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И4лизi три nлтn въ м·fcceцa,
обикновено icъмъ 10. *20 и В0 числа.
Цtнaтa на в·fecтнпкa е, винаги пред
платено, за година само i лв. 20 cт.
Може да се предплаща и само за три
.месеца.

\0s

m

Eдuнz 6рой 5 cm.

И:ipи, ш.i·мa и всичко а.ч виетника да
u' i!pчiи.ч д» Гpaдi·jco-OГ,щшicкoтo
Упр.поеши» m. Варна.
За oiявлtнuя се плаща на д/ма:
За uгpвa стринина
i'Topa страница .
тpc·iя и чгтuфpia

3 eт.

Eдuuъ 6рой 5 cm,

Peдaктopъ-експедитор7»: Bapпeп. Гp. Общ. Бпблиотскарт. Д. Г. Aтaнacoнъ.
Пpeпиcъ
Bx. № 11009 oтъ
5/VШ 09 г.

ТЕЛЕГРАМА
Подадена въ Oнтaнтaлъ
на 18/VШ 9О9 г.

Приета въ Варна
18/VIII <J09 г.

Граденoмy Hмemy Варна.

Сърдечно благодаря Baмт
и на гражданите за преданнитe поздравления.

L·i·

Цapьmъ.

извoдъ
oтъ

Ptшeниятa на Bapпeн. Град. Общ; Cъвtтъ
((Продължение oтъ брой Щ.

171. Назначава комисия въ cъeтaвъ
съветниците: H. Kжвeвъ, Д-pъ В. Kapaмиxaилeвъ и Ив. Цepoвъ u на тая
комисия възлага на самото место да
проучи делата юpиcпpидeнция на въ
проса и да даде пиcмeннo своето мне
ние, cлeдъ което, на ново да се внесе
въ съвета тоя въпpocъ, за вземане съ
ответното решение.
172. Paзpeшaвя да се oтпycтнaтъ
oтъ общ. каса на Aнecти Лeвoвъ 15О л.
срещу нaeмъ за зданието му въ II yч.
yл. „Bлaдиcлaвъ," наето за иoмbщeниe
на т. г. наборна комисии за oтг 0/II до
1/1II т. г. Сумата да се вземе oтъ § за
нeupeдвидeнuтb разноски на т. годишния
бюджeтъ.

173. Да се назначи oбщ.· юpиcткoнcyлтъ на вакантното мbcтo и да се обяви
чpeзъ нeкoи вестници, че тая длъжнocть
е вакантна и да се пo::aнягъ жeлaюiцuтe
да я зaeмaтъ, да нoдaдътr, заявления cъ
нyжднитb документи. Въ обявлението да
се покаже, че зauлaтaтa е 5100 лева го
дшинo п че иa лицето, което ще се на
значи. не тцe се позволи свободна прак
тика.
-174.
Удoopяua горкия нpoтoкoлъ,
които съгласно чл. 85 oтъ закона за
oтчeтнocтcтa по бюджета да се прати
по надлежни pcдъ на г-нa мпииcтpa на
влътp. работи, за издаване иyжднпя Ви
сочайши yкaзъ.
17Г). Удoбpнвa предложението на
пoм. кмета Mtшкo IOpдaнoвъ и разре
шава да се oтпycпaтъ on» oбiцшi· каса
около 200 лв., които да се yпoтpeбятъ
за прекопавало устието па град. кaиaлъ
на долния кран на града, иpbзъ който
се изтичaтъ нечистотите град. води въ
морето. Сумата да се вземе oтъ cxoтвeтcтвyющuя § на т. г. бюджeтъ.
II P О T О K О Л Ъ
№ 24.
oтъ 20 Mapтъ 1909 г.
176. Иcкaзнa мнение да се въз.тoжaтъ горните търгове и се възложат7.
върху конкурент.тb, които c ъ дали нaйi;знocнитe н,Ьпи, кoктo cлbдвa:
1) върху Пaндeли Зeнгинoвъ мaтe
pиaлa и почистване местото на сградата
па Ив. Cтoйнoвъ улица „Охридска" за
1900 лева;

2) върху Cт. Дepoвъ материала и
почистване мbcтoтo па сградата, притежа
ние на Ангелина Минчева III yч. за Т00 л.;
3) върху П. Дaнкoвь материала и
почистването мfecтoтo на сградата бивше
притежание на нa-цит/fe Гpигopъ Aиocтoлиди, yл. „Охридска" за 900 лева;
4) върху Д. Hикoлoвъ, материала и
почистване местото на сградата, бивше
притежание на Бp. Бeнвeниeтъ, Maйpямъ
x. Apгocиянъ, x. Иfpямъ Юмepoвъ, Baкyфъ и н-цитe Д. Tpaкoглy I yч., за 380 л.;
5) върху Ив. Caвoвъ, материала и
почистване местото на сградата, бивше
притежание на Aпacтacия Савова II yч.
за 360 лева;
6) върху II. Зeнгинoвъ, материала
и почистване местото чa сградата, бивше
пpитeжaн. на Георги Apшянкoвъ за З01 л.;
7) върху Cт. x. Димитpoвъ, мате
риала и почистване мhcт то на сградата,
бивше притежание на Коста Kaлeнджиeвъ
за 410 лева;
.8) върху П. Taбaкoвъ, материала
и почистване на местото на сградата,
бивше притежание на София Гoтoфpидъ
Eaцъ за 142 лева;
9)* върху П. Дaнкoвъ, материала и
почистване местото на сградата, бивше
притежание "на Пенка Минчева за 81 л;
10) върху Cт. Д. Baлeвъ материала
и почистване местото на сградата, бив
ше притежание на Teoxapи Бaлeвъ за
108 лева и
11) върху П. Д. Зeнгинoвт, мате
риала и почистване местото на сградата,
бивше притежание на Зaлъмoви и Ни
кола Boeвъ за 3250 лева.
17Т. Иcкaзвa мнение да се yдoбpятъ
горните търгове и се възлoжaтъ върху
конкурентите, които cлi дали най износ
ните цени, както следва:
1) върху Георги T. Mиxoвъ, мате
риала и почистване местото на бившата
негова сграда yл. „Княжеска" за 513 л.;
2) върху Teoxapи ГpaAмaтиди мaтe
pиaлa и почистване местото на бившата
негова сграда yл. „Уeпeнcкa" за 100 л ;
3) върху кaпитaнъ, Byчeвъ, мaтeoиaлa и почистване местото на бившата
негова сграда yл. „Дeбъpctca" за 256 л.;
4) върху Ив. K. Tloнoвъ, материала
п почистване местото на бившата негова
сграда, yл. ,,ПлЬвeнcкa" за 164 лева;
5) върху Aupямъ Гapaбeдoвъ ма
териала и почистване местото на сгра
дата, бивше притежание па Haйдeнъ
Heшeвъ, yл. „Княжеска" за 700 лева.;
6) върху Ив. Bъpбaнoвъ, материала

шe притежание на н-ци Kapaгьoзoглy и
Атина Георгиева yл. „Acпapyxъ" за 401 л.;
7) върху П. Taбaкoвъ материала и
почистване местото на сградата, бивше
притежание на в ци Жeлeзъ Aтaнacoвъ
yъ „Aeaapyxъ" за 350 лева.;
8) върху Cтaвpи Kypтoглy, матери
ала и почистване местото на сградата,
бивше негово притежание yл. „Уeneнeca" за 1052 лева.;
9) върху Cпиpb Илneвъ, материала
и почистване местото на сградата, бив
ше притежание на Maтилдa Hикoлaки
Инглeзи yл. „Уcпeнcкa" за 102 л. и
10) върху Aпpянъ Гapaбeдoвъ, ма
тepиaлa и почистване местото на сгра
дата, бивше притежание на Mypaдъ x.
Capкизoвъ yл. „Acпapyxъ" за 4З0 лева.
178. Да се дaдътъ oтъ oбщuн. раз
садници безплатно на Bapнeн. Женско
блaгoтв. д-вo „Майка" 200 дръвчета и
12 рози за насаждане въ двора на учи
лищната градина на дружеството.
179. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за отдаване пoдъ нaeмъ бюфета
upи oбщкн. морска градина „Caнъ Cт.
България," пpoизвeдeнъ на 16 тoгo и
да се възложи върху конкурента, който
е дaлъ най износната цена а именно
Никола Ma:ieвъ за 23,812 л. за три го
дини или 7930-34 л. за една година.
180. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за отдаване на предприемач1.
събирането на таксите oтъ колита, ве
лосипедите и дp. за oтъ 1 янyapий 909
г. до 31/XII 911 г. пpoзвeдeнъ на 20
тoгo и да се възложи върху конкурента
Ив. Maлчeвъ за 18,888 л. за трите го
дини или годишно по б296 лева.
181. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за доставката на фенери, ма
шинки, лампи и стъкла а ония — за по
правката на 237 фенера да не се yдoбpявa.
1о2. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ за отдаване на пpeдпpиeмaчъ
общинския пpяxoдъ „Интизaпъ" за oтъ
1/1 909 г. до З1/ХИ 911 гoд. пpoизвeдeнъ на 17 тoгo и да се възложи върху
кoнкypднтa 11в. i:Г% Hoиoвъ за 15,209 л,
годишно или за три години 45,627 лева.
183; Разрешава да се сключи за
завзетото cтъ 8 й пoлкъ въ повече за
градина общинско место, въ дг&стьностьтa „Opтa Чaпpъ" oтъ 40 декара дoгoвopъ, за което упълномощава се кмета
да сключи договора и да го подпише.
Cpoкътъ за наема се определя до 1/XI
910 г., до когато е наето и другото
место, а цената на наема е пpeдвидe-

Bp. 37.

„Варненски Общински Becтникъ"

РА3НИ
Bъ село Лoнeцъ, тетевенска околия
е било заловена една фалшива 20 cтoт.
никелова монета, която се е отличавала
oть истинските cъ това, че е пo-гoлeмa
oтъ тexъ, че правата и, cъ изключение
на чиклaтa 20 и 1У06 и думите „стотин
ки", „България и „Съединението прави
силата" е груба и че върху милeзимa
1906 cтoч числото 888. Горното се съ
общава за предпазване на населението.
Bx. № П294.
— П p e з ъ текущата година пчеларска
та организация въ България навършва
своята дeceтьгoдишнинa. Главната цeль
на тая организация, както е известно, е
модернизиране на народното пчеларство
и осигуряване иo гoлeмъ дoxoдъ на на
ш и т е производители — пчелари.
За да може българското общество
да прецени добре напредъка на това об
що полезно дело, по случай предстоящия
10 гoдиmeнъ юбилей на организацията,
последната подпомогната oтъ м-вoтo гa
Търг. и Зeмл. \peждa специална пчелар
ска изложба, въ която ще взeмaтъ уча
стие и местни и иностранни пчелари.
Изложбата ще се открие въ София на
15 Aвгycтъ т. г. и ще се закрие на 23
c. м., като eднoвpeмeяo cъ изложбата ще
се състои и в й пчеларски cъбopъ. За
тая цeль заинтересованите oтъ гоя oтpacълъ на народния иoминъкъ, пчелари
и любители ще се cнaбдятъ oтъ oбщин.
управление cъ удостоверение, cъ което
ще се noлзyвaтъ 5 0 % намаление при
пътуването имъ по дъpж. железници.
Bx. № 11296.
На 7 тoгo. въ землището на село
Kaлфa-кьoй, Ямболска околия, е нaмepeнъ
пoлyизeдeнъ човешки тpyпъ, който е билъ
oблeчeнъ cъ следните дрехи : чepнo-кaфявo uaлтo cъ 2 джeбa и зaкъpneнo oтъ
вътре cъ cинкaвъ пapцaлъ, белезникава
фанела cъ червени резки, чepeнъ uapцaлъ cъ бели резки и п ipцaлa oтъ раз
ни цветове, сини шaeчeнп панталони, зaкъpпeнu на зaднятa и пpbднятa чacть и
на коленете cъ черно чepвeникaвъ шaeкъ,
долни бели гащи oтъ aмepикaнъ — скъ
сани, скъсана бела риза oтъ домашно
платно, (пъстри, червени и мopoви) скъ
сани на петите и зaкъpиeни чорапи, скъ
сана и зaкъpпeнa ^oчeнa aнтepия; чер
вена скъсана кърпа и aджeмcки пeнбeнъ
въднeвъ uoяcъ. Всичките тия дрехи е »

Cтp. 3.

задържани въ Ямболското околийско Уп
равление.
Bx. № 11221.
На 9 тoгo cтapь cтилъ линията Лев
ски — Cвищoвъ се открива, а oтъ 10
eъщий м-цъ се туря въ редовна експло
атация по пренасяне пътници, багажи и
стоки. Влаковете ще циpкyлиpaтъ по
обявеното разписание.
Bx. № 11295.
Съобщава се на населението за зна
ние и upeдпaзвaнe, че оригиналното сви
детелство за пpaвocoбcтвeннocть пoдъ
№ 3743, серия № 40/001 гoд. за eдинъ
бикъ на Э гoд., кocъмъ чepъ и cъ
особени белези: лeвoтo ухо paзцeпeнo
издадено oтъ Koтлeнcкoтo град. oбщин.
управление, на Никола Бoпчeвъ oтъ c.
Kaтyaлцa било изгубено и заменено cъ
дyбликaтъ пoдъ № 1292 oтъ 27/VП
н. г, Ако въ случай се укаже това сви
детелство у нeкoгo да се счита за не
валидно. Bx. № 11123/909 г.
Съобщава се за знание и предпаз
ване на населението,* че тия дни се е
oткpилъ eдинъ фaлшивъ кoчaнъ интизaпcки билети серия 64/906 гoд. пoдъ
№ 35101—35300 въ р ъ ц е т е на частни
лица, oтъ които c ъ издавани билети на
крадени добитъци.
Заловени c ъ само билети № № 35257
и 25258 cъ дата 15/XII 908 гoд. за две
кончета по на 2 години въ нeкoй си
Aл. Гeopгиeвъ oтъ c. Константинов0. Поcлeдний билъ ги кyиилъ oтъ Muтиiнъ
Гeopгиeвъ oтъ c. Beлeвo, cъ посредни
чеството па Пeтpъ Heйкoвъ, който като
aгeнтинъ на oткyнчикa на интизaиa въ
c. Бeлeвo. е издaлъ Гeopгeвy редовни
билети възъ основа на фалшивите така
ва uoдъ № № 35257 и 35258, по този
нaчинъ т е пpeкpивaли кражбите. Каза
ните Mитишъ Гeopгиeвъ и П. Heйкoвъ
c ъ предадени на съдебната влacть по
други преписки. Разкрита била цeлaтa
нишка на кoнeкpaдцитe, които образу
вали една голяма банда въ c. Бeлeвo,
на чело cъ Пeтpъ Heйкoвъ. Тия фал
шиви два билeтя носили фaлшивъ пeчaтъ
на Capъ-гьoлcкaтa община и подписани
oтъ п. кмета въ тая община. Печата пoлoвинъ върху т/fexъ нoceлъ oкoлoвpъcть
следния нaдпиcъ: „Bapнeн. Околия" въ
средата български гepбъ, „пeчaтъ кмета,"
а oтъ долу c. Capъ гьoлъ, cъ разлика,
че е билъ и пo-мaлъкъ oтъ действител
ния, който има oкoлoвpъcтъ иaдпиcъ
„Bapиeн. Окръжие" „Bapнeн. Околия" и
въ cpl дата „Община Capъ·Гьoлъ."
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Варненско Градско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНЙЕГ
No 10204
гp. Варна, 10 aвгycтъ 1909 година.
Варненското Градско Общинско Управление има чecть да даде глacнocтьнa
cлeдньoтo окръжно предписание на Министерството на вътрешните работи oтъ 27
юлий т. г. пoдъ № 5289, както следва:

ОКРЪЖНО

До г. г. Oкpжжнumiъ управители.
Bъ членове 52 и 98 oтъ закона за градските общини и чл. 41 oтъ тоя за сел
ските общини е пpoкapaнъ eдинъ пpинципъ oтъ капитално значение за oбщин, самоуп
равление. По силата на този yзaкoвeнъ cъ тия членове пpинципъ, гражданите — об
щински данъкоплатци, имaтъ право да yпpaжнявaтъ въ вceкo време нaдзopъ и проверка
върху делата на общинския cъвeтъ и на oбщин. управление. З а тая цeль всеки дaнv
кouлaтeцъ може да upиcътeтвyвa въ заседанията на общинския cъвeтъ, да разглежда
протоколите oтъ заседанията на иocлЬдния и да преглежда бюджета и сметките на общината,
като за намерените нepeдoвнocти, нарушения или престъпления той требва да донася, споpeдъ случая, на по горната общинска, административна или съдебна влacть. З а жaлocть
обаче требва да се признае, че гoлeмaтa чacть oтъ гражданите никога не упражнявате
това свое право на кoнтpoлъ върху общинските работи, мaкapъ, че управлението на
това право, което требва да се счита пo-cкopo задължително за съзнателния гражданин^
отколкото факултативно, е oтъ гoлeмo значение за правилното функциониране на об
щините и за опазване интересите на caмитb oбщинapи.
За да мoгaтъ oбщин. данъкоплатци да пpивtrкнaтъ да изпълaявaтъ тая вмeнeнa
имъ oтъ закона oбязaнocть — да се интepecyвaтъ oтъ oбщин. работи и да yпpaжняцa-”ь
иaдзopъ върху дЪлaтa на респективните oбщин. съвети и общински управления, пpeдлa·
raмъ на г. г. oкpъжнитЬ управители да нapeдятъ потребното щото самите общински
управления да взематъ мерки за поощрение своите oбщинapи данъкоплатци къмъ това,
като cъ обявление имъ paзяcнятъ правата, които закона имъ дава да кoнтpoлиpaтъ дt·
лaтa ua oбщин. cъвbти и управления. Да не би нijкoи пoдбyдeни oтъ партизански или
други подобни съображения, да uзпoлзyвaтъ даденото имъ oтъ закона право на контрол*
пaдъ oбщин. работи, само като средство за създаване затруднения и шикaни на общин
ските кметове и на поверените имъ oбщин. yпpaвлeпия, нyяcднo е да се разясни на по
следните, че всеки дaнъкoплaтeцъ има право и требва да бъде дoпyщaнъ въ помещението
на общинската канцелария пpeзъ работните часове и пoдъ надзора на бирника, се
кретаря или нeкoп нaзнaчeнъ oтъ кмета общински cлyжaщъ да преглежда протоколната
книга cъ решенията на съвета, бюджета и счетоводните книги иa общината, бeзъ, обаче,
пoдъ пpeтeкcтъ на нaдзopъ да се дonyщaтъ заинтересованите или жeлaющи да cвoeвoл·
ничaтъ данъкоплатци, да xaзяйничaтъ въ общия." канцелария, да се poвятъ изъ препис
ките, или да uппaтъ въ oбщин. каса, гдето се пaзятъ общинските пари, ценни книжа *
оправдателни документи, та но тоя нaчинъ да cпиpaтъ илй да зaтpyднявaтъ за извести
време функционирането на oбщин. канцелария. Това не требва да се допуща, защото
да xaзяиничи въ oбщин, канцелария никой нeмa право, а да пpoизвeждaтъ администр**
тnвнo-фпнaнcoвa ревизия на общинските биpничecтвa и канцеларии имaтъ право caM0
финансовите инспектори, тия oтъ м-cтвoтo на вътpeш. работи, oкpъжннтfe управители
oкpъж. проверители, кметовете и длъжностните лица натоварени специално за това o&
мене, г-нa миниcтpa на фииaпcитh, или oтъ окръжните управители.
Muииcтpъ: (uoдп.) M. Taкeвъ, Haчaлникъ на кабинета: (пoдu.) Г. Бъчваров* *
Haчaлвпкъ на отделението: (иuдп.) Г. Гoвeдapoвъ. Завйрилъ преписа подсекретаря vf
15нpнeвcкoтo Окръжно Управление: T. Джeзapoвъ,
Kмeтъ: ИBAHЪ Ш-POB*

