъ върху
*g ~ билетите е на Дayтлийcкaтa Селска
8 g Община, Aнxиялcкa Околия и той
О g< вceцeлo е фaлmивъ, защото въ ни* ° що не cxoждa cъ действителния. —
ь g Притежава се образеца на действи
е3; ё тeлния пeчaтъ. както и на фалшивия.
g^
Настоящето въ пpeпиcъ се из.pg праща на г-нa Bapнeн. гpaд.-oбuшн.
Kмeтъ, cъ молба за разгласяване, а
на г. г. Пoлиц. Пристави за знание
и изпълнение.
г. Варна, 31 Янyapий 1909 г.
за Гpaдoнaчaлникъ: А, Дmapoeг.
Ceкpeтapь: П. Huкoлoвъ.

Варненско Гpaч» Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1669
Варненското Градско Общинско Упpaвлepиe обявява на г. г. Варненските
граждани и гражданки, че то за нaпpeдъ ще признава правото на сиро
машия но разни служебни работи само
на ония бедни жители на гp. Варна,
които еж записани въ списъка за бед
ните, а тия които по една или друга
причини не c ъ записани ще требва да
uoдaдaтъ заявления за да се зaпишaтъ >
ако разбира се иcкaтъ да се пoлзyвaтъ
oтъ това право.

п. Kмeтъ: Ф. XPИCTOBЪ

Kмeтъ: Д. Ф и л o u ъ

Ceкpeтapь: x. K. ПBAHOBЪ

Ceкpeтapь: x. K. Н п а н о в ъ .

Бp,
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Варненско Град. Общинско Управление

Обявление
№ 1952
гp. Варна, 20 Фeвpyapий 1909 гoд.
Варненското Градско Общ. Управ
ление обявява на интepecyющитe се .за
звание, че на 6 Mapтъ т. г. 10 часа пp.
пладне, въ помещението на същото уп
равление ще се пpoизвндe тъpгъ cъ
явнб мaлoнaддaвaнe, за отдаване на пpeдпpиeмaчъ доставката на eдинъ вapeлъ
около 20О кгp. дъpвeиo масло oтъ* второ
качество, нyяcднo за o6гцн. водопроводи.
Приблизителната cтoйнocть на пред
приятието възлиза на Н60 лева.
Зaлoгъ за право участие въ търга
се изисква 18 лева.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ cъ предписанията на закона
за обществените предприятия.
п. Kмeтъ: M. Ю p'д а н o в ъ
Ceкpeтapь: x. K

Ивaнoвъ

Варненско Градско O6щин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1951
гp. Варна 20 Февруари 1909 гoд.
Bapнeн. Градско Общинско Управ
ление обявява на ивтepecyющитb се за
знание, че на 3 Aпpилъ т. г. 10 часа
п^eди oбeдъ въ помещението на cлiщo·
то управление ще се npoззвeдe тъpгъ
cъ явно мaлoнaддaвaнe за отдаване на
пpeдпpиeмaчъ доставката на разни пред
мети нyждни за пожарната команда, а
именно:
1) 10 бурета за вода, вмecтимocть
по 250 килограма.
2) 200 кгp. железни шини за стяга
не на кола.
3) 200 кгp. разно меко жeлeзo.
4) 4 дъски ocfeнoви дълги по 4г/2
метра, дебели 7 сантим, oтъ които една
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та paзбичeвa по на 3 сантим, дебелина.
5) 15 килoгp стомана.
6) 20 колове oceнoви за cъкиrfe.
7) 50 кгp. гвoзie разни.
8) 100 кгp. жeлeзo.
Приблизителната cтoйнocть на пред
приятието възлиза на 807 лв. 55 cт.
Зaлoгъ за право участие въ търга
се изисква 41 лeвъ.
Г. г. конкурентите требва да се
cъoбpaзявaтъ cъ пpeдпpиcaниятa на за
кона за oбrцecтвeннитe предприятия.
п. Kмeтъ: Ф. X P И C T O B Ъ
Ceкpeтapъ: x. K. И i Ш Ю B Ъ

Варненско Град. Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 19Q1.
гp. Варна, 18 Фeвpyapий 1909 г.
Варненското Град. Oбщин. Управле
ние на основание пpeдaиcaниятa на чл.
чл. 7 и 8 oтъ избиpaгeлния зaкoнъ по
канва ония Г. Г. български граждани,
които ако и да не еж, членове на Вар
ненската Градска Oбшинa, но живeятъ
въ нея нвй-малко oтъ преди шecть ме
сеца и не еж, лишени oтъ избирателно
право, да се явятъ най-късно до края на
текущия мeceцъ въ Ceкpeтapиятa на об
щинското управление, за да се зaнишaтъ
въ приготовлявания за 1909 гoд. избиpaтeлeнъ cпиcъкъ.
Cжщo така поканва и всички члено
ве на общината, които имaтъ избира
телно право, но по една иди друга при
чина не c ъ биле записани и тия които
ще лpидoбиятъ избирателно право преди
първи юний т. г.. тoжe да -се явятъ въ
Секретариата въ гopний cpoкъ, за да бждaтъ записани въ cлщий избиpaтeлeнъ
cnиcъкъ.
Kмeтъ: Д. ФffiЮRЪ.
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ.
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