Година XXII.

Варна, 1 Май 1909 г.

Излизt три пдти въ мi;ceцa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.
Цвнaтa на вtcтпикa е, винаги пред
платено, вa година само 1 лв. 20 cт.
Може да се предплаща и само за три
м·feceцa.
Eдuнъ брой 5 cm.

ИЗB0ДЪ
oтъ

Ptшeниятa на Bapнeн. Град. 06щ. Cъвtтъ
((Продължение oтъ брой 15, 16, 17 и 18).

ПPO-TOKOЛЪ
№ 7
oтъ 14 янyapйй 1909 г.
36. Удoбpявa новопроектираната ули
ца cъ 8 м. ширина, uo- cинигe линии
upeзъ квapтaлъ № 71, uo продължение
на улица „Плевенска/ която съединява
улиците „Кавалска" и „Дpинcкa," а така
също и новопроектираната дворищна
регулация по сините линии въ нoвooбpa
зyвaнитe квартали № № 71 и 71 а.
37. Удoбpявa новопроектираната ули
ца cъ 8 метра ширина по сините линии,
пpeзъ квapт. № 72, която да съединява
улиците: „Aeпapyxъ" и „Фялapeтoвa, u а
така също yдoбpявa и новооткритата
дворищна регулация по сините ЛИHУИ
въ нoвooбpaзoвaнптe кнs/pт. № № 92 92 а.
38. Удoбpявa проекта за изменение
регулацията на улица „Kaблeшкoвa," като
разширението на улицата oтъ 8 метра
на 12 метра да стане за сметка на севе
розападната, cпopeдъ (линиитb) зелените
линии, които да бъдaтъ същевременно
и задължителни линии.
Заявлението на жителите oтъ улица
„KaGлeшкoвa," пoдъ вx. № 12639 oтъ
2/X 908 г. не се уважава като нeocнo
вaтeлнo.

Bp. 19, 20, 21, 22.

ilapп, писма и всичко за в·вeтникa да
се праща д<> Гpaдcкo-Oбщинcкoтo
Управление въ Варна.
За обявления се плаща иa дума:
За първа страница
втора страница
тpeiя и чeтвфpia

3 cт.

Eдuиъ 6рой 5 cm.

39. I. Удoбpявa новопроектираната
улица cъ 10 м. ширина по зелените ли
нии и осови точки. 101 и 107 пpчгзъ
квapт. 65, която да съединява улиците
„Панагюрска" и „Гypгyляra" иo продъл
жението на улица „Магазина."
II. Удoбpявa изменението регулаци
ята Гypгyлятa по зелените линии носови
точки 107 и 108 между квapт. 6 5 а и
пpaвiтeлcтвeний xaмбapъ, като се за
пази ширината на улицата да ocraнe
14 метра;
III. Удoбpявa изменението на yл.
„Цapибpbдcкa" по зелените линии но
сови точки 99, U 2, 114 и 115 между
квapт. 106 — 107 и 6 5 а — 1 О 8 , като ши
рочината на улицата остане 14 метра;
IV. Удoбpявa дворищната регулация
на кварталите 66, 65 и 65а по черве
ните линии cъ направените изменения
по зблeнитe линии, въ които случаи,
заявленията на двамата тъжители се на
пълно yдoвлeтвopявaтъ и
V. Удoбpявa се едновременно, щото
пapцeлитb № № VIII и IX въ квapтaлъ
№ 106. да бъдaтъ пoдъ eдинъ иoкpивъ,
uoнeжe cъ cъ твърде малки лица, къмъ
yл. „Гypгyлятa."
40. I. Удoбpявa проекта за измене
нието регулацията на yл. „Cливeнъ" по
сините линии и осови точки 68 и 68а,
между квapт. 35 и 36, като улицата си
запази широчината 10 м.;
II. Удoбpявa проекта за изменението
регулацията на yл. „Дунавска;" по си
ните линии и осови точки 24 и 25а,
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между квapт. 9 и 35, като улицата си
остане cъ широчина 10 м.,
III. Удoбpявa проекта за регулиране
на чacть oтъ yл. „Жинзифoвa," между
квapт. № 10 и 35, да стане oтъ- 10 на
12 метра; като разширението се извт pши
oтъ квapт. № 1 0 по синята линия а осо
вите точки 25 и 08 и
IV. Удoбpявa проекта по сините
линии за изменение утвърдената двo
pищнa регулация въ квapт. № 35, и така
cъшo и проекта по сините линии, за
изменение на чacтъ oтъ утвърдената
дворищна регулация въ квapтaлъ № 9,
35 и 30.
41. I. Удoбpявa да се изостави обя
вената cъ обявление № 3621 oтъ 10/Ш
908 г. на m p в o изyчвaнe двopи.щнaчa
ptгyлaция въ квapт. № 10G, като се ocтaвятъ бeзъ последствие заявленията на
тъжителите за тия регулации,
II. Удoбpявa проекта за прокарва
нето на. една нова улица пpeзъ квapт,
№ 105, cxeдиняющa yл. „Охридска" и
„Софроний," по зелените линии и осови
точки 96б и 110а, като се остави cъ
ширина 12 м.;
III. За прокарването на тъзи улица,
да .се приспособи чл. 30 oтъ зaк. блaгoycтpoйcт. къмъ притежателите на имо
тите въ тоя кpapт., за които се пости
гaтъ изключителни подобрения;
IV. Удoбpявa проекта за изменение
на регулацията за чacть oтъ yл. nОх
ридска, ” между квapт. 10З и 105 по зе
лените линии и осови точки 96—96й.
ПРОТОКOЛЪ
№ 8
oтъ 15 Янyapий 1909 г.
42. I. Удoбpявa проекта за пpoкap
нане една нова улица, uo продължение
на улица „Oиълчeнcкa* пpeзъ квартал ь
15В, по сините линии и осовите точки
която да бъде cъ,ширина 12 м.
II. Удoбpлвa да се продължи квapт.
№ 153 а до peгyлaчнaтa линия на улица
„Сливница* и
III. Удoбpявa oбявeний на първо
изyчвaпe upцeктa за дворищната регула
ция по червените линии на кварталь №
№ 15З, 153а и 154 бeзъ никакво измене
ние и заявленията Apтpa Георгиева, като
неоснователни да се ocтaвятъ бeзъ по
следствие,
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43. I. Измeнявa новопроектираната
oтъ м-вoтo улична регулация на чaciь
oтъ yл. „Богданова" и yдoбpявa пpeдcтaвeяий 'oтъ регулационното отделение
на общината пpoeктъ за изменение ре
гулацията на улицата „Богданова," между
uлoщaдъ „Eeкзapxъ Иocифъ I" и улица
„Княжеска," по сините линии и осовите
точки № № 1б5, 106 и 166, като шири
ната на улицата се оставя 10 метра.
II Възлага на регулационното отде
лeниe, да приготви дворищната регула
ция за квapт. № № 93. 94, 145 и 146,
cъглacao нoвий upoeктъ за yл. „Богда
нова," а постъпилите заявления за дво
рищната регулация при първото и вто
рото изyчвaнe на кварталите 49 и 145,
се oтмeнявaтъ бeзъ даване xoдъ.
44. Удoбpявa проекта за дворищ
ната регулация на квapт. № 95, uo чер
вените линии бeзъ никакво изменение,
а заявлението на София Бъчварова се
оставя бeзъ последствие.
45. Да се отнесе въupoca за утвър
дената дворищна регулация въ квapтaлъ
№ 62, между дворищата на Андрей Aнacтacoвъ и църковното настоятелство въ
м-вoтo на oбщecт. сгради и пp., което
да се съобщи, има ли достатъчно осно
вания, за да се измени тая регулация.
П P O T O K O Л Ъ
№ 9
oтъ 16 Янyapий 1909 гoд.
46. Удoбpявa проекта по сините
линии, за прокарване на една права
улица oтъ площада „Eкзapxъ Иocифъ I"
за морската градина, cъ eдинъ мocтъ
нaдъ yл. „Caвдoвa," който да има 12 м.
ширина. Ширината на новопроектираната
улица да бъде 18 м., тъй както yл. „ДapьБopиcъ" въ останалата си чacгь. Този
пpoeктъ да се обяви на първо изyчвaнe;
II. Възлага на регулационното от
деление да приготви пpoeктъ за продъл
жение на yл. , Ц a p ь Бopиcъ," до площада
„Екзархъ Иocифъ I," въ права линия
cъ чacтътa на същата yл. между нлoщaдь
„Mycaлaтa" и yл. „6-й Ceнтeмвpий;
III. Изupaтёнaтa oтъ м-вoтo на о6щecт. сгради и пp. дворищна peгyл. на
квapт. No 148 за второто изyчвaнe, да
се изостави, пpeдъ видъ пpoeктиpвaнeтo
иa новата yл. пpeзъ тая квapтaлъ.
47. Не yдoбpявa новопроектираните
cъ сини линии две yл. npeзъ квapтaлъ
№ 39 и 74, а настоява да се остави cтa-
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paтa улична peгyл. на yл. „Ямбoлъ," чл. 190 oтъ правилника за пpиcпocoблe
между същите квартали, като същевре нието му
менно се запази и първоначалната имъ
3 аиoве д вамъ:
дворищна peгyл. по червените линии.
Чл. 1. Bъзлaгaмъ върху иoмoщникътъ
48. Измeвявa проектираната cъ сини
си
г.
Фuлunь Xpucmoвъ, изпълнението на
линии улици oтъ м вoтo пpeзъ квapтaлъ
№ 1Г2, cпopeдъ гoвoпpoeктиpaнaтa cъ следните oбязaнocти:
Заведението на регулационното от
зелени линии, права yл. пpeзъ квapтaлъ
№ 112, която да съединява yл т е „Бу деление, лoзapния oт;гfeлъ и статистиче
злуджа* и „Бoгoмиpeкa/ Ширината на ското бюро. Той ще приема и дава xoдъ
на всички заявления отнасящи се до тия
yл. да.остане 8 метра;
П. Възлага на peгyл. oтт/Ьлeниe при отдели и бюро, като тия oть тexъ които
общината, изработването нoвъ upoeкгъ пoд:гЬжaтъ на едно лично разрешение,
за дворищната peгyл. на квapт., съгласно iцe ги решава caмъ, а ония които треб
ва да се paзpeшaвaтъ oтъ cъвbтa — ще
новопроектираната улица.
ги
докладва на тоя последния Той ще
49. Удoбpявa проектираната по си
извършва
и всички ония действия, които
ните линии yл, „Витошка" пpeзъ квapт.
ми
се
нaлaгaть
oтъ закона за акцизите
№ 338, която да cьeдинявa yл те „Мивtpxy
питиетата,
закона за облагане ма
лaдинoвcкa" и .Македонска," но понеже
териалите
oтъ
които
се вари ракия и
това пpoeктиpвaнe става по желанието
oтъ
закона
за
дирекцията
за статисти
на жителите oтъ тоя квapт. и тъй като
ката
и
ония
за
повдигане
овощарството,
cъ това ще се направи едно изключи
телно подобрение на имoтитЬ въ квapт. като ш,e подписва и всички документи,
№ 338, то при откриването на тая yл.. които се издaвaтъ uo ткя закони. Той
да .се приложи чл. 30 oтъ закона за 6ла- ще има право да издава по своите ве
гoycтpoйcт., като се застави всеки сто домства и частни зaпoвfeдu. Bънъ oтъ
пaнинъ oтъ квартала да участвува въ това, той ще изпълнява oбязaнocтитe,
разходите съразмерно cъ добитата полза. които ми се нaлaгaтъ по закона за да
50. Видоизменява решенията си нъка върху'сградите и по закона за да
№ б34 и 635/908 г. така: ,cтoйнocтьтa нъка oтъ имоти, пpeдoбнвaнu по бeзвъзна къщите въ I yч. № № 324/22, 329 и мeздeнъ нaчинъ, като и ще бъде члeнъ
318 и ч мaгaзвятa № 319/320, означени въ комисиите, които по тоя нaчинъ се
въ креп. актове кoдъ № № 796 и 697/908 назначавать както и по другите закони,
г., които се oтчyждaвaтъ oтъ общината изброени пo-гopL\
Чл. 2. На пoмoщникътъ си Mnннo Юpпо peгyл. на г. Варна, а именно три
имота въ yл. „cв. Aтaнacий," оценени дaнoвъ възлагам1.:
Заведението на техническия и гор
респективно за 325З90; 23197-10 и 4667
лева и eдинъ имoтъ въ yл. „Охридска" ския отдели. Той ще приема всички за
oцeвeнъ за 630З06 л,, да се заплати на явления по тия ведомства, ще дава xoдъ
молителите : x. Дoмнa, x. Kaляoпи, Ирина, на т/Ьxъ, ще paзpbшaвa caмъ тия, които
Елена, Анастасия, Янaкo, Koзмa, Димитpъ нoдлeжaтъ на лично paзpeшaвaниe и ще
и Лeфтepъ x. Кори Зaлъмoви oтъ гp. докладва въ заседанието на cъвftтa, раз
решаването на които е oтъ кoнпeтeнтВарна.
51. Пpeдъ видъ, че съвета има още нocтьтa на тоя последния. Щ е подписва
въпроси за разрешаване, които c ъ oтъ вкички документи, които изxoждaтъ oтъ
бъpзъ xapaктepъ и oтъ важно значение техническия и горски отдели и ще из
реши да се пpoдтлжи януарската сесия вършва всички ония действия, които ми
на Bapнeп. Oбщин. Cгвeтъ eъ още две се налагать oтъ специалните закони но
тия отдели, ocввнъ налагането на глоби
седмици считани oтъ 19 тoгo.
cъ постановления. Bънъ oтъ това, той ще
изпълнява и ВСИЧКИ ОНИЯ ДЛЪЖНОСТИ, КОИ
ТО МИ възлага закона за реквизицията,
M 217.
за квapтиpлaтa пoвuннocтъ, за нoceниe
гp. Варна, 4 Aпpилъ 1909 гoд.
вoeннитh тегоби и за устройството на
П о д п и с а н и Варненски Гpaдкo Oб- въоръжените сили, като ще участвува и
щинcкинcки Kмeть, възъ основание чл. като члeпъ на кoмииcии, които се нaз71 oтъ закона за градските общини и нaчaвaтъ oтъ местните военни власти.

Зипoвfeдь
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Топ ще има иpaвo иo заповедните си
части да издава caмъ и частни заповеди^
4л. 3. На пoмoщ:шкътъ си Дянo Бедeлeвъ възлaгaмъ:
Зaвeдвaннeтo на пожарната команда
и общинското домакинство, като ще взе
ма участие въ всички комисии по прие
мане за нyяcднитe, за това домакинство,
предмети и ще упражнява нaдзopъ нaдъ
служащите, които paзпoлaгaтъ cъ тая
предмети; ще се грижи за подържане въ
добро състояние общинските движими и
и недвижими имоти, а така също и пъ
тищата, мостовете, улиците, чешмите,
градините и паметниците; ще бди за
мeтeниeтo и чистенето на града и пoливaниeтo на улиците пprkзъ летния ceзoнъ,
когато има нy кдa. Bънъ oть това, той
ще извършва и всички ония работи, кoи-тo ми се възлaгaтъ по закона за данъка
върху занятията, като ще боде члeнъ въ
комисиите, които uo тия закони се нaзнaчaвaтъ, а така също и като члeнъ въ
комисията по търгове за държавна смет
ка, ocвeнъ по военното ведомство; той
ще бъде и члeнъ въ комисията uo про
верка на ценни книжа. Щ е приема всич
ки заявления, относително работите за
които ще се грижи той, ще дава xoдъ
на т/fexъ и щ е ги разрешава, ако c ъ oтъ
естество да се paзpeшaтъ еднолично, ако
cъ oтъ кoмпeтeнтнecтътa да ги докладва
на тоя последния. Въ случай на нужда,
той ще има право да издава caмъ запо
веди и ще подписва всички изходящи
книжа, издадени по негови резолюции.
4л; 4. Всички останали мои oбязaнocтн по закона, които не cъ възложени
на моите помощници, ще изиълuявaмъ
caмъ.
Настоящата заиовЬдь да се обнарод
ва въ „Варненски Oбщин. Вестник ь, a а
така също да се залепи на видни места
въ помещението на общинското управ
ление, за знание и pъкoвoдcвo.
Kмeтъ: (йод.) Д. Филoвъ.
Ceкpeтapь: (под.) x. K. Пвaпoвъ.

ПPOEKTЪ на СЪГЛАШЕНИЕ
(чл.

43 oтъ закона за обществените np-feдпpпятия).

за построяван4е въ гp. Bipвa eдинъ xoтeлъ cъ
казино и вoдoлtчe6йй (хйдротераштическя) приcпoco6лeнил и морски бани.
1. Синдиката Бaйнepть ще построи
върху градското си место (именно пар
цела пpёдвидeнъ за общински циpкъ, кой
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то граничи cъ yл. yл. „Фepдинaндъ" и
„Приморска," брега на Чepнo-мope, ог
радата на аквариума и дола който слиза
oтъ yл. „Caидoвa") — eдинъ xoтeлъ cъ
казино и cъ всички приспособления за
водолечение (xидpoтepaиия), съгласно
представения oтъ архитекта Гpyнвaлдт,
нлaнъ, cъ З00 стаи. Тоя нлaнъ cъ всички детайли, дeвиcъ
и вeдoмocть за цените, требва да е yдoбpeнъ oтъ техническите власти на дър
жавата.
Имeнeния на утвърдения плaнъ ще
се пoзвoлявaтъ само, ако пoдoбpявaтъ
постройката и експлоатацията и ако не
нaкъpнявaтъ цeлocтьтa на сградата въ
кaчecтвeпнo и количествено ' отношение.
Всички изменения на първоначално
представения и yтвъpдeнъ плaнъ, както
строителните такива и всички детайлни
планове и статистически изследвания, ще
cтaвaтъ само cлeдъ предварителното yдoбpeниe oтъ общинските и държавните
технически власти.
Cтoйнocтьтa на зданието и пpиcпoблeниятa ще възлeзe на 2,500,000 лева,
а мoбилиpoвкaтa — на 800,000 лева.
Tcя xoтeлъ cъ всички приспособле
ния синдиката Baйнepъ ще експлоатира
за своя сметка 40 гoд., съгласно чл. 2.
2) Варненската гpacдкa община от
стъпва мbcтoтo за постройката на хоте
ла, именно означени въ чл. 1 пapцeлъ,
по приложената тyкъ скица на синдиката
Baйнepъ, на "e:шлaтнo ползуване cъ cpoкъ
40 години, считано oтъ деня на подпис
ването договора.
3) Общинското, управление урегули
ра, постила, канализира и осветли при
лежащите къмъ хотела улици „Фepдинaндъ" и „Приморска" по нaчиnъ, ка
къвто то намери за дoбъpт. и когато
средствата му noзвoлятъ.
4. Общината отстъпва също на син
диката Бaйнepъ, на бeзuлaтнo ползуване
и cъ 40 гoдишeнъ cpoкъ, както за хо
тела, още и cлeдyющитe места: 1) Едно
место oтъ 4000 кв. метра въ приморска
та градина, гдето е сегашния бюфeтъ, за
постройката oтъ същия cъ свои средства
eдинъ мoдepeнт» бюфeтъ cъ приспособле
нията му. Eднo/мecro i тъ . . кв. метра
въ гopнятa чacтъ на приморската гради
на до гробищата, yeждy eвкcинoгpaдcкoтo
шосе и главната градинска алея, за иг
рища и спортни упражнения, oтъ който
се иeключaвaтъ игрите cъ коне и 3) Oтъ

Oтp. 5.

„Варненски Общински Becтникъ"

морския шraжъ, за постройка на морски
бани, местото oтъ зданието на Acapeтo
до ceгaшaтa мъжка морска бавя. Cтoйнocтьтa на сградите и игрищата не вли
за въ означената въ чл. 1 сума. Тия
места ще се paзгpaничaвaтъ съгласно
съставените oтъ общинските тaxничecки власти, yдoбpeни oтъ oбщинcкий cъвeтъ и пpикoжepи къмъ тоя пpoeктъ и
договора скици.
Местата и плановете се yдoбpявaтъ
oтъ общинското управление и по-горни
те компетентни власти. Синдиката Вайнepъ ще представи пoдoбeнъ oпиcaтeдeнъ
дeвизъ и вeдoмocть за цените на yдoбpeниe oтъ съвета и гореозначените
власти.
5) Синдиката Baйнepъ ще построи
на определеното му по чл. 4 место на
брега модерни морски бани, но yдoбpeни съгласно cъщaй чл. планове, които
бани той ще експлоатира, както и хоте
ла пpeзъ всичкия oпpeдёдeнъ въ чл. 2
cpoкъ. — Oтъ сегашните общински мор
ски бани, женската ще се вдигне и ще co
постави вънъ oтъ oпpeдfeлeния на Baйиepa paйoнъ, а мъжката ще си остане.
Тия бани общината ще експлоатира сама
по свое усмотрение.
6) BcичкитЬ отстъпени на синдика
та Бaйнepъ места, ще бъдaтъ въ пълно
то негово разпореждане само за цbльтa
и пpeзъ срока 40 години, предвидени въ
пpeдyщитё членове на тоя нpoeктъ. —
Всичките разходи за пoдъpжaниe и укра
сяването тия места ще бъдaтъ негови,
бeзъ да взема общината никaквъ участие
въ тexъ.
7) Общината се задължава да изпъл
ни всички формалности по отчуждението
местото и градите пpинaдлfeжнocть на
г·нъ Acapeтo (въ съседство cъ uapцeлa
на хотела), предвидено въ генералния
плaнъ на града за отчуждение. Г нъ Baйнepъ ще внесе делата сума за това от
чуждение, която ще се установи cл·Ьдъ
извъpшвaниe всички законни формално
сти. Cлfcдъ това г-нъ Baйнepъ ще ек
сплоатира това место cъ cгpaдитb upbзъ
всичкия cpoкъ и същите условия, както
и другите предвидени въ предидущите
членове места.
8) Синдиката Baйнepъ се задължава
Да започне постройката най-късно — два
месеца cлeдъ подписването договора, при
cтpoитeлeнъ ceзoнъ. Една чacть oть зда
нието на хотела, състояща oтъ 200 стаи
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ще требва да се довърши въ eдинъ
cpoкъ oтъ две. години, считано oтъ за
почването. — Останалите 100 стаи oтъ
хотела ще се иocтpoятъ най-късно въ
две години oтъ свършването на първите
200 стаи.
Постройката на бюфета и морските
бани ще се дoвъpшaтъ най-късно до две
години oтъ дeньтъ на започването хотела.
9) При сключване на договора Cиндикa Бaйнepъ, внася зaлoгъ въ Bapнeп.
Град. Общ. Управление 5°/ 0 върху су
мата три милиона (3,000,000) ,лeвa.
Зaлoгъ ще се внесе или въ нaличнocть, или въ бългap. държавни ценни
книжа или гapннтиpaни oтъ държавата
такива или въ Германски дъpжaв. цeнuи
книжа — въ Българската Народна Банка,
Тоя зaлъгь се повръща cлeдъ окон
чателното привършване на всички пред
видени лъ настоящия пpoeктъ сгради и
приспособленията имъ. — Cлeдъ това,
като зaлoгъ за поддържане въ изпpaвнocть зданията, ще се cчитaтъ мобедитЬ
на хотела.
10) Ако Cйвдикa Бaйвepъ не по
строи въ уговорения cpoкъ било нeкoя
чacть oтъ хотела, било бюфета, било
мoдepннтЬ морски бани или начене да
строи коя и да е oтъ тexъ по нeyтвъpдeнъ oтъ Общ. Упpaвлecиe и компетент
ната по гор1я влacть плaнъ, такива по
стройки веднага се спират ь и залога
пpeдвпдeпъ въ пpeдшecтвyющия чл. 9
oтъ тоя пpoeктъ се конфискува. Всички
искани постройки cъ всички приготвени
мaтepияли ocтaвaтъ на ползуване на о6щинcкeтo управление, бeзъ каквото и да
било обезщетение.
11) Ако Cиндикa Бaйнepъ не за
почне да строи хотела въ уговорения
cpoкъ, договора ще се счита yничтoжeнъ
и нeдfeйcтвитeлeнъ въ цeлocть; всички
материали приготвени за построяване на
коя и да е постройка oтъ uprbдвидeiштb
въ тоя пpoeктъ, ocтaвaтъ coбcтвeнocть
на общината безплатно и се конфискува
залога нpeдвuдeнъ въ чл. 9 на тия условия.
12) Датите на започването на коя и
да е orъ uoтpoйкитe и на свършването
имъ се кoнcтaтиpвaтъ въ три дена найкъсно oтъ писменото заявление на син
диката, — oтъ една комисия, състояща
oтъ Варненски Oкp. Инжинepъ или за
местника му и по eдннъ. представитель
на общинското управление и на синди
ката Baйнepъ.
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13) Варненската Градска Oбiцинa е
coбcтвeникъ на всички постройки, cъгpaнeни ( тъ ci ндикaтa Бaинepъ, върху отcrъueнитe му но тоя пpoeкrь места,
именно хотела cъ казиното, морските
бани, бюфета и игрищата cъ всичките
имъ приспособления и инсталации, cъ
целия имъ кoмuлeкcъ, както и зданията
на Acapeio, — oтъ деня на cкгючлaнeтo
на договора, а придобива правата на пол
зуването имъ cлeдъ и: тичане предвиде
ния въ -тоя пpoeктъ cpoкъ 40 гoд., oтъ
деня на подписване договора, или пъкъ
въ случаите указани въ чл чл. 10 и 11
на тоя пpooктъ.
14) Cлeдъ изтичане Предвидения въ
тоя пpoeктъ 40 гoдишпнъ cpoкъ. Общи-.
нaтa е длъжна да приеме oтъ cинeикaтa
Бaйнepъ всички годни за употребление
мoбили на зданията по oпиcъ и оценка
на вещи лица, както за тихи а та гoднocть,
тъй и за цената имъ. Bbщurfe лица се
нaзнaчaвaтъ oтъ дoгoвopяiцитb но взаим
но съгласие, а въ случай но разногласие
— oтъ компетентния cъдъ.
Ако предпочита, Синдиката може да
си вземе всичките мoбили. — Всичките
инсталации въ всичките помещения, въ
пълен i. кoмuлeкcъ, които се cчитaтъ за
неразделна чacть oтъ постройките, съг
ласно закона за имуществата, coбcтвeннocтьтa и cepвитypитb, не се cчитaтъ
мoбили.
15) HpЪзъ цrЬлoтo тp leнe на угово
рения 40 гoдишeнъ cpoкъ Bapнeн. Град.
Oбщ# Управление се задължава, да не
отстъпва никому правото да се ползува
безплатно cъ oбщинcли места за същата
цeль, която съставлява пpeдмeтъ на тия
условия.
16) Всички спорове между Bapнeн.
Градска Община и Cиндикa Бaйнepъ,
oтъ каквото естество и да cъ, ще се
paзpeшaвaтъ oтъ общите съдилища на
Царство България и uo дeйcтвyющитe
въ него закони.
17) Всички средства за подържане
зданията и техните приспособления по-4
строени oтъ Cиндикa съгласно настоя
щия пpoeктъ и тия на Acapeтo — c ъ
за сметка на Cиндикa. Той е длъжeнъ
да се грижи за тexъ, като дoбьpъ дoмaкинъ.
BcЪки двrЬ години пpeзътpaяьeтo на
предвидения 40 гoдишeнъ cpoкь Общ.
Управление, чpeзъ една caнитapнo-тexнпчecкa комисия ревизира положението
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на сградите и,налага на Cиндикa Baй-нepъ нyжднитe поправки, които той е
длъжeнъ въ къcъ cpoкъ да направи; въ
нpoтивeнъ случай Общинското Уupaвлe·
ние ще ги прави на своя сметка.
Cиндикa Бaйнepъ не се освобождава
oтъ плащане държавните, общински й
окръжни данъци, както и всички такси
и бepии каквито се cлeдвaтъ по зако
ните на Царството.
18) Всичките здания c ъ приспосо
бленията имъ, пpeдвидднu въ тоя пpoeктъ
ще се зacтpaxoвaтъ oтъ страна на Синдикa, който ще плаща и премиите на
застраховката, а пoлицитb на същата
ще бъoaтъ издадени на името на Bapн.
Градска Община — coбcтбeникa имъ.
19) Haeпиcитe върху постройките
и заведенията ще бъдaтъ на бългapc и,
ако * желае обаче cиндикa, може пoдъ
българските да постави и на чyждъ eзикъ.
.20) Cиндикa Бaинepъ има право cъ
съгласието на Bapнeн. Общ. Cъвeтъ, по
надлежно утвърдено решение да npl;·
xвъpли на дj yгигo правата и задълже
нията уговорени въ настоящия пpoeктъ,
cлeдъ като ги пpeдoбиe, Нито ivщ нито
неговите пpиeмнини не мoгaтъ да ипo-.
тeкиpaтъ зданията.
Ако прехвърлянето стане и се yдo*
6ри oтъ съвета, при cклюьвaнeтo на до*
говора, то oбщaнaтл ще сключи тaкъвъ,
възъ основа на настоящия пpoeктъ на
право cъ лицето или здpyжeниeтo върху
което стане прехвърлянето.
Второ прехвърляне вече не може
да се допуща.
21) Договора ш,e се сключи въ два
еднообразни екземпляра на български и
френски езици. Бългapcкиятъ тeкcтъ е
задължителния за страните.
22) Всичките разноски по сключване
на договора, c ъ за сметка на Cиндикa.
23) Зaкoнътъ за обществените пред
приятия и тоя за задълженията и догово
рите cънepaздbлнaчacть oтътoя пpoeктъ.
24) Oбщин. Управление назначава
eдинъ свой apxитeктъ инжинepъ, който
ще надзирава xoдътъ на всички пост
ройки и начина на строенето имъ.
25) Настоящия ,пpoeктъ не създава
никакви права и задължения, т«»й, ако
бъде пpиeтъ ~и oтъ Бaйнepa ; — ще по
служи само за база, върху която ще се
сключи договора и тоя дoгoвopъ, пpиeтъ
oтъ съвета и yтвъpдeнъ надлежно, — е
който ще създаде права и задължения
за страните.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО OЩИИ. УПРАВЛЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
JW 4212.
гp. Варна, 13 AпpиЛъ 1909 година.
Вследствие nиcмвтo на г-нa Началника на 8-то полково военно окръ
жие orь 8 тoгo нoдъ № 594, Варненското Градско Общинско Управление обя
вява на населението въ гp, Варна, cлeдyющeтo :
Всички заявления, които

ще

пoдaвaтъ, било за

искане oiбeгчeнae

на нeкoй члeнъ oтъ семейството, който се намира на военна служба, било по
дpyгъ въпpocъ, oтнocящъ се до носене военните тегоби, вcfeкoгa заявленията си
да подават/ь до НАЧАЛНИКА НА ПОЛКОВОТО OKPЖЖИE,

а ре и до по-

висшето началство, понеже подадени до окръжието, по скоро ще пoлyчaтъ раз
решение, въ положителна или отрицателна cмиcъль, cпopeдъ правото

разбира

се, които пpoшeнoпoдaтeля има по закона, отколкото подадени до пo-виcшeтo
началство, oтъ гдето подаденото заявление ще бъде предварително изпратено
все пaкъ до началника на окръжието за изпълнение известни формалности и
чaкъ cлeдъ това се пристъпва къмъ разглеждане на молбата. Така че, колкото до
tio-виcoкo началство се подаде заявлението, толкова по нeoбxoдимocть разглеж
дането му става по-бавно.
Пра това пpeдyпpeждaвaтъ се тия, които ще пoдaвaтъ подобни заяв
ления, за да не си xapчaтъ нaпpaзднo парите и гyбятъ време,

предварително

да пoиcкaтъ разяснение по въпроса, бил6.въ общината, било upи началника на
дpyжинния paйoнъ, или пъкъ oтъ началника на окръжието, както му бъде поудобно, oтъ гдето ще имъ се пpaвятъ нужднит/Ь упътвания.
Като се напомня, че всички заявления cъ молби, oтнocящu се до воен
ните тегоби, подадени не до началника на полковото военно окръжие, а до пoвиcшeтo началство, ще бъдaтъ безусловно ocтaвaни бeзъ последствие, като не
правилно подадени.

п. Kмeтъ: M. Юpдaнoвъ .
п. Ceкpeтapь: В. В. Живoпиeцeвъ
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Обявление
JW 415б.
гp. Варна, 11 Aиpилъ 1909гoд.
Вследствие писмото на г-нa началника на 8*тo полково fioeaн(э окръ
жие oтъ 7 тoгo, нoдъ № 586 основано на зaпoвeдьтa по дивизиoннaтa oблacть
№ 19 § 2 oтъ т, г., Варненското градско общ. управление обявява на населе
нието въ гp. Варна cлbдyющeтo: Cпopeдъ „закона за амнистията," aмниcтиpaтъ
се всички младежи, български граждани, които по разпи причини еж се откло
нявали oтъ военната служба, като не еж се явявали пpeдъ наборната комисия,
когато тя е произвеждала набора до 22 Ceптeмвpий миналата 1908 година.
Aмниcтиpaтъ се само тия, които поради постоянното си неявяване
пpeдъ наборната комисия не еж преглеждани, не еж yдoбpявaни и вземани
като новобранци, нито вeднaжъ oтъ тая комисия. Тия, които cъ иocт;&пили въ
войската и cлeдъ това еж избeгaли (дeзepтиpaли) не се aмниcтиpaтъ, а се пpecлeдвaтъ като дезертьори. Тия oтъ тixъ, които въ наборния cпиcъкъ за 1909
година се чиcлятъ въ отделите „отложени'' и „подлежащи" и не еж се явили
npeдъ наборната комисия за 1909 година eж,щo не се aмниcтиpaтъ, понеже
тexнoтo отклонение е извършено за пpъвъ пжть, и то cлeдъ 22 Ceптeмвpий
1908 година. Така че oтъ амнистията ще се възпoлзyвaтъ само тия младежи,
които въ наборните списъци за 1909 година се чиcлятъ въ oтдeлъ I·й „от
клонение" oтъ миналите години. По пoвoдъ на кое го пoкaнвaтъ се всички мла
дежи, които по разни причини- cъ се отклонявали oтъ наборните комисии до
22 Ceптeмвpий 190о година, да се явятъ непременно идущата 1910 година
iipfeдъ комисията за да бъдaтъ прегледани като подлежащи, а не като отклонени и
ще блiдaтъ освободени oтъ вceкaквo преследване по закона за отклоняването
имъ до тогава.
За това пoкaнвaтъ се родителите, роднините и приятелите на fatfйвa
младежи, които dтcлiтcтвyвaтъ oтъ града, да имъ cъoбщятъ по какъвто и Да в
нaчинъ да се явятъ пpeдъ наборната комисия идущата 1910 година, зftitt,ofй,
които не се явятъ на ново ще блiдaтъ записвани въ oтдeлъ „отклонени* и въ
последствие ще бъдaтъ третирани и пpecлbдвaни по закона като такава.
п. Kмeтъ: Ф. X p й C t o в ъ
п. Ceкpeтapь: В. В. Ж и в o п и c ц o в ъ .
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Обществено здраве и
nacнocmь.
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cт

лева

cт

-я

a·
s
o

С2
О

« c;

0О
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Йp. 19 20 2l 2U

«
cт.

лева

cт.

лева

от

6eзo-

Подържане болницата, амбулато
риите, химическата лаборатория, ап
теките при ветеринарите лfeкapи
или фелдшери (покжщнина, дрехи,
храна, цвpoвe, отопление осветле
ние, канцеларски и дp. вещест
вени разходи и пp. съгласно чл.чл.
14 и 92 п. 10)
1) За градската солница съглас
но правилника за управлението й
домакинската чacть на eлuцaтa
2) За амбулаториите

1614 04

100099

100О

3) За лабораторията
4:) За аптеките при ветеринар.
нитe лекари или фелдшери
5) За доставка материали за
градската аптека

100О

500

200

19

12О

21,

Пpeдпaзвaпe и пpeкpaщeниe бе
дcтвятa oтъ епидемии включител
но в лuoнaeмипя нeoбxoдпмъ upи
такива случаи шфсонаяъ
Изхвърляне cмeтьтa, кaлътa и
снега oтъ улиците, площадите,тро
тоарите, и oтъ дворовете на дъp
жaвнитk oбiцeiтвeни и частни зда
ния cnopeдъ контракта.
Изтребление бeзcтoпaнcки ку
чета и други пaкocтлпви и опасни
животни (чл. 64 п 21).

500
4000
7500

Bcидкo по § 17

18

2000

3493 б0

3484 03

44883 70 46000

З000

З000

46000

5000

397 50,

50

50

50

. 1) За продоволствие на конете
oтъ кoмaнцaтa rj конете за чистене
на града.

5371 93

5422 64

4000

17500

2) За вceкaкi въ видъ домакин
ски разходи по поддържане ко
мандата, включително купуване и
поправяне кола, катафалки, фай
тони, коне, купета, помпи, дрехи
за погребални кола и мъpтвoнocи
телите и пp.

11025 29

)769 21

З000

5000

3) Поддържане чиcтптeлнптв ма
шини и ьиcтeнe общински и учи
лищни нyждпици.

3161 57

1062

100О

2000!

Поддържане пожарната команда
(чл. чл. 15 и 98 п. 8) както следва :

Всичко по oтдeлъ Е

40 05О;—

K

H
от
r* О cг?

1

5 «з ю

I

С2 33
« f- C

o o a
X *

X

СО

o
X
©

? s 2|cт.1 лева |cт
1 лева

лева |eт.

500

400

Поддържане общински пpпютъ,
пeпcии, помощи на oбщпнcкu cлyждщu, помощи на бb;цни, c iкaти,
недъгави и неспособни за работа,
както л oтxpaнвaнe подхвърлени
деца, cпpaцп, пoipbбeниe бедни по
койници ц за други благотворител
ни цели (чл. 92 п; 13):
100

1) за поддържане приюта
2) Пoмoщъ на бЪдпи, ухапани
oтъ бесни кучета
oтъ

325

170

e

3) Гoдпшнa пoмoщь 1%
P Д·
' приходи на общината за пенсион
ния фoндъ и а служащите при из
борните учреждения
4) За помощи на бедни, сакати
нeл&гaвп и неспособни за работа
бедни

10800

2 6 9 8 90

5) IToмoщь на ученическите безпчaтни трапезарии
6) За лекарства на бедни
7) За oтxpaввaнe
1 деца и сираци.

подхвърлени

8) Пoмoщь на търговското учи
лище въ Варна.

961 65

З000

!

200

800

500

7487 78

4000

—

—

—

—

—

З000

З000

100О

100О

10О

200

9) За погребение гвдни по
койници.
•
10) Uoмoщъ на комитета „Сава
Cтoйкoвъ Раковски" въ г. Koтeлъ.

1

2699 35 . , 2 5 0 0
-

З00

235 50

36

•

_

100

11) Пoлioщь на дружеството
„Чepвeнъ кpьcть"

500

500

500

500

12) Пoмoщъ за съграждане цър
квата ,,Cв. Aлeкcaндpъ Невски"

500

500

10О

100

13) Пoмorць на Юнашкото дpy
жecтвo „Черноморски Юнaкъ" въ
гp. Варна.

2000

2000

п00,

500

14). 11 iмoщь на дружеството „Cв.
Cв. Kпpuлъ и Методий)"
.1

100

100

100

100

15. Пoмoщь на Bapнeн, Женско J
дружество „1Гайка" ,

З00

400

200

200

11

11

лева |cт

Ж. Блaгomвopu7neлнoc7nь.
1 I 22

1

Наименование на подразделенията
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: Гласувана за
, 1909 гoд.

1

1

. Разходвано iиrfcзъ I
бюджетното yпpa· 1
жнeниe за 1907 г. 1

Пapaгpaфъ

Z *n

Глава

19 20 2l 22

„Варненски Общински Ьecтникъ„

1

1

Oтp. 10

1

э
s
o
СО g
o
1
лева
cт.

Oтp. 11

co <£ и

t 5 -s* ·

I

СО *

c

>8<
1
1

2С
Г3

1 ^t

1

«5
лева

16) Пooмoщь на дp-вo „Гусла"
въ Варна .
.
.
,
17) Пoмoщь на дружество „Eвдoкия'' за яслите
l8) Пoмoщь зa cиpoтoпитaлищeтo
вь Варна и за oтxpaнвaнe пoдxвъpлeни деца и сирачета въ същото
cиpoтouитaлищe .
19) Пoмoщь за подържан t бол
нпцaтa „Е^логип юоргевъ" въ Цa
pигpaдъ
20) Пoмoш,ь зaвгздигaнe лaмeтникъ за cиoмeнъ oтъ учредяване
българската екзархия
2 ) Пoмoщь за Bapнeн. Oкp Ар
хеологическо дружество

1 ”
1 ”1

1 ”

22) Други noм( щп, каквито cъ
вeтa 6я oпpfcд/влилъ, или пъкъ СА
задължителни по закони
. ' .
23) Пoмoщь по зaбвлkжкaтa uoдъ
чл.. 80 oть закона за носене . вo
eпнaтa тегоба
,
24) Помощи на институтите за
слепи и за глухонеми въ София но
50 лева
Пoмoщь на бедни въ paздгвpъ
на постъпленията oтъ доброволни
пожертвувания и oтъ конфискации
(чл. 15 oтъ закона за публичните
разпродажби)
Всичко но oтдвлъ Ж

23

j

3.

00
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©
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o
|cт.|

З00

З00

100 ~~

100 —

100

100

100 —

100 —

5000

5500

З500 —

100

100

—

1
I

« "Е5- 11

я °?

|crj лева |eт | лева |cт | лева

o
S

I

лева

1
|cт 1

550О

100

100

500

50О

400

' 500

-

1000j

1240

500 —

900

200

100'

100

0З7

1631

25300

Блaюycmpoйcmвo*

Подържане eжщecтвyющитв пъ
тища, мостове, улици, водопроводи,
канали градини и пp. (чл. 92 п. 14):
1) Подържане плiт;iщa; улици,
1 мостове, площади и oкpeпитeлии
съоръжения
.
.
.
.
2) Подържане ц разклонение во
допроводите изъ града и вънъ
oтъ него peзepвyapитe и хазните.
3) Подържано и paзшпpeнe гpaдините и aлeитв по yлт·цитв
4) Чистене и насаждане общия.
гори и мера, правене въ тexъ пъ
тища и иp.. а c&щo изсичането и
складирането материала oтъ свчи-'
щeтo и првнасяяето му до oбщин.
помещения.
.
.
.
.
5) Подържане канализацията * .
j

I
1

9 и
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Стр. 19 20 21 22

„Bаpнeнcки Общински Bеcтникъ"

3474383
|
8049З4

999925

500О —

0000 —

2167J90 1 1500 — 1 1000j

19908 —

2 Ю 9 3 49

222 86
947 j20

192 45
2 1 8 3о

1500О | — 18000 —

400 —
40О,—

8000400,33400

Bcиткo по § 24
;

1
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13
^
О О т4

1

S
S *
0 В

1

ГО

1

t=Г

Pн

Д3

Paзxo
бюджe
жнeни

Глава

ftp. 19 20 Й1 UU

„Варненски Общински Becтниkъf>

1

1

^

О

О О r-t

в ь ^
й <oD Jя
О
P Д мs

1

е6

I

СО
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1
1 лева |cт.J лева |cт. 1 лева |cт 1 лева [cт. 1 л е в а [cт.l

О4

а

I 25 1 Подържане, подобрение п oгpa1 да на гробищата (чл. 89 п. 2 и 92
п 15)
1 Ocввтлeниe улиците, площадите
26 1 и градините ^чл. 92 л. 16) цo конII
тpaгcтъ, или cъ осо6ва cмвткa
Отчуждаване на места и сгради
27
It
1 по планиране на града (чл. 92 п 18)

S «

l·

З527? 51 З0000 — 35000
74317(75 22106Jo4

50000
I

1

——

83400

А всичко по oтдeлъ 3
l
И.

Разни.

Тържества и осветление града
по случай пpaздницп (чл. 92п. 19)
Доставки въ градския xaмбapъ
29
нyждния зaпa<;ъ oтъ храни за пp-fcдвapвaнe бедствията oтъ глaдъ (чa.
92 и. 19»
30
Hзцлaщaнe на държавата eпизoтичecкaтa връхнина, постъпила въ
общинската каса по приходния пapaгpaфъ 31
.
.
.
Купуване
свидетелства
и
билети
31
за стопанисване eдъpъ дoCитъкъ и
разходите за сметка на частни ли
ца, държавни и oбщecтвeнни и учреж
дения (чл. 64 п. п. 2О, 22 и 23 oтъ
закона за градските общини):
1) Kyпyпaнe свидетелства и би
лети
.
.
.
.
.
.
2) Paзxoдъ за cмbткa на частни
лица и учреждения съгласно чл. 64
и. п. 2О 22 и 23 oтъ закона за град.
общини и чл. 64 oтъ закона за бла
гоустройството .
.
.1
28

11

t/

1779 192 1

1495 85

100О

1500

-

—'

—

—

4448Д6

4450

4500

i

'
4 4 4 8 10

jk

1

24П 40

—

Всичко по § 31
А всичко по oтдeлъ И 1

—

328

—

З00

З00

—1 1500

1500

—

1800
1

~

7800

K. Ыeaprъдвvдeнu и зanacenъ
фoндъ.
1
Г9 I

32
33

”1

Непредвидени разноски (чл. 92
п. 2О а чл- 96]
Зaпaceнъ фoядъ

851
869 90
22000|
19998 38

Всичко по oтдeлъ K. I
А всичко разходи по гл. I

-

1

100О
13217

1000
4126

—
512б,1
1О46544)

—I

Бp. 19 20 2] 22
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1909 гoд.
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Eaшнoвaнвe на пoдpaзд·feлeeяятa

I 8 1*

л

Paзpвшeпo за
1908 гoд.

„Варненски Общински Becтникъ"
Разходвано пpeзъ 1
бюджетното yпpa- 1

Пapaгpaфъ

1 Глава

Cтp. 13.

лева

|cт. | лева

п
<=>

cт. |

o

1

лева

|cт.l

ГЛАВА II.

ИЗВЪНРЕДНИ

РАЗХОДИ

OTДSЛЪ А.
11 3 4

1”

Дългове oтъ сключени бюджети
(стари дългове] чл 107 oтъ закона
за гpaдcк iтi общини.

85

1) Дългове по изпълнителни лис
тове oтъ разно произхождение, за
едно cъ лихвите и cъ cлдeбнитв
и по водене' на делата разноски,
както и бeзъ изпълнителни листове
дългове, които не се ocпopвaтъ, а
а се пpизнaвaтъ oтъ общинския
cъвeтъ, по вeдoмocть oбp. № 21

*

—

—

52787 _

—

—

2) Останали неизплатени разходи
oтъ бюджета за 1908 гoд.

4778

1

57565

Всичко но oтдeлъ А
OTД-BЛЪ Б
3В Нови общински сгради, пристройки
съоржокеиия въобще както cлтьдвa:
1) За шocиpaнe нови улици
2) За построяване на градски
хали
.
.
.
.
.

ч

—
—

r

—

—

—

—

— 10000О —

-

—

—

-

3) За построяване здание за об
щинска библиотека и тeaтpгдeнъ
caлoнъ, cъ доходни помещения

1З0000 —

1З0000 ~

4) За купуване место въ I yч.
и за постройка ново училищно зда
ние върху cлвдoтo M-БCTO, заедно
cъ мoбилиpoвкaтa му и ограждане
двора
.
.
.
.
.

.

5) За ограда и планиране нови |
гробища .
.
.

—

6) За постройка помещение за
парна дeзинфикциoннa машина

—

—

7) За построяване рамки за обяв
ления, за пиcyapи, нyжднuци и пp.

80000

—-

—

—

—

25000 —

—

—

—

—

15000 —

—

—

15000 —

__ I

8) За постройка жилище на общ,
гpaдинapь въ приморската градина
„Caнъ-Cтeфaнcкa България" .

—

9) За построяване 12 канто
на за лoзapитe пъдapи.
•
.1

—m

—

10) За купуване 50 коня нyждни за чистенето на града .
.1
Дpeнocъ

—

—

1

*

—

—

—

—

8000j —

-

—

—

—

1200 —

—

— I 12000j _
51В200!

_

"I

1

"i

1

575О5

|

Cтp. 14.

лева

лева

Si"«
<
52
S R I
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1 ^-i

|cт.

[от

Гласувано за 1
1909 г,
I

Разходвано нphзт,I
бюджетното yпpa· 1
жиeниe за 1907 г, 1

1 3
1я

Наименование на пoдp?здtjieнкятa

DO

1г.
^

О5

Pч

s

^

1

лева

57565

t l ) За купуване xaлiyтд, юзди п
дp приспособления за горните коне
и за поправка па xaмyтитЪ и дp.
подобни .
.

З000 [—

1

12, За доставка 33 каруци,
пyжднп за чиcтcииeтo на града и
поправката имъ, а сжлцо за кyнy·
не кoтпкп, Фapaши, лопати и дp
приспособления
.
.
.
.

7000

13) За купуване гoлвми лампи
cъ жслЬзни стълбове зaeдпo cъ
монтирането имъ и за гори тел eнx
мaтepиялъ, нyждни зи ocввтлeпue
по главните чa.тu на града

8000

14) За направа железни пейки
въ градските градини .
.
15) За иocтp. барака за пункто
вете на общинските горски ci paжapп

I

o &
Г7 Ъ*
1
s o
1
c
1
Р2
cт. | лева |cт, л е в а |cт.|

ПpeHOCL·

iгi 36i

-o

1

£? *< <У
Cч хо *

* i £

я i

Tip. 10 20 21 22

„Bapнei·cки Общински Becтникъ"

—

—

—«

—;

—'

4000 —
---

500 —

1

1б За изплащане cтoйнocтьтa на
подлежащи за събаряне пaвuлиoпи
и бараки, построени oтъ частни лица.
върху общински места, дадени пoдъ
нaeмъ
.
.
.

5000

17) За премии на лица по изра
ботване и прилагане илaнaвeтe по
постройка здание за общ. библиоте
ка и тeaтpaлeиъ caлoнъ

"6000

'18) За образуване фoндъ за oб
щин. paзcaдннкъ за американ, лозя

1

—

—

—

—

-

—

2000

19) За кaпaлизпpai.e па града .

—

—

—

—

—

—

700000 ~

20) За водоснабдяване на града

—

—

—

—

—

—1100000О —

Oiъ заема

21) 3У отчуждаване частни
имоти, за oтвнpянe пови улици и
ллoщaди по урегулиране града

З00000

. 2) За купуване инструменти по
f.*uaлпзaцшпa. вoдoeпiбдявaнeтo и
урегулирането града
I 23) Възнаграждение на лица сне! цuaлиcти за консултации по изpa
бoтвaнe и прилагане плановете ·<н
горните нови общински постройки,
въобще за плvиш и днccпп на cъ·
щптb и пp.
24) За nepcoпaлi по горните нови
общ. постройки, както следва:.
Пpвнocъ
'
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575б5

Cтp. 15.

„Варненски Oбщипcи Bвeтникъ"

Bpofl 19 20 21 22

Прйзъ пocлeднятa
голина
с3

Зa

«е >>
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Наименование на длъжностите
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година

7. 'I
а4 3
c

; Bcuчк··

Всичко
c

&

*

!

по
oт.vfcлi.

ПрЪносъ

575б5

А. За канализиране па града,
Глaвeнъ инжинepъ pжкoвoдптeль
по канализацията, водоснабдяването
и урегулирането
Hнзкинepъ
Koндyктopъ .
Чepтeжникъ .
Надзиратели .
За временни надзиратели и фи
гypaнти
.
.
.
.

12000 12000
7200j
2700
1800i
5400!

7Щ
2700
180О
1800

'200О
Я1100

Всичко
В. За водоснабдяваното па града
Инжинepъ
Koпдyктopъ
Чepтeяcникъ .
Надзиратели .
Bp^мeни нaдлиp. и фигуранти

7200
!2700

7200
270О]
180О1 1800
1800
5400j
З000
20100

Всичко
В, За урегулирането на града.
Инжинepъ
Гeoмeтpъ
Koндyктopъ t
Konиcъ чepтeзкникъ
Старши фигурант ъ .
Фигуранти

7200
360о;
240О
1800i
90О!
72О!

7200
З600!
24 0O|
1800
900
2100

Всичко

18120

Всичко за пepcoнaлъ

09З20

Всичко oтъ заема по п. п. 19 и 24
А всичко по отделъ Б.
Hpeнocъ

20716Х0
2523220

2б80785

Cтp. 1G
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лева

cт

лева

гт.

лева

cт

лева
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лева

2680785

Ilpeнocъ

Oтдeлъ В .

H 37

Купуване пopo цисти бикове и пp.

38

Възвръщане надвнесени или не
правилно внесени въ Общ. каса су
ми (>тъ вceкaкъвъ видъ:
1) До началото на 19О1) година

2000

2) Пpвsъ течението на годината
39

Купувано железни каси и дoлaпи
за общинското биpничecтвo

40

1) Разходи за сметка на сключе
ни бюджетни упражнения (чл. 106)
cпopeдъ вeдoмocтьтa oбp. № 36 .

41

З000

2) Paзxoдъ по чл. 24 oтъ пра
вилника за реквизиране коне, му
лета и впpeгaтeлeнъ дoбптъкъ по
требни за войската въ случай на
мобилизация (фoндъ, ако не се раз
ходва).

5000

За изплащане обезщетенията
за yничтoжeнъ зapaзптeлeнъ дoбитъкъ, upeднaзнaчeяъ за' клане.

5000

В

15000

Всичко но гл. П

2б95785

Всичко по гл. I

1046644

А всичко разходи

3742429

ВСИЧКО И0 OT7ГБЛЪ

cт.

