Година XXII.

Варна, 24 Май 1909 г.

Излизi.тpи тъпя въ мЪceцa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.

Нари, шi см а и всичко aa въeтникa да
се нpaщa до Гpaдcкo-OбiщiнoкuTQ
Управление въ Варна.

Цънaтa на вЪcтиикa е, винаги пp-fcд·
платено, за година само 1 дв. 20 cт

За обявления се плаща ма думах
За първа страница
втора страница
v тpeiя п чeтвФpтa

Може да се предплаща и само за тpя
месеца.
Eдuнъ брой 5 с/п.
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''J&k&P*

Препиoъ

3 cт.
. .
. ,

3

Eдuнг брой 5 cm,

но върху Compagnie Genёгale des Conduites <Г eau а Liёge, представлявана oтъ
ТЕЛЕГРАМА
Генералната Банка — Варненски клoнъ
за лева зл. 687000 (шecтoтиaъ oceмдeПодадена orъ СОФИЯ на
Hpиeтл въ Варна нч'1/5
ceтъ ceдeмъ хиляди лева златни).
1/5 1909 г. 7 ч. в.
1909 г. 11 ч. и 28 м. в,
53. Назначава се комисия въ c ю До Oнp. Уupaвumeлu, Шyмeнъ — Варна,
тaвъ:. кмета Д. Филoвъ, съветника H.
Oтъ днecъ до второ pacпopeждaнe Kънeвъ и гражданина Kp. Мирски, коя
Министерството на ФйнансиитЬ зaпpe» то упълномощава oтъ името на Bapнeн.
шaвa износа само на коне до три гoдиш- Общ. Cъвeтъ и Bapнeн. граждани да
^нa възpacть и на горе cъ pi,cть„ 140. отиде въ гp. София и да ходатайствува
сантиметра на кобилите, а 145 за кoпe· пpeдъ надлежното м-вo, за да се утвърди
те. И з н o c ъ т ъ н a всички други кoиe cъ произведения на 15 гoгo тьpгъ за дос
пo·мaлъкъ pъcть се разрешава. Дайте тавка на чугунени тръби, за водопрово
глacнocть на гopнeтo между населението дите на гp. Варна.
54. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
№2133.
тъpгътъ
за доставката на paчни предмети
За' Haчaлникъ Кабинета (под.) Cинyждни
за
Bapнeн. народни основни y·щa
мoвъ и зaвepилъ преписа Ceкpeтapь при
за
пpeзъ
909
г. пpoизвeдeнъ на 5 тoгo
Варненското Oкp. Уupaвлeниe (под.) K.
и
се
.възложи
върху конкурента Ив.
Kaнaзиpcки.
Maлчeвъ cъ 1 8 % намаление oтъ девиза
В е p н o:
или всичко за 275594 лева.
Ceкpeтapь при Варненското Град
55. Разрешава да се взeмaть oтъ
ско Oкoл. Управление: П. Hикoлoвъ.
запазения фoндъ (гл. I § 14) на минало
гoд. учил. б:oджeтъ 20 л. и се oтнecътъ
къмъ гл. I § 14 и 12 на същия бюджeтъ.
56. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъprьтъ за отдаване noдъ нaeмъ oбщпн.
oтъ
здание, cлyжaщe за пyбличeнъ дoмъ нaРешенията на Bapнeн.-Гpaд. 06щ. Cъвtтъ
peчeнъ „Baлчикъ" за oтъ I/I 909 г. до
((Продължение oтъ брой 19, 20, 21, 22).
31/X1I 911 г. и се възложи върху кон
52. Изказва мнение да се yдoбpи курента Aл Юpдaнoвъ за 8505 л. за го
тъpгътъ за отдаване на пpeдпpиeмaчъ дина или за три години 25515 лева.
доставката на чугунени водопроводни
П Р О Т О К OЛ Ъ
тръби и принадлежностите имъ, нyждни
J* 10
за направа водопровода на гp. Варна,
oтъ 19 Янyapии 1909 гoд.<
пpoизвeдeнъ на 15 тoгo и се възложи
върху конкурента, който е нaпpaвилъ най
57. Изказва мнение да се yдoбpи
гoлeмoтo намаление въ цената, а имен тъpгътъ за доставката и наместването
\
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cъopaжeниятa и уредите за новостроя
щите се oбщин. cкoтoбoйнu пpoизвeдeнъна 29 декември м. г. и да се възложи
на конкурента който е дaлъ най износ
ната за общината цена, а именно върху
Юpдaнъ Mицoвь & Haтaнъ cъ 14 % на
маление пoдъ девиза или за 88]5 л. за
всички предмети заедно cъ поставката,
58. Изказва мнение да се yдoбpи
тъpгaтъ за отдаване на пpeдapиeмaчъ
общинския дoxoдъ „Интизaпъ" oть I/I
909 г. и да се възложи вьpxy конкурента,
който е дaлъ най износната цена, а
именно Ив. K. Пoпoвъ за,51227 лева за
три години.
59. Удoбpявa oбявeний за първо из•yчвaнe пpoeктъ за дворищната регулация
на кварталите № № 72 и' 11б по чер
вените линии, бeзъ никакво изменение.
Заявлението на Aли Caлиeвъ се оставя
бeзъ последствие.
60. Удoбpявa upeдcтaвeний на първо
изyчвaнe пpoeктъ за дворищната регу
лация на квгapтaлa № 83, по червените
линии cъ направените линии между пар
целите № XXII и № XXШ, № XIV и XV,
№ XV и Ле XVI и № XVI и XXX.
Hoвooбpaзyвaнии пapцeль № XVI, да се
даде на дворищата № 18 и 18 a (Aнгeлъ
Люцкaнoвъ и H цитe Димитpъ Пeткoвъ)
а нoвий тaкъвъ № XXX да се даде на
дворищата № 19 (Kиpияки Cтaieвa). Cъ
това се yoдвлeтвopявa заявлението на
Пapyшъ Toдopoвъ, онова на Aнг. Люцкaнoвъ и От. Диkитpoвъ се ocтaвятъ
бeзъ последствие.
П P O T O K O Л Ъ
№ 11
oтъ 20 Янyapий 1909 гoд.
01. Назначава комисия.въ cъcтaвъ:
п. кмета Фuл. Xpиcтoвъ, съветника K.
Eкcтaтиeвъ и пeчaтapя Д. Kocтaкeвъ,
която се натоварва да прегледа напе
чатаните oтъ г нъ Пpoйкoвъ книжа и
да се произнесе, колко требва да се зап
лати за тexъ Ив'. Бpoйкoвy. Въпроса
cлeдъ това, наново да се внесе въ съ
вета на разглеждане и вземане cт ответ
ното решение.
62. Упълномощава Bapнeн. Град.
Oбщин. Kмeтъ Д. Филoвъ, да пpeдcгaвлявa Bapнeн. Град. Община пpi·дъ вър
хов. кacaциoнeнъ cъдь въ София и пpeдъ
другите съдилища въ Царството, по гpaж,
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дело № 298/908 г., по описа на кacaциoяия cъдъ до свършването му, cъ права
цeoгpaничeни. На същия предоставя пра
во да нpeyпълнoмoщaвa п6 дfeлoтo и
трети лица, а също да заявява пoдлoгъ,
да отговаря по тaкъвъ, да предлага p·ftшит. клетва, да заявява oтвoдъ и да по
дава апелативни и дp. видъ жалби.
63. Удoбpявa oбявeний на първо
изyчвaнe пpoeктъ за дворищната, регу
лация на квapт. № 29, cъ направените
по. синята ливия изменения на дворната
граница между Янко Cлaвчeвъ (двopъ
№ 7) и H цитe на Teoxapи Aвлaвиди
Гдвopъ № 4). Заявлението на Янко K.
Cлaвчeвъ се удовлетворява cъ гopьнoтo
изменение, а заявлението на н-цитe на
Teox. Aвлaвиди се оставя бeзъ послед
ствие.
64. Удoбpявa обявений на ш pвo изyчвaнe пpoeктъ за дворищната регула
ция на квартала J\g 59, cъ направените
изменения по cинитb линии, cъ което с е '
yдoлeтвopявaтъ исканията на тъжителите
Якoвъ, Haйдeнoвъ и Bacилъ Toлeвъ.
% 65. Удoбpявa проекта на дворищна
та регулация на кв. № 12 и 13 cъ из
мeнeиятa по чepвeнитb линии, тъй както
е oбявeнъ, на първо изyчвaнe, а заяв
ленията на Bp, Петрови, Пaндeли . Зeн 1
гинoвъ и Apифъ Ибишeвъ, се ocгaвятъ
бeзъ последствие.
66. Удoбpявa проекта за дворищната
регулация на квартала № 27, тъй както
е oбявeнъ на. първо изyчвaниe, щото
парцела № IV. д а ' с е даде на Maнoлъ x.
Лeвтepoвъ (дворище № 4) вместо на
н те на H. Xp. Ючopмaнcки (двopъ № 5).
67. Констатира че въ утвърдената
ех зaпoвeдъ № 1О55 oтъ 7/X 905 гoд.
дворищна регулация на кв. № 62 е нап
равена фактическа грешка въ посочване
границата между дворищата на Aвp. В.
Xpиcтoвъ и Ив. Cгaйкoвъ; 2) yдoбpявa
проектираното по сините линии изме
нение на чacть oтъ утвърдената дворищ
на регулация за същия квapтaлъ, която
по силата н;- чл. 16 oтъ закона зc блaгbycтp. да се обяви на заинтересуваните
страни за първо изyчвaнe.
П P O T O K O Л Ъ
№ 12
oтъ 21 Янyapий 909 гoд.
98. Разрешава да се зaплaтятъ oгъ
общ. каса на предприемача на налога
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oтъ публичните търгове (мeзaтит/fe) прЪхь
909 гoд. Ив. K Пouoвъ, направените
oтъ нето разноски при сключване на до
говора за това предприятие, които cь
цитирания по горе зaкoнъ е yничтoжeнъ
ьъ paзмepъ 194*09 лв., cмeтaнo както
следва: за марки на офертата 3. л. за
марки на yдocтoвep. за залога l·50 лв.;
oбщин. връхнини 20·82 лв., марка за
контракта 46*40 лв.; за две нaпeчaтки за
пpeдпp. тeвтepи 30 лв.; гербови марки
за uoeмпзтe условия 6 50 лв.; гербови
марки за 11 иoлици 22 лв.; за публику
ване въ "Дъpжaвeнъ Becтникъ* 3·87 лв.
и за публикуване въ местния в. Cвoбoбoдeнъ Глacъ* 60 лв. или всичко 19 4 09 лв.
69. Остави бeзъ последствие мол
бата на Ив. Maлчeвъ като неоснователна.
70.; Да се купи oтъ брошурата на
Д pъ П. Ив. Cтoянoвъ, за изгаряне на
cмeтьтa като изтoчникъ на електричество,
двигателна сила, топливо и пp. само 100
ёкз. на cт;oйнocть 30 лв.
71. Удoбpявa командировката на ко
мисаря г. M. x. Pyceвъ пpeзъ м. 1908 г.
по измерване на джибрите приготвени за
варене' на paккя и разрешава да му се
зaплaтpть пътни и дневни, съгласно за
кона. за чиновниците по сметка.
72. Разрешава да се заплатят ь oтъ
общ. каса на Пapceкъ Cюзмeянъ oтъ гp.
Варна за yuoтpeбeнитb oтъ него бордгopни кaмaни за тpoтyapa на зданието
му въ II yч. yл. „Цapь Бopиeъ" 262 80 лв.
двеста шecть дeceгь два лева и 80 cт.
сметнато за 29 2О п. м. по 9 л. мeтьpa.
73. Разрешава да се нaзнaчaтъ ка
рантинни стражари cъ дневна заплата
не повече oтъ. 2 л- и то толкова души,
oт:ъ колкото ще има нужда.
ПРОТОК OЛ Ъ
№ 13
Oгъ 22 I 909 гoд.
74. йcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за продажбата на материала на
сградата бивше притежание на Бeдpocъ
Бoaзoвъ, а сега на общината, находища
се въ II yч. yлt „Чакърова", пpoизвeдeнъ
на 1 нoeмвpий м. г. и да се възложи
върху конкурента"Xp. Пeкapeвъ за 850 л.
75. Оставя бeзъ последствие заяв
лението на Гepacимъ.Kapaкaшeвъ пoвbpeникъ на Ирина Михайлова oтъ Варна,
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cъ което моли да му се заплати oтъ общ.
каса cтoниocтL·тa на 2 / 6 части oтъ къща
та въ II yч. yл. „Cв. Kлимeнтъ" № 21,
която се отчуждава за урегулиране на
същата улица.
76. Реши oть Руси Maт/Ьeвъ по изпълн, лиcть № 4037/907 г. издaдeнъ въ
полза на общината, да се cъбepaтъ 473
лева и 45 cт. по делото и лихви по 1 0 ° / 0
до 31/XII 909 г. и на тая дата сметката
на Матеева да се счита приключена.
77. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за доставка на cтpoитeлeнъ мaтepиaлъ, нyжeнъ за разни uoпpoвки на
oбщин. здания, пpoизвeдeнъ на 22 тoгo
и да се възложи върху конкурента Вра
тня Петрови за 628 лева.
78. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тьpгътъ за отдаване пoдъ нaeмъ oбщин.
кacaucкa дюгeнъ въ И yч. № 5, за пpeзъ
тек. гoд., пpoyзвeдeнъ на 15 тoгo и се
възложи върху конкурента Mypaдъ Beкиpoвъ за 250 лева .гoд. нaeмъ.
79. Разрешава да се зaплaтятъ oтъ
oбшин. каса на Никола Ив. Жптapoвъ
30 лева, за откраднатата му oть пчeлapлицaтa пчелина.
80. Иcкaьвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за градинските oбщ.ш. места,
въ мecтнocтьтa „Cecъ-ceвмeeъ, a , пpoизвeдeнъ на 22 тoгo и да се възложи вър
ху конкурента Toд# C. Paйнoвъ за по 2
л. и 90 cт. за дeкapь годишно или за
една година 350 лв. и 17 cт., а за три
1050 л. и 52 cт. Tьpгъть по отношение
другото мЬcтo oтъ 109 декара и 9 ара,
да се счита за нecъcтoянъ
81. Разрешава на постоянното пpиceтcтвиe при общинското управление, да
отстъпи предназначеното общ. мЬcтo за
зеленчукова градина iгЬкoмy по добро
волно cъпacиe за 3 гoд. бeзъ нaeмь, за
да го употреби изключително за зелен
чукова градина, по нaчинъ пocoчeнъ въ
пoeмнитe условие за отдаване пoдъ пaeмъ градински места. Cлeдъ изтичането
на срока, лицето да се задължи да го
предаде пaкъ, cглacao същите пoeмни
условия. За тая цfeлъ се възлага на пос
тоянното пpиcътcтвиe да cклoiчи тaкъвъ
дoгoвopъ.
82. По заявлението на Xp. Лeoндиeвъ и Иeтpъ В. Пeтpaнoвъ, предприе
мачи на о6, нaлoгъ „ Б a ч ь " upeзъ н. г,,
cъ което мoлятъ да се yничтoжи тъpгътъ
за „Бaчa u , понеже редакцията на за6е-
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лeжкaтa къмъ н. I на чл. 2 oтъ пoeмии
т е условия за тоя нaлoгъ била измене
на oтъ министерството, което те cчитaтъ
въ т/fexнa вреда, остава бeзъ последствие.
Да се пoкaнятъ предприемачите Пeтpaнoвъ и Лeoндиeвъ да дoйдaтъ да cк.чючaтъ нyждния дoгoвopъ cъ поясненията
на министерството забележка къмъ и. I
на чл. 2 oтъ пoeмнитe услови тъй като
т е не измeиятъ въ нищо редакцията на
кaзeнaтa за6ел., въ eдинъ cpoкъ oтъ 3
дни, cчитaнъ oтъ датата вa съобщени
ето имъ, въ случай на oткaзъ да се по
стъпи cпpeмo тexъ, съгласно чл, 4 oтъ
общите пoeмни условия.
83. Да се пpoyчaтъ по-основателно
нyжднитfe изменения въ oбявeннй на пър
во изyчвaнe пpoeктъ за дворищната ре
гулация на квapт. № 147, cлeдъ което
въпроса uтнoвo се внесе на разглежда
не oтъ кoмиcият;ч
ПPOTOKOЛЪ
№ 14. oтъ 23 Янyapий 1909 г.
4

84. Назначава за представители на
общината, при описване общ. гора съ
ветниците: Paф. Гeopгиeвъ и Kaлю C. Kaлeвъ, cъ право да noдпиcвaтъ съставе
ните книжа.
85. Видоизменява решението на съ
вета № G92/908 г. така: cтoйнocтьтa на
къщата въ I yч. № 458, която се отчуж
дава за ypигyлиpaнe на yл. „Пapyшeвa,"
сумата cть 4З1 л. 85 cт. да се заплати
на Кории Тодорова, която е действи
телната собственица па тая къща.

BAГHEH, ГРАД. OB1Ц. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5595
гp. Варна, 12 Май 1909 гoд.
Варненското Град. Общинско Уп
равление обявява на интepecyющитe се
за знание, че на 25 Юний т. г. въ по
мещението на същото управление, ще
се произведе тri pгъ cъ тайна конкурен
ция за отдаване на пpeдпpиeмйчъ нап
равата на централната алея, поставяне
на тротоарни бордюри oтъ цeлaнъ кa
мaкъ п извършване землените работи въ
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улица Нишка въ чacтъ,a и между улица
Съборна и бyлeвapдъ Сливница въ гp.
Варна.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до
11 ч. пp. oбeдi. ,
Приблизителната cтoйнocть на пред
приятието възлиза пп около 9973·79 л.
Зaлoгъ за upaвoyчacтиe въ тьpгa се
изисква 498 лева и 68 стотинки.
yГъpжнитe книжа се нaмиpaть въ
канцеларията на общинското управление,
гдето интepecyющитe се мoгaть да ги
пpeглeждaтъ всеки пpиcътcт. дeнь ичacъ.
Г. г. конкурентите требва да се
cъoбpaзявaтъ напълно cъ члeнъ 11 oтъ
закона за oбщecт, предприятия.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHQBЪ.

Варненско Градско Oбщин. Управление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5587
гp. Варна, 12 Май 1909 гoд.
Варненското Град. Общинско Уп
равление, обявява на иarepecyющитe се
за знание, че на 18 юний т. г. 3 часа
cл. пладне, въ помещението на същото
управление, ще се произведе тъpгъ cъ
явна конкуренция за отдаване на пpeдпpиeмaчъ направата на eдинъ кaлдapъмъ
oтъ лoмeни камъни пpeдъ площада при
гимназията „Фepдичaвдъ I" oтъ ъ г ъ л а
на бyлeвapдъ я Сливница" и „Мария Лу
иза" до улицата „Любенова" V yч. на гp,
Варна.
Приблизителната cтoйнocть на пред
приятието възлиза на 5З560 лева.
Зaлoгъ за upaвoyчacтиe въ търга
се изисква 27 лева.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ
канцеларията на общинското управление,
гдето интepecyющитe се мoгaтъ да ги
пpeглeждaтъ всеки пpиcътcтвeнъ дeнь
и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се
cъбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтт зa-,
кoнa за oбщecтв. предприятия.
и. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
^eкpeтapь: x K. ИBAHOBЪ.

