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Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
Обявява се за знание на интepecyюгцитfi се, че при са
нитарното отделение въ Общината oтъ 1 Mapтъ т. г. се нареж
да постоянно денонощно дежурство отъ oбщинcкиrв Фелдшери,
за даване първа пoatoщь при нещастни случаи.
О/п7» Санитарното omдrьлeнue.

ПOEMHИ УСЛОВИЯ
Приети отъ комисията, назначена отъ Варненски Градски Cъвbтъ
cъ постановление № 813/908 г.
4 л . 1. Cиндикътъ Гocпoдинъ Бeвepтъ ще построи върху градското общин
ско место, до приморската градина здание, служащ,е за xoтeль за цbpeнe и казино,
cпopeдъ представения отъ архитекта Гpyнвaлдъ плaнъ, съдържа щъ З00 стаи.
Изменения на представения плaнь ще се позволявате само. ако т е пoдoбpявaтъ постройката, експлоатацията и въобще такива, които не накърнявате
цeлocтьтa на същата въ качествена0 и количествени0 отношение.
Всичките изменения на първоначалния, представения плaнъ. както строи
телните, тъй и всички детайлни планове. и статически (изследвания) ще се
пpeдcтaвятъ на предварителното одобрение на общинското управление и кoмueтeнтниie власти въ царството.
4л. 2. Разноските за постройката и мoбилпpoвкaтa
зате на три милиона (3,000,000) лева.

на хотела ще възли

4 л . 3. При хотела ще има всички видове xндpoтepaпeвтпчecки инсталации.
щщd l·юиrQ плановете се yдoбpявaтъ отъ санитарните власти на царството.
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4л. 4. Варненското Градско Общинско Управление отстъпва безплатно
ползуването на местото, необходимо за постройката на хотела, съгласно прило
жената къмъ настоящия дoгoвopъ скица.
4л. 5. Cиндикътъ Гocпoдинъ Бeнepтъ има право cъ съгласието на Варнен
ското Общинско Управление, да прехвърли на другиго правата и задълженията,
уговорени въ настоящия дoгoвopъ. Нито той, нито неговите приемници не мoгaтъ
да ипoтeкиpaтъ зданията,
4л. 0. Варненското Градско Общинско Управление се задължава да урегу
лира и посгЪли oкpъжaющитe хотела улици по нaчинъ, какъвто намери общината
за добре, да ги канализира и осветлява най-късно до една година, после постро
яването на хотела изцeлo.
4л. 7. Варненското Гpaдcкp Общинско Управление отстъпва безплатно
ползуване на Бeнepтъ на едно место въ приморската градина за да построи eдинъ
бюфeтъ на свои средства за същия cpoкъ и условия, както за хотела. Местото
и плановете на постройката ще се yдoбpявaтъ oтъ общинското управление; по
нaдлeжний peдъ.
Пpимopcкaтaтa градина ще служи на общо и безплатно ползуване на Вар
ненските граждани.
4л. 8. Cиндикл ще построи на свои средства модерни морски бани и ги
експлоатира той или неговите приемници, а сега eъrдeeтвyющитe градско об
щински морски такива ще се cъбopятъ тутакси oтъ общинското управление, cлeдъ
построяването на онези oтъ cиндикa.
Плановете ще се yдoбpявaтъ oтъ общинското управление и пo-fбpнит*~
r
власти по надлежния peдъ.
4л. 9 Варненското Градско Общинско Управление отстъпва безплатно
ползуване местата, които ще cлyжaтъ за баните, разните видове игри и спортове,
за същия cpoкъ и условия, както и за хотела. Oтъ спортните игри
се иcключF
вaть игрите cъ коне.
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Чл. 13. При сключването на договора г-нъ Бeнepтъ внася aaлoгъ въ Вар
ненското lpaдcкo Общинско Управление 5 % върху сумата три милиона (3,000,000) л.
Зaлoгътъ ще се внесе или въ нaличнocть, или въ Български Държавни
книжа, или гарантирани oтъ държавната такива, или германски — въ българската
народна банка.
Този дeпoзитъ се повръща cлeдъ окончателното привършване на делото
помещение на хотела cъ xидpoтepaпeвтичecки инсталации, морските бани при
хотела и бюфета въ градината.
1л. 14. Ако cиндикa Бeнepтъ не започне да строи хотела въ уговорения
cpoкъ, договора се счита за yничтoжeнъ, нeдfcйcтвитeдeнъ въ цbлocть, всички
материали, приготвени за застрояване на коя и. да е постройка, предвидена въ
същия, ocтaвaтъ coбcтвeнocть на общината безплатно и се конфискува за въ
полза на същата и залога, пpeдвидeнъ въ пpeдшecтвyющия чл. 13 на тоя дoгoвopъ.
4л. 15. Ако cиндикa Beнepтъ не построи въ уговорения cpoкъ било нeкoя
чacть oтъ хотела, било модерните морски бasи, било помещението на дирекцията,
било бюфета, или начене да строи коя да е oтъ тfexъ, по не yтвъpдeнъ oтъ об
щинското управление плaнъ и компетентната uo-гopня влacть, то му се конфискува
залога, пpeдвидeнъ въ чл. 13. на договора, вcи,чки изкapaни постройки и всички
приготвени материали ocтaвaтъ ,нa ползуване на общинското управление, бeзъ
каквото и да било обезщетение.
Чл. 15. Датите на започването на коя и да е oтъ постройките и на свър
шването имъ се кoнcтaтиpвaтъ въ три дена нaй·късно oтъ пиcмeннoтo заявление
на -cиндикa, oтъ една комисия, eъcтoящe се oтъ Варненския Oкpъжeнъ Инжeнepъ,
или на нeгoвъ зaмecтникъ и по eдинъ пpeдcтaвитeль oтъ общинското yиpaввeниe
и на cиндикa г. Бeнepтъ.
Чл. 17. Варненското Градско Общинско Управление е гoлъ coбcтвeникъ
на всички постройки, уговорени въ тоя дoгoвopъ, oтъ деня на сключването му и
придобива правата на ползуването имъ, вънъ oтъ случаите, указани въ чл. чл.
15 и 16 на същия дoгoвopъ, cлeдъ изтичането на концесионния cpoкъ 50 години.
Cиндиra Beнepть или нeгoвитЬ'приемници имaтъ право на безплатно пол
зуване- oтъ всички oтeтъппeни имъ места пpeзъ целия кoнцecиoнeнъ cpoкъ.
Чл. 18. Варненското Градско Общинско Управление е длъжно да подържа
на свои средства градината, както и до сега подържа.
Чл. 19. Cлeдъ изтичането на концесионния cpoкъ, Bapнeн. Град. Общ. Уп
равление е длъжно да приеме oть cиндикa Бeнepтъ или неговите приемници, всички
годни за употребление мoбили на зданията, по oпиcъ и оценка на вещи лица,
както за тfexнaтa гoднocть, тъй и за цената имъ.
Вещите лица се нaзнaчaвaтъ oтъ договорящит/Ь по взаимно съгласие и
въ случай на разногласие — oтъ компетентния cъдъ.
Ако предпочита, cиндикa може да си вземе caмъ всичките мoбили за своя сметка.
Всичките инсталации въ вcичкитb uoмeщeнuя, които се cчитaтъ за нepaздhлии oтъ постройките, съгласно закона за имуществата и coбcтвeннocть и cepвитyтитe, йe се cчитaтъ за мoбили.
Чл. 20. Пpeзъ концесионния cpoкъ, Bapнeн. Град, Общ. Управление се за
дължава да не позволява никакви концесии .oтъ пoдoбeнъ poдъ.
Чл. 21. Възникналите спорове, oтъ каквито и да cъ естество, между синДикa и общинското управление, се paзpeшaвaтъ oтъ общите съдилища и по за
коните въ царството..
Чл. 22. Всичките средства за подържането на зданията, построени oтъ
cиндикa, cъ за сметка н i cиндитa. Той е длъжeнъ да се грижи за зданията, като
Дoбъpъ дoмaкинъ. Cлeдъ изтичането на 50 години oтъ кoнц. cpoкъ, общ. управ
ление, всеки пeтъ години ревизира по южeниeтo на сградите, чpeзъ една caнитapнa-тexничecкa комисия и налага на концесионера нужднит/Ь пoпpoвки, които е
Длъжeнъ да направи, въ нpoтивeнъ случай общ. управление ще ги прави за не
гова CM-ЁTKЯ.
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Ciшдикa не се освобождава oтъ плащане на данъци, такси и 6epии. как
вито се c:rbднaтъ cпopeдъ законите на царството.
Чл. 23. Всичките здания и мoбилп ще се зacтpaxoвaтъ oтъ страна на cиндnтa. а всички полици на з icтpaxoвкaтa· ще блздaть издадени на името на Bapнeн.
Градска Община — голия coбcтвeникъ.
Чл. 24. Всички надписи на всичките постройки ще бъдaтъ на 6ч лгapcки. Ooaчe,
концесионера, ако желае, може пoдъ българския да постави надписа на други e:шкъ.
Чi. 25. Настоящия дoгoвopъ се сключва въ два еднообразни екземпляра на
български и френски езици. Българския тeкcтъ е зaдължитeлeнъ за страните
Чл. 26. Всички разноски по договора c ъ за сметка на cиндикa.
Чл 27. Концесионни cpoкъ uoчвa oтъ дeньтъ на сключването договора.
, Kмeтъ: Д. Фuмoвъ
п. Кмет» : M. Юpдauoeъ
Общ. Cъвeтникъ: Не. Цepoвъ.
Комисия: { Град. Л e к a p ь : Д-pъ Злaтapoвъ
Инжeнepъ: В. Д. Hлpлжueвъ
Apxитeктъ : Д. Дабновъ
Дирек. В. H. В. Юpyнoвъ
ВАРИ. lTAДCKOJ)BЩ._УIIPABЛEHИE

Обявление
№ 2024

paзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ закова
за обществените предприятия.
Kмeтъ Д. ФИЛOBЪ
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ

rp. Bнpнa, 23 Фeвpyпpий 1909г.
Варненското Гpaд.-Oбщпнci.o Управ
ление. на основание решението на Об
щински Cч.ьeтъ, oтъ 16 тoгo пoдъ № 121
обявява на интepecyющитb се за знание,
че на Г2 Mapтъ т. j \ , въ помещението
на същото управление ще се произведе
нouъ тьрп» cь тайна кoнкyj)eнция, за от
даване на пpeдиpиeмaчъ градски нaлoгъ
върху фaihoпитe, автомобилите, велоси
педите, мотоциклетите u кciгкaкъвъ впдъ
кола, обикновени IUI:I луксозни, конто cлyжaть за <ч>бcтв<чш нужди и за развлече
ние на гражданите? «а врем* oтъ 1 Янyapий liИ)i) година до 31 Дeкeмвpий 11)11
година, c?.глecнo чл. 82 и. G oтъ закона
за гj)aдcкитe общини и чл. чл. 29G и 29Т
oтъ правилника за приспособлението му.
Офертите ще се иpпeмaтъ oтъ 9 до
11 часа греди пладне.
Приблизителната cтoинocть на пред
приятието за три години в ъ з л и з а на
24000 лева.
Зaлorъ за право участие въ търга
се изисква Г200 лева.
Tтpжннтe книжа се нaмпpaтъ въ
канцеларията на общинското управление,
гдето инrepeeyющiiтe се мorътъ да ги
up Uгдeждaт i> неbкп нpнcътcтвeнъ дeнъ
и чacъ.
Г. Г.кoнкypcнтиrЬ требва да се cъoб-

Варненско Градско Oбщин.

Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2025
гp. Варна, 23 Фeвpyapий 19Q9 г.
Варненското град. общ. управление
обявява на интepecyющитe се за зна
ние, че на G Aпpилъ т. i\, въ 10 часа
преди пладне, в ь помещението на cллцoтo управление, ще се произведе т ъ p r ъ
cъ явно мaлoнaддaвaнe, за отдаването на
иpeдпpueмaчъ доставката на следните
предмет? нyждни за пожарната команда,
а именно:
1) 4 смукателни форта oтъ по 4 м,
дължина и 75 см. въ диaмeтpъ.
2) 1 смукателна форта 6 м. дължина.
3) 1 смукателна форта 5 м. дължина.
4) G0 метра предварителни фортове
5) 1 спасително платно (гърло) 20
метра дължина.
Приблизителната cтoйнocть на пред
приятието възлиза на 1546 лева.
Зaлoгъ за upaвoyчacтиe въ търга се
изисква 78 .лева.
Г. Г. Конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ зако
на за обществените предприятия.
Kмeтъ: Д. ФИЛOBЪ
Ceкpeтapъ: x, K. ИBAHOBЪ
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p

а

учители

въ библиот.
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ВЪ KAЩИ
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дами
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ВЪ KAЩИ
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ВЪ
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ч e т e н и
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к н и г и

КАШИ
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Cтp. 6.
Столично
Гpaдoнaчaдcтвo
№ 1945
30 Януари 19О9 г.
гp. Варна
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Пptnдцъ
OкpъЖHO

До г. г. Окръжните
Управители въ
Царството

П p e з ъ нoiцьтa срещу 27·й тoгo, часа
но 3 cлbдъ иoлyнoщь, едно непознато
лице се е качило oтъ upeдъ кафене „Ма
кедония" на шейната № 44, карана oтъ
фaйтoнджиятa Ивaнъ Taнeвъ и е cлЪзяo
при дoмътт. № 45 на улица „Пaтpиapxъ
Евтимий. u Cлeдi> пoзвaнявaнeтo, това
лице платило таксата си за кypcътъ, ка
то дало една xaнoвepcкa златна 20 ле
вова монета на фaйтoнджиятa и пoдъ
upeдлoгъ, да го не видела майка му, че
се връща толкова късно, когато на двo~
paтъ се показала слугинята oтъ къщи cъ
cвeщь въ ръка, то избeгaлo upeзъ дру
гата страна на к о т а т а . Cлeдъ това фaптoнджиятa по съмнение пpoвepилъ мо
нетата и се указало, че е фалшива. Този
дoмъ се оказа, че е софийския житeль
Haйдeнoвъ; въ нея подобно лице не живbe, нито го иoзнaвaтъ.
Тази монета е много лeгкa, cup. нeмa
yдeлнoтo тегло на златото; изработена е
много иcкycнo? cъ златна гaлвaнизиpaнa
пoвъpxнocть, цвeтъ на фpaнцycки нaиaлeoни, oкoлoвpъcть нapeзaкa (чapклия);
oтъ едната страна има oбpaзъ чoвeкъ
на тъpчaщь кoнь, въ ръка сабя, на гла
вата корона, пoдъ коня тpиглaвa хидра
(дpkкoнъ); гaдъ главата нaдпиcъ: „ТО
HANOVER," а oтъ долу: „18З0." Другата
страна женски oбpaзъ (eфинки), косата
на главата е стегната cъ двb ленти; oтпpeдъ образа има дyмиrb: „HM. C. uQTJ*ЬN,« а зaдъ него „VICTORIA/ тази мо
нета е по вc·Ькa вepoятнocть xaнoвepcкa.
При настоящето, като Ви пpилaгaмъ,
iocнoд,шe Уupaвптeлю, но eдинъ oтпeчaтъкъ oтъ тази монета, чecть ми е да
Ви моля, да наредите чpeзъ подведом
с т в е н и т е си пoлиц. )чpeждeния, да се
разгласи изъ населението и ако се окажaтъ нeгдe подобни нари, aьтopитe имъ
да се зaдaвятъ.
Гpaдoнaчaлникъ: (под.) Hoдuoлкoвниkъ
Kънчeвъ; Ceкpeтapь: (под.) В. Пoпoвъ;
Bepнo, Ceкpeтapь: (п.) Kapaнeшeвъ.
'
Bepнo :
Ceкpeтapъ пра Варненското Гpaдoнaчaлcтвo: П. Huнoлoвъ.

Министерство
на

^

B4тplшняrt Работя

rл

^ ^ ^m ^

llpfcпиcъ
^

ОКРЪЖНО.

oтд. aдм полицейско
№ 741.
Д ° г· г. Окръжните
17 Фeвpyapий 19О9 г. Управители и Coфийгp. София.
cкия Гpaдoнaчaлникъ.
Oтъ в kкoe време нacaмъ, много чуж
денци, между които имало и доста бъл
гарски поданици, се установявали въ Typкecтaнъ (Cpeдня Aзин), бeзъ да иcкaтъ
предварително paзpbшeниe за това oтъ
руското правителство, и тамошните влас
ти често пъти се виждали принудени да
лишaвaтъ oтъ свобода тaкивaтo чужденци
временно, до като uoлyчaтъ oтъ Пeтupбypгъ разрешение за ycтaнoвявaниeтo.
Тона разрешение, ако и пoиcквaнo теле
графически, пpиcтигвaлo едва cдeдъ н'Ькoлкo деня и закъснението давало пoвoдъ
на чужденците да пpoтecтиpaтъ. за ли
шаването си oтъ свобода, пpeдъ мест
ните власти на своето началство.
За да се избerвaтъ тези мт,чнoтии
и неприятности за българските подани
ци, руското Императорско Диплoмaтичeкco Aгeнcтвo въ София, cъ вербална нота
до M вoтo на Външните Работи и изпо
веданията oтъ 9 тoгo пoдъ № 62, моли
да се предупреждава всеки, който ще
заминава за Русия, че ако има нaмepвr
ние да се установи въ Typкecтaнъ, не
обходимо е предварително да п о и с к а
чpbзъ Царския Дипломатически Пpeдcтaвитeль въ Пeтepбypгъ, разрешение на
Императорското правителство.
Министерството на Bътpeш. Работи
като съобщава гореизложеното, моли г.
г. Окръжните Управители и Софийския
Гpaдoнaчaлпикъ да се paвнopeдятъ, щото
нашите нacпopтнп власти, при издаване
паспорти за Русия, д a пp·Ьдyпptдявaтъ
пътниците, че ако ще oтивaтъ въ Туркecтaнъ^ необходимо имъ е разрешение
то на Императорското правителство, за
да не oждaтъ изложени на неприятности
Началник, на кабинета на Mиниcтpa
(uoд.J 1. Бъчвapoвъ, Haчaлникъ на отде
лението (под.) Г. Cимoвъ и Ceкpeтapь
при Bapнeн. Oкp. Управление Г. Kaнaxnpcки.
Bepнo,
Ceкpeтapь при Варненското Гpaдoнaчaлcтвo: /7. Huлoлoвъ.
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И3В0ДЪ
oтъ

Решенията на Bapнeн. Град. 06щ. Cъвtтъ
((Продължение oтъ брой 7 и 8).

802. Относително т ъ p п т ъ за напра
вата на една врЬменш cкoтoбoйнa край
морето на „кyмлyкa," иpoизвeдeнъ вa
28/X1 т. г. изказва мнение да се yдoбpи
и се възложи върху конкурента Д, П.
Keнкoвъ, който е дaлъ най-износната ц е 
на, а именно 22010 лв. и 57 cт. или едно
намаление oтъ девиза 2 5 % .
803. Относително тъpгътъ за отда
ване на upeдпpиeмaчъ градските бepпи
oтъ велосипеди, разни видове кола и ав
томобили за 1909 гoд., пpoизвeдeнъ на
10/XII т. г. изказва мнение да не се yдoбpявa, а да се upoизвeдe нoвъ тaкъвъ.
804. Относително тъpгътъ за дocтaв
ката на два кaвтapя вyждни за общ. жит
на борса, пpoизвeдoнъ на 5 дeкeмвpий
т. г. изказва мнение да се yдoбpи и да
се възложи върху Мих. Филипoвъ за да
дената oтъ него цена 140 лева за двата
кaнтapя.
805. Oтpocитeлнo тъpгътъ за напра
вата и наместване дъcчeнa ограда oтъ
летви, заедно cъ три eднoкpилнa врати и
една двукрилна врата, за училището „Cв.
Kлимeнтъ" въ гp. Варна, нpoизвeдeнъ на
8/XII т. г. изказва мнение да се yдoбpи
и се възложи върху конкурента Aл. Koлeмoвъ, който е дaлъ най-износната за
общината цена, а именно 699 лв. 60 cг.
сметнато но 10 % намаление oтъ цена
та по сметката.
806. Относително тъpгътъ за достав
ката на разни строителни мaтepияли,
нyждни за поправките на общ. здания,
npoизвeдeнъ на 5 дeкeмвpий т. г. изказ
ва мнение да не се yдoбpявa, а да се
произведе за същата цeль нoвъ тъpгъ.
807. Относително тъpгътъ за . отда
ване на пpeдпpиeмaчъ направата на ед
на нова цветарница въ oбщин. градина
„Caн-Cтeфaнcкa България", пpoизвeдeнъ
на 28/XI т. г. изказва мнение да се yдoбpи и се възложи върху предприемача
Дим. П. Keнкoвъ, за дадената oтъ него
ц е н а 22 % иoдъ девиза или за b935'47 л.
808. Относително тъpгътъ за oтдa
вaнe на пpeдпpпeмaчъ сбора oтъ такса
та за cмeтьтa за oтъ 1 Явyapий 1909 г
до 31 дeкeмвpип същата гoд., пpoизвeдeнъ на 10 дeкeм. т. г. изказва мнение
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да се yдoбpи и да се възложи върху кон
курента Ив. K. Пouoвъ, който е дaлъ,
най-износната цена за общината, а имен
но 15001 лв. за една година.
809. По отношение aпeлиpaнeтo на
решението на Bapнeн. Oкp. Cъдъ, дело
№ 26 1909г., по описа на същия cъдъ,
да остане въ сила решението № (596/909
гoд. на общ. Cъвeтъ.
810. Относително тъpгътъ за отдававaнe на oткyпyвaчъ ползуването oтъ град
ските места, улици, площади и тpoтyapитe пpeдъ разни дюгeнн и дворища въ
строителната чacть на гp. Варна т. е.
таксата върху cepгиттe и aмбyлaнтяитe
продавачи за време, oтъ 1/1 19О9 г. до
до 31 /Х11 c. г. пpoизвeдeнъ на 28 Hoeм·
вpий т. г., изказва мнение да се yдoбpи
и да се възложи върху конкурента Ив.
Maлчeвъ, който е дaлъ най-износната за
общината цена, а именно 2668б лв, за
една гoд м ако той пиcмeннo заяви, че
приема направената въ пoeмнитe усло
вия поправка на размера на таксите за
колата на продавачите на зapзaвaтъ и
овошки (пор. № 8 oтъ пoeм. ycл.) и се
съгласява да се събира за такива кола,
cъ eдинъ впpeгaтeлeнъ дoбитъкъ 5 лв.. а
cъ два — 8 лв.
811. Р е ш и да не се обжалва р е ш е 
нието на I Bapн. мирови съдия пpbдмeтъ
на делото № 122/1907 гoд.
812. Удoбpявa протокола на тъpжнaта комисия oтъ 10/X т. г., cъcтaвeнъ по
доставката чpeзъ доброволно съгласие
на една лам6а „Aladdin" и р а з р е ш а в а
да се заплати oтъ общ. каса на фирма
та Д. Г. Гaнчeвъ & Синове въ гp. Варна.
cтoйнocтьтa на доставената и предадена
oтъ т e x ъ на общината такава лам6а oтъ
650 лева.
813. I Приема по пpинципъ да се
построи eдинъ. градски xoтoлъ cъ конце
сия, който да стане по доброволно съг
ласие. II Назначава комисия въ cъcтaвъ
кмета Добри Филoвъ, н.·кмета M. Юpдaнoвъ, съветника Ив. П. Цepoвъ, инжинepитb Kъpджиeкъ и Дoбpoвъ, град. лекapь Д pъ Злaтapoвъ и Директора на
Нар. Вайка г. Юpyкotчъ, на която въз
лага да прегледа и проучи, предлага
ните oтъ cиндикa Beйнepъ условия, за
построяване на eдц.чъ гp;·дcкu xoтeлъ, на
концесионни начала и даде uo тbxъ шicмeннo своето мнение, 1И. Зaдъвжaвa кме
та да нареди, да се пpbвeдътъ на бъл-
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819. Относително тъpгътъ за напра
вата на една временна cкoтoбoйнa за
клане cвлни, произведен», на 29 тoгo, из
казва мнение да се yдoбpи и се възложи
върху Георги Xpиcтoвъ cъ 25 % нама
ление oтъ пъpвoнaчaл цена 277088О лв.
820. Относително тъpгътъ за отда
ване на пpeдпpиeмaчъ пoдвъpзиятa на
разни библиотечни книги п p e з ъ 1909 г.;
иcкaзвa мнение да се yдoбpи и да се
възложи върху Xp. Гaйтaнджиeвъ по б5
cт. за 1 тoмъ oтъ 1-й фopмaтъ и върху
Бoянъ Бдъcкoвъ по 1 л. за 1 тoмъ oтъ
П-й фopмaтъ и по 2 лв. за 1 тoмъ oтъ
III-и фopмaтъ.
821. Относително тьpгътъ за отда
ване на пpeдпpиeмaчъ осветлението на
улиците, площадите и пp. на гp. Варна,
npeзъ 1909 гoд* до 1911 г., пpoизвeдeнъ
на 22/XII т. г. изказва мнение да се yдoбpи и да се възложи върху конкурента
Cидepъ Hикoлoвъ за 27 л. 98 cт. за фeнepъ годишно.
Относително тъpгътъ за отдаване
пoдъ нaeмъ за oтъ 1Д 1909 г. до 31/XЦ
1911 г. бюфета при oбщин. град. гради
на „Цapь ocвoбoдитeль" пpoизвeдeнъ на
30 тoгo; изказва мнение да се yдoбpи и
се възложи върху конкурента Cтaвpи
Пeтpoвъ за З011 лв. за година или 9033
лв. за 3 години cъ условие, щото залата
при бюфета, да не се употребява за из
лагане или разиграване на каквито и да
било животни.
ПPOTOKOHЪ
823, Относително тъpгътъ за достав
ката на 200 eмaлиpoвaни плювaлници,
№ 57
пpoизвeдeнъ на 30 тoгo, изказва мнение
oтъ 30 Дeкeмвpnп 1909 гoд.
да се yдoбpи и да се възложи вч pxy кон
817. Приема и yдoбpявa пpoeктo по курента Cт. Пeтpoвъ по l·80 л. за eдивъ
eмiшrb условия за прихода „Интизaпъ u плювaлникъ.
преработени вследствие предписанието
(Следва).
на г. Bapнeн. Oкp. yпpaвитeль oтъ 29/XI
т. г., пoдъ № Г2119, съобразно cъ сега
дeйeтвyющи закони, дoceжнo интизaпa.
З а прихода oтъ uнтизaпa по тия
пoeм. yeлoв., да се произведе тъpгъ по
сггЬшность, cpoкътi за отдаването па тоя
Съобщава се за знание на интepeпpнxoдъ и събирането му oтъ зaкyпyвaчa cyюiцитe се, че тазгодишната наборна
се определя на три години.
комисия въ гp. Бopucoвгpaдъ, ще започне
818. Относително тъpгътъ за отда
ване на зaкyuyвaчъ пaлcчa , , Б a ч ъ % o т ъ своите действия oтъ 20 Фeвpyapий, и
1/1 909 г. до :П/XИ c. г. пpoизвeдeнъ на ще продължи до 5 Mapтъ н. гoд. вклю
2У/ХII т. i\, изказва мнение да се yдoб- чително.
ри и се възложи върху конкурента П. В.
Ueтpaнoвъ н Xp. Moндцeвъ за 52114 л.
за една година.
Печат, ж Литoгp. „ПpoeвЬтa* — Варна,

гapcки условията на Бeйнepъ въ доста
тъчно количество екземпляри и се разпaдътъ на г-дa съветниците за да се занoзнaятъ cъ т/fexъ.
814. Удoбpявa протокола на тъpжнaтa комисия oтъ G Hгeмвpий т. т., cъeтaвeнъ съгласно чл. 43 oтъ зaк. за oбщecтв.
предприятия и чл. 85 oтъ зaк. за oтчeтнocтьтa по бюджета, за покупката на де
зинфекционна мamинa, два фopмaлияoви
апарати а 20 метра фopмaлинъ, нyждни
за oбщин. санитарна служба и разреша
ва покупката на казаните предмети да
стане oтъ иностранната фабрична фирма
KиtбПSChlacer за 631б лв., съгласно напра
веното oтъ последния предложение.
815. Разрешава чистенето на г{ ада
Варна oтъ 1/1 909 г. до 1/Ш c. г., да става
oтъ пpeдпpиeмaчъ. Натоварва постоянно
то upиcжтcтвиe. да влезе въ споразуме
ние cъ досегашния пpeдпpиeмaчъ, по чис
тенето на града г. Ат. Филиuoвъ и уго
вори условията, при които той Филинoвъ
би се cъглacилъ да продължи чистенето на
града cъ още два м-ци нaй-мнoгc» cлeдъ
З1/ХИ т. г.
Н16. Удoбpявa наемането на чacтeнъ
фauтoнъ за общ. .тhкapь Д-pъ Kypтeвъ
на 2iyXI т. г. за да посети тежко бол
ните бедни Bapнeнци и paзp-вшaвa да
се заплати oтъ общ. каса на файтонджия
та Bacилъ Kaзaкoвъ 4 л. за возене каза
ния .тЪкарь два часа но болните.

