Година XXII.

Варна, 24 Aвгycтъ 1909 г.

II «лпз > три ifлтд въ мЪceцa,
обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.
Ц-feнaтa на вfccтникa е, впuaпi npЪд*
платено, за година само 1 лв. 20 eг.
Може да се пptдuлaщa и само за тp*
мtceцa.
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Bдuиz брой 5 cm. ·

oтъ

Ptшeниятa на Bapнeн. Град. Общ. Cъв·fcтъ
((Пp0iължeниe o'iъ брой З7).

184. Разрешава да се дaдътъ oтъ
Oбщин. гpaдипи на Вари. oкp. Пocтoянa
KoNtиcr 4000 разни дръвчета безплатно а
6000 такива по тарифната цена, за насаж
дане въ парка на стопанството „Oв. Koнcтaнтипъ".
185. Разрешава да се плaтятъ oтъ
oбщин. каса на бeзимeнoтo Aкциoн. Д·вo
за направата на Вари. Пристанище су
мата oтъ 80 лв. cтoйнocть на двата нови
манометри иocтai eни на oбщин. чиcтитeлни (машини) uoмuи въ paбoтилнпцuтa
на същото д-cтвo.
186. Разрешава да се взeмaтъ oтъ
запазения фoндъ (гл· I § 33) по бюджета
за тек. година 1000 лв. и се oтнecътъ
къмъ кредита uo гл. I § 7 п. 3 на същия
за усилване на кредита.
187. Оставя бeзъ последствие мол
бата на Cтaвpи Пeтpoвъ oтъ Варна, пpeднpиeмaчъ по събиране таксите oтъ над
писите (вивecкитe) пpeзъ м. г. cъ която
моли да се пpexвaнe срещу сумата, коя
то длъжи на общината за oткyпвaнe тия
такси oтъ вивecкптe оная, която имaлъ
да събира oтъ разни лица, на които билъ
вече вpъчилъ червени известия, защото
той нeмaлъ възмoжнocть принудително
да събира тая сума.
188. Избира за членове на оцени
телната комисия при Bълг, Зeмл. Банка
— Варненски клoнъ, слЬдующите Bapн.

граждани, а именно: Д. Kocтaкeвъ и Kp.
Tpoшeвъ зU редовни и Пaндeли Янeвъ
и Bacилъ Toиeвъ за запасни.
189. Разрешава да си заплати oтъ
oбщин. каса. на предприемача но напра
вата нoнoтo народно училище въ IV yч.
на гp. Варна г. Димитpъ П. Keпкoвъ
сумата oтъ 249l·99 лв., за въ повече на
правената oтъ него работа при постро
яване на пo-гopb казаното училище.
190. Оставя бeзъ uocлfeдcтвиe молба
та на Пaв. Из. Mиcтaкиди, cъ която моли
да му се предаде спорното место при
житната борса I yч. или да се заплати
cгoйнocтьтa му, понеже то се отчужда
вало за nлoщaдъ „Cлaиeйкonъ", rьй като
спора за местото билъ разрешенъ въ
негова полза, както се виждало oiъ из·
пълн. лиcтъ, които нpилaгaлъ къмъ мол
бата си.
191. Натоварва се комисията назна
чена cъ pЪшeниe № 182 да проучи въ
проса за местото отстъпено на Георги
Maт/fceвъ oтъ Варна, да проучи въ свръз
ка cъ закона за cepвитyтитe и искането
на Bapн. Aкц. Пивoвap. Д cтвo, за про
карване водопроводни тръби пpeзъ общ.
мЬcтo на карантината. За намереното
комисията да състави пpoтoкoлъ, които
да представи въ кметството за внасяне
въпроса на ново разглеждане въ съвета.
192. Възприема идеята за назнача
ване комисия, на която да се възложи
да прегледа и проучи иpoeктo-пoeмпитe
условия за upиxoдa oтъ пашата, като чле
нове на тая комисия определя пoмoщн.
кмета Ф. Xpиcтoвъ, съветника H. Жптapoвъ и общ. лecнuчeй T. Зaxapeвъ,
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199. Разрешава да се uoвъpнaтъ
193 Отменява решението си oтъ 6
Mapтъ т. г. пoдъ № 156, като по въпро oтъ общ. каса на вapн. житeль Д. Маса оставя въ сила онова oть 13/XII 908 нoвъ, неправилно cъбpauaтa oтъ него,
г. № 81о, иo силата на което, предлага срещу кв. № 9105/908 г. глоба по поста
кмета да внесе на разглеждане вь съве новление № 380/908 г. oтъ 3 л., понеже
та въ нoнeдeлнпкъ на 2л тoгo cл. oбeдъ същата глоба oтъ същия е била събра
за когато съвета oнpeд-fcля своето засе на-на 24 XI/908 г. cъ кв. № 9004.
200, Разрешава да се uoвъpнe на
дание, като пpoдължeLчie на днешното —
д
вo
„Гpoздъ* сумата oтъ 1З0 лв., cъбусловията на cиядикa Бaйнepъ.
ки oть двoтo пp4iзъ 1908г, срещу кв.
ПРОТОКOЛЪ
№ 1197 като общ. връхнина върху кpъчм.
пaтeнтъ, като неправилно събрана.
№ 25.
oтъ 23 Mapтъ 1909 г.

Протокoдъ

194. По пpпнципъ приема направе
ното oтъ Cтeф. Пeтpoвъ предложение, за
да му се отстъпи по доброволно съгла
сие за 3 гoд. бyфeтa при oбiцaн. гради
на „Цapь Освободители" по условията
изложени въ пpL·д южeнueгo му. Натовар
ва постоянното пpиcътcтвиe да нареди
да се приготви oтъ тexнич. отделениевeдoмocть за поправките, които c ъ вyждни да се нaпpaвятъ за подобрение на
бюфета и да ги уговори въ договора,
които ще сключи cь Cтeф. Пeтpoвъ, за
едно cъ дpyгптe условия и тоя дoгoвopъ
да се представи въ съвета па yдoбpeниe.
195. Иcкaзвa мнение да не се yдoбpявa тъpгътъ за доставката на разни
предмети, пyждни за пожар, команда нpo
извeдeнъ на 23 тoro, а да се произведе
за същата цeль нoвъ тaкъвъ.
196. Иcкaзna мнение да се yдowpи
тъpгътъ за доставката на облекло за по
жapникapктe, кapyцapп?e, горската стра
жа, лoзapпaтa стража и дp. иpoпзвeдeнъ
днecъ на 23 т. и да се възложи върху
конкурента, който е дaлъ най износната
за общината цена, а именно: върху Xp.
Я. Лeoвдпeaъ cъ Ю°/ 0 по-долу .oтъ пър
воначалната цена 3992 10 лв<7 а цe.чaтa,
доставка за 3393·29 лв.
197. I1cкaзвa мнение да не се yдoбpявa тъpгътъ за продажбата на 27 праздни oбщин. места въ IV а V yч. на rp.
Варна за построяване на жилища, пpoизвeдeнъ на 16 Фeвp. т, г., а да се обя
ви нoвъ тaктвъ.
198. Разрешава да се повърне oтъ
общ. каса па Георги Bacилeвъ oтъ Вар
на, сумата oтъ 4 лв., cт брана oтъ него
срещу квитaнц. № S13/909 г., като глоба
по постановление № 1G4/908 r. като не
правилно събрана втори иъть,

№26
oтъ 6 Anpилъ 1909 г.
201, Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
тъpгътъ, upoизвeдeнъ днecъ на 6 т. за
доставката на разни кожени материали,
пyждни за пожар, команда — cмeтoнocнитe кола и да се възложи върху конку
рента Bp. Петрови cь 5 % по долу oтъ
първоначалната цена, или за 107Г22 л.
202. Реши: 1) чл. 8 oгъ правилника
за xлfeбapuтe въ гp. Варна, се измeнявa
като се нарежда така: чл· 8, xлeбътъ,
който се изработва oтъ вapн. хлебопе
карници, ще бъде на 3 кaчecт.: I xлeбъ
бeлъ екстра, upигoтвeнъ oтъ пшенично
брашно cъoтвeтcтвyющe на типа № 0
oтъ мелницата на д cтвo „Сила" и oтъ
дeвнeнcкaтe валсови мелници; II xл+бъ
бbль, пpиroтвeпъ oтъ пшенично брашно,
cт oтвeтcтвyюпдe на типовете № № 0 и
III oтъ мелницата на д-вo „Oилa„ и №
I и II oтъ дeвнeн. валс. мелници и III,
xлeбъ чepъ (oбикнoв.), пpигoтвeнъ oтъ
пшенично брашно по типа № IV oтъ
мели. „Сила", № III oтъ дeвн. валс. .во
деници и № I oтъ кaмeнитe воденици.
2) Чл. 10 се измeнявa и се нареж
да така: иcкapвaнuя за пpoдaнъ xлeбъ
oтъ всичките три качества, ще бъде по
тегло три вида oтъ вceкo качество lj2 к.
г., 1 к, г. и 2 к. г. точно.
30З Разрешава да се oтиycтнaтъ oтъ
общ, каса 4 лв. за разноски по зaклaвaнeтo и изчистването на eдвo ювa малаче,
кoптo да се uлaтятъ на пpaвoимeющия.
204. Изказва мнение да не се yдoбpявa тъpгьтъ за доставката на разни
смукателни фортове и дp. нyждни за по
жарната команда, иpoизвeдeнъ ии 6 т.7 а
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да се произведе нoвъ тaкъвъ, за да се
даде възмoжнocть, чpeзъ дaнaвe на найширока глacнocть, да се явятъ повече
конкуренти и да се пoдбиpaтъ по добри
образци.
205. Разрешава да се повърне де
пoзиpaнaтa сума на Xp. H. Boшнaкoвъ
oтъ 500 лв. по доброволния тъpгъ за
кacтpeжa въ общ. сечище, cтaнaлъ на
14 тoгo.

Cтp. 3.

която моли да му се oпpocтятъ лихвите
по изпълнителното дL·лo № 888/908 гoд.
оставя бeзъ последствие.
211. По молбата па Ат. Филипoвъ,
cъ която моли за лихвите върху сумата
която ще му се заплати за продадените
му на общината cмeтoнocпп кола и коне
оставя бeзъ последствие като неосно
вателно.
Разрешава щото наема за местото
нц общината при старата болница oтъ
27 кв. м. дадено на oпьлчeнeцa Пaидeнъ
Koвaчeвъ нpeзъ 900 г. за да построи
върху
него барака, да си остане G0 cт.
№ 27
на кв. м. до тогава, до когато Koвaчeвъ
oтъ 7 Aupилъ 1909 г.
що го има за це.чт.та за която му е да
дено то.
206. Натоварва се н кa на лoзapпo213. По заявлението па Жеко Caбто отделение г. Aл. Пepнapoвъ да се лeвъ, cъ конто моли за да се обезсили
яви на oвoщapcки кypcъ, който ще се издаденото oтъ кмета пpoтивъ него по
открие тyкъ въ Варна oтъ 8 т . м , като становление № 64/906 roд., cъ което е
cлyшaтeль oтъ страна па общината. Hpeзъ бнлъ глoueпъ cъ 20 лв. за нарушение
времето на тpaянeтo на курса Tlepнapoвъ закона за благоустройството защото би
да се счита въ oтпycкъ, за което да се ло пpeeкpибиpaнo (просрочено) — остави
издаде нужди ата заповед ь.
бeзъ последствие.
207. Приема прочетените пpoeктo214 Г1о молбата на Коста Ив. Moнoeмни условия за гp xoтeлъ на първо
кaнoвь oть Варна, cъ която моли за да
чeтeниe и uocтaнoвявa той да се внесе
се oпpocтнтъ лихвите на сумата, която
въ съвета въ посгЬдующите му заседа
Koлeмoвъ длгжп па общината oтъ нaeмъ
ния на II po и Ш-тo чeгeкия.
за кacaucкп дroreнн. за която топ билъ
uopъчитe.!ь — остави бeзъ последствие
215. Искането на oкp. пнжинepъ г.
Mapчeвъ cъ писмо № 835/909 г.,зa днев
№ 28
ни по сметката, да се остави бeзъ по
следствие.
oтъ 8 Aпpплъ 1909 г.
21G, Разрешава да се зaплaтятъ
oтъ
общ.
каса на лecничeя M. Ceмep208. Разрешава да се даде на г-нъ
Георги Cтaнкoвъ oтъ Варна, общ. NГЬCTO джиenъ cлeдyeмnтe се пътни и дневни
край града oтъ 40 кв. метра за кoкoшap- нари за uтпiuuie до общ. сечище и" об
ницa, срещу нaeмъ по-ценитв пpeдвндe ратно, за да измери това последното
ни въ общ. таблица. Натоварва се пост. иp·Ьзъ 908 г. на 17, 18, 19. 20 и 21 aвпpиcътcтвиe да намери пoдxoдящe за тая гycтъ по сметка, cьглacнo закона за чи
новниците.
цeль место и да даде Cтaнкoвy.
217. Разрешава да се oфopмятъ нa209. Разрешава да се даде на моли
xoдящнтe се вь oбщ·ш. каса 37 записи,
теля Ташко Kocтoвъ иoдъ нaeмъ за eд
oбp. № 10 на сума Г2073 лв. и да се
на година, считано oтъ дeньтъ на сключ
зauишaтъ на paзxoдъ cъ отделна пла
ването на договора за градина, oбщин.
тежна зauoвeдь по гл. I § 38 п. 1 на т.
место при градината „Кара Пенева" oтъ
г. бюджeтъ.
12 дeккpa при cъcbдй: шосето за стара
218. По молбата на Cтeф. ПЬeвь
та гара, Д- Xpиcтoвъ, старото шосе за
oтъ
Варна,
cъ която моли да му се зaграда по Pycчyкъ-капия, uъть и Караилат;:
oгь
общ.
к'·ci\ cтoйнocтьтa на пзпeнeвaтa градина. За наемна цена се
определя тая —.предвидената въ спе p%зaнiiтe oть ;юзeiu му oтъ неизвестни
лица 1024 пръчки пpfcзъ 9О8 г. остави
циалната таблица.
210. По молбата на Ат- Ueткoвъ, cъ бeзъ последствие.

Пpoтoкoлъ

Протоколъ
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219. По молбата па Bacнлъ M. 4 а Kaлoвъ oть Варна, cъ която моли да се
намали наетата oтъ него oбщин. барака
при памучната фабрика се остави бeзъ
последствие.
220. По молбата на Фaтмe и Kaдpиe Лaтпфoвп, cъ която мoлятъ, да се
обезсили постановя, на кмета № 21/907
г. се остави бeзъ последствие.
221. По молбата па Я. Bитанoвъ
oтъ Варна, cъ която моли да му се даде
cpoкъ за изплащане cтoйнocтьтa на ку
пеното му oтъ общината место за къща,
се остави бeзъ последствие.
222 Разрешава да се зaплaтятъ oтъ
общ. каса на Слави Димoвъ oтъ Варна,
за 37 и. метра бopдюpни кaмaни, които
ще употреби за тpoтyapa на къщата си
въ IV yч. № 32- но 1 50 лв. за кв. мeт.
всичко 277 лв. 59 cт., cлeдъ което той,
Димoвъ си направи тpoтyapa.
223. Да се даде на Bapн, Apxиoлoг.
Д-вo место около отст> neнoтo на това
д вo пo-paнo край града могила, което
да служи за плaцъ и то толкова место.
колкото ще бъде нyждпo за цbльгa. Въз
лага на нос. пpиcътcтвиe да изпълни
това решение.
224. Разрешава да се зaплaтятъ oтъ
общ, каса на Kp. Kyтинчeвъ инжeнepъ
въ гp. Варна 150 лева за доставените
oтъ него и иocтaзeни на тpoтyapa на
новата му къща nъ II yч. yл. „ЦapъБopиcъ* 20 п. метра бopбюpни камъни
сметнати по 7 5 0 лева п. м: ако . а съ
щите камъни но рано не му е платено.
225. По молбата на Mexмeдъ x.
Aлиeвъ oтъ Варна, cъ която моли да не
му се вземе такса за сергия или ако му
се вземе, то тя да бъда най малката се
оставя бeзъ последствие.
П Р О Т О К O Л Ъ
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oтъ 9 aпpилъ 1909 г.
226. Разрешава да се отпуща oтъ
общ. сечище безплатно на Варненските
граждани и селяните oть околните села,
останалия въ него кacтpeжъ.
227. Удoбpявa упълномощаването на
Д-pъ Kaлпнкoвъ по делото на общината
въ касационна cъдъ № 516/908 г. и раз
решава на Д pъ Kaлипкoвъ да се за
плати oтъ общ. каса законното адвокат
ско възнаграждение oтъ 195 л. 60 cт.,
пресметнато върху иcкъ oтъ 7780 лева!

228. Искането на Bългap. Зeмлeд
Банка cъ писмо № ·2546 oтъ 20/H т. г.
се ocгaвя бeзъ последствие.
229. Разрешава да се зaплaтятъ
oтъ общ. каса па Д pъ H Baкъpджиeвъ
1274*32 лева адвокатско възнаграждение
по делото па общината cъ Мих. Ив.
Kyнoвъ № 173/907 г. uo описа па Bapн.
Oкp. Cъдъ. Oтъ тая сума да ee пpexвaпaтъ oтпycтяaтитe му по същото дело
въ ;iвaнcъ 186 лева а остатъка срещу
дългътъ му къмъ общината, за купеното
общ, место.
230. Сумата oтъ 294·75 лв. да се
заплати oтъ oбщин. каса на Георги П.
Гyнeвъ вместо па Дecпинa Панайотова,
яoнeж-тoй (Гyнeвъ) е coбcтвeникъ на
имота, ЗгЯ което е peчъ въ това p e шeeниe Решението № 693/908 *\ се обез
силва. Молбата на Гyнeвъ за oцЬнкaтa,
като неоснователна да се остави бeзъ
пocpeдcтвиe.
2З1. Удoбpявa протокола на ко
мисията по определение м i c т a за
построяване на град. хали cтcтaвeнъ на Ю/Ш н. г. и зauoвeднa ха
лите да се иocтpoять върху посо
чените въ него места, а именно: I
за главна градска хала да се отчуж
ди местото въ квapт. № Ю0, чacтьтa му между улиците „Oдecycъ" и
„Чeпинo" П 3 а участъкови хали: а)
место въ квapт. № 15б, между ули
ците: „Сливница" и „ 6 Ueптeмвpий^ :
б) местото на плoщaдъ въ улица
„Hишcкa% между квартали № №
26З, 292 и 293; в) местото на пло
щада нayл. Д p и в c к a " между квapт.
№ № З26, 364 и 365, г) местото н.a
пазарния плoщaдъ квapт. № 77 и
д) местото при площада „Cлaвeйкoвъ* квapт. № 128. Всички тия
места e ъ нaчъpтaни въ плана при*
roтвeнъ oтъ техническото oтдeлe
ние при общината, които се нaмu
pa при иpbпиcкaтa. —
232. По молбата на нeкoлкo
Варненски жители за паша на до
битъка имъ се оставя бeзпocлЬдcтвиe.
233. Pa^pbшaвa да се вземе
въ coбcтвeннoeтъ владение имота
па Kp. Пeткoвъ oтъ Варна който се
отчуждава за yл. „Плевенска* и да
се продаде материала му на пу6л.
тъpгъ, като се почисти и местото му
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а cтoйнocтьта на тоя имoтъ да се
заплати на Kp. Пeткoвъ, съгласно
изявеното oтъ него желание тогава,
когато общината ще има пари и
ще разполага eъ кpeдвтъ за това.
234. Разрешава да се пpbxвъpлк oтъ името на Aл. Юpдaнoвъ на
името на Taшкa Николова, oбгцин.
здание, служащо за пyбличenъ дoмъ,
нapeчeнъ още „Aндpиaнoпoлъ" cъ
всички права и зaдтлжeния.
235. Удoбpявa протокола на спе
циалната комисия oть 4 Aupилъ т.
гш и разрешава за нaupeдъ, за кepeмидapници, тухларници и варни
ци да се дава на жeлaющитe, посо
чените въ протокола на тая коми
сия места, което да етапа по уста
новения за това peдъ. До сега cъщecтвyюiдитe другаде кepeмидapници, тухларници и варници, ще
ocтaиaтъ до иcтичaнeтo на местния
paбoтeнъ ceзoнъ
П Р О Т О К 0 Л Ъ
№ 22
oтъ 13 Aпpилъ 1909 г,
236 Разрешава да се вземе по де
лото на общината cъ Ив. А. Mиxaилoвъ
№ 197/908 г. насрочено за разглеждане
на 25/1V т. г. нpeдъ Русенския Апел ат.
Cъдъ aдвoкaтr, който да пpeдcттвлявa
по него общината. Кмета Д. Филoвъ да
услови и упълномощи aдвoкaтъ по рече
ното дело oтъ тия, живущи въ гp. Русе
cъ upaвo да представлява общината upвдъ
всички съдебни инстанции до cвъpщвaнeтo му, да заявява пoдлoгъ, да отгова
ря по тaкъвъ да предлага клетва, да
uoдaвa вceклкъвъ видъ жалби по изда
дените по делото решения, определения
и дp. cъ право да пpeyпълнoмoщaвa
трети лица по делото.
Н37. Приема и yдoбpявa предста
веното oтъ Kp. Paйчeвъ поръчителство
за длъжнoeтьтa oбщин. дoмaкинъ и зaпoвeдвa да се предаде то въ касата за
пазене. Да се upaти на нотариуса при
hapнeн. Oкp. I ъдx, cъ молба да впише
имота въ зaпpeтитeлнaтa книга, да от
бележи върху самото поръчителство и
да го повърне.
238. По предложението на г-нa Вар
ненски Oкp. yпpaвитeль № 4093 oтъ 13
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Aпpилъ т. г. да се иcкaжe мнение, че
по добра цена при нoвъ тъpгъ за „Интизaпa," iгbмa да се получи и да се uoиcкa
по бързото утвърждение на тъpгътъ.
239. Разрешава да се зaплaтятъ oтъ
общ. каса на Станчо Димитpoьъ oтъ
Варна, 23*50 лв., за кyпeпитe oтъ него
предмети, изброени по горе
240. Приема и yдoбpявa .поемайте
условия за построяване въ гp. Варна
eдинъ хотель cъ казино и вoдoлeчeбни
(xuдpoтepaиeвтичecкu) upиcнocoблeния и
морски бани и по силата на тbxъ, въз
лага на пocтoяиoтo пpиcътcтвиe да при
готви нyждния дoгoвopъ, които да се
внесе въ съвета на yдoбpeниe.
241. Paзpfciпaвa да се иoвгpнaтъ
oтъ общ. каса на Дим. x. Kaлинoвъ вне
сените oтъ него срещу кв. № 3699/999
г 4 лева, за право возене камъни.
242. Да се зaплaтятъ на Teoxapи
Димитpoвъ изъ гp. Варна, отчужденото
oтъ лозето му въ мecтнocтьтa „Aчилapъ"
90 кв. м. место за общ. лозарски нълъ
но 30 cт. кв. мeтpт·; ва Венета Николова
изъ гp. Варна, oтчyжд. oтъ лозето и въ
мecтнocтьтa „Aчилapъ" 94 кв. м. за
общия лозарски uъть по 30 cт. кв. м ;
на Люцкa Манолова oтъ Варна, отчуж
деното u oть лозето въ мecтн. „Coтиpa"
462 кв. м. место за общия лoзap. пъть
uo 30 cт. кв. м.; на Мария Гeopгeвa oтъ
гp. Варна, отчужденото oтъ лозето й въ
мecтн. „Coтиpa" 415 кв, м. место за
общия лозарски пъть по 30 cт. на кв,
м. и 5) на Xp. Aтaнacoвъ за отчужден.
oтъ лозето му irb мести. „Фpaнгa" 150
кв. м. место за прокарване водопровод
ния кaнaлъ на градската вода, идищa
за гp. Варна или на всичките отчуждени
лозя 363ч30 cт.
243. Да се иpoдaдътъ всички праз*
дни общ. места и грамади, нaxoдящи се
въ разните местности на Bapнeн- лозя,
като продаването на пълнoмfepнитe да
стане чpeзъ иyблuчeнъ тъpгь, а мало
мерните чpeзъ чpeзъ предаване на сто
паните на cъcbднптe тexъ лозя, по цени
такива, каквито ще дoбиятъ пълнoмepнитe продадени на nyбличeвъ тъprъ.
244. Да се upoдaдътъ вcпчкптe upaздни* общ. места изложени въ плановете
за ypeгyлпpвaнe външните огради на
нeкoи местности въ Bapнeн. лозя по
права линия, като продаването на uълнoмepнитe да стане чpeзъ пyбличeнъ
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Tъpжвитe книжа се нaмиpaтъ въ
тъpгъ а мaлoиepнитe — чpeзъ прода
канцеларията
на общ. управление, гдето
ване на стопаните на ония лозя, пpeдъ
КОЙТО OTCTOЯTЪ upaзднитв мkcтa по плана, интepecyющитe се мoгътъ да ги пpeгпо цени такива, каквито дoбиятъ пълно- лeждaтъ всеки пpиcътcтвeнъ дeнъ и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъ*
мерните продадени на пyбличeнъ. тъpгъ.
245.
Да се oтпycтнaтъ oтъ общ. oбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ зако
каса 30 лв. за заплащане на cъдтpжa- на за oбщecтв. предприятия.
теля на xoтeлъ „България" за нощува
и. кмeтъ: Д. Б E Д E Л E B Ъ .
лите тaмъ 30 деца ученици oтъ Paзгpaдъ, дошли на екскурзия вx гp. Варна
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ.
на 31 мapтъ т. г.
246.
Разрешава да се пpoдaдътъ
на пyбличeнъ тъpгъ всички общ. негод
ни или непотребни материали, предмети
На 27 Юлий т. г. вeчepьтa при за
и up., к o и ю се нaмиpaтъ въ пожар.-ко
минаването
на Bypгaзкия вeчepeнъ тpeнъ,
манда също да се пpoдaдътъ по cж,щия
oтъ
влагалището
до гарата на перона
нaчинъ и всичките негодни вече за ра
c
ъ
намерени
6тъ
нoл.
cтpaжapъ два дър
бота общ. коне. На всичките тия пpfeдвени
бастуна
cъ
оловни
дръжки. Ако
мeти и коне, общ. yпpaв. да нареди да
се състави веднага вyждния тъpгъ cъ стопанина имъ не се яви въ cpoкъ 41
дeнь, cчитaнъ oтъ 30 c. м. ще се пpo·
cъкpaтeнъ cpoкъ.
247.
По молбата н:< Aнтимъ Димит- дaдътъ на пyбличeнъ тъpгъ и добитите
poвъ, cъ която моли за да му се раз суми внecътъ въ полза на дъpжaв. сък
реши, да построи една дъcчeнa барака ровище. Въпросните бастуни се нaмипри зданието на Тел. Нощ. клoнъ на paтъ въ Бypгaзкoтo oкoл. yпpaвл.
скелята се остави бeзпocлeдciвиe.
Bx. № 11б20 oтъ
248.
Назначава комисия въ cъcтaвъ
Съобщава се на населението за пред
п. кмета Дякo Бeдeлeвъ, съвета. Kaлю пазване добитъка си, че въ село Mapкoвo
C. Kaлeвъ и град. инжeнepъ Д. Раделия Bвpнeн. Околия по свините е констати
и на тая комисия възлага да проучи рано бoлЬcтьтa„ Oгнeницa" Bx. № 11521.
въпроса по претенциите па Aндp. Янчeвъ всестранно и даде своето мнение,
— Понеже изборите за общински
като посочи и цената на изгубените съветници и училищни настоятели ще
дъски, ако такива има да еж изчезнали. cтaвaтъ едновременно по зaпoвeдъ на
(Следва).
M-pa на Bътp. Работи, нyжднo е да се
оповести на всички политически групи
ровки yчacтвyющи въ тfeзи избори, че
на едните бюлетини ще се нocтaвятъ
отгоре думите: „Кандидати за oбщин. съ
ветници" а на дpyгитb тoжe горе „кан
дидати за училищни настоятели" пoдъ
които думи ще cлbдвaтъ имената на
№ 11231.
кандидатите.
гp. Варна, 24 Aвгycтъ 1909 г.
— Съобщава се за знание и пред
Варненското Гp. Общ. Уupaвлeниe пазване на населението, че оригинал
обявява на интepecyющитe се за зяaнпe, ните ннтизaнcки билети noдъ № №
че на 7 Септември т. г. въ 3 ч, cлeдъ 3937 и 3938 oтъ 24/II 1908 г. издадени
пладне, въ помещението на същото уп oтъ наемателя на интизaпa въ Kaлинoвравление ще се произведе тъpгъ cъ явна cкaтa ceл. община, Еленска oкoкия, за
конкуренция за отдаване на пpeдпpиe- пpaвocoбcтвeнoть на два бивола по на
мaчъ поправките на пoмeщeниeдo на 6 гoд., чepь кocъмъ, oтъ които eдинa
общинското управление на гp. Варна,
има на дясното ухо дупка и на yпaшкaПриблизителната cтoйнocть на пред та си малко бeлo c ъ изгубени и заме
приятието възлиза на около 1З96 л. 58 cт. нени cъ дубликати uoдь № № 800 801
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се cъ дата 23 юлий н. г. oтъ Kaпинoвcкoтo
изисква 69 лв. и 85 cт.
ceл.
oбщин- управление.
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Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
No 1О916
гp. Варна, 2О Aвгycтъ 19О9 година
Варненското Градско Общинско Управление обявява
на интepecyющитe се за знание, че на 4 Ceптeмвpий н. г.
1О часа пpiдъ oбт,дъ, въ помещението на cжщoтo управле
ние, ще се произведе тъpгъ cъ явна конкуренция за отда
ване на пpйдпpиeмaчъ направата на една стая къмъ кух
нята на xoтeлъ „Пл&вeнъ" (пyбличeнъ дoмъ въ г. Варна).
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на около 2936 лева и 7О cт.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 146 л.
85 стотинки.
Tъpжнитв книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на Общин
ското Управление, гдftro интepecyющитв се мoгaтъ да ги
пp&глeждaтъ BCБKИ пpиcжcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ на
пълно cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
п. Kмeгъ: M. ЮPДAHOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО OBЩИH. УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 1И47
Гp. Варна, 24 Aвгycть 19О9 год.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на интерес} кицигЬ
се за знание, че на 7 ceптeмвpий т. г. въ помещението на същото управление
ще се произведе тъpгъ cъ тайна конкуренция за отдаване на ирЪдирвемачъ
направата на едно общинско ьдезинфекционно здание въ гp. Варна.
Oфepтиi1 ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11 часа преди oбЬдъ,
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза нн около 12107 лв.
и 11 cтoт.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиeтo въ търга се изисква б05 лева и 35 cт.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на Общинското Управле
ние, гдето интepecyющитe се мoгaтъ да ги преглеадатъ вcbки пpиcътcтвeuъ
дeнь и чacъ,
Г. г. конкурентите требва да се cюбpaзявaтъ напълно cъ чi. 11 oть
закона за обществените предприятия.
П . K м e т ъ : Д. Бeдeлeвъ
Д . С е к р е т а р ь: В. В. Жявoпиcцeзъ
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ПP-BПИCЪ

Варненско Градско Общинско Управление

Зaпoвtдь
ff 64О
гp. Варна, 22 aвгyeтъ 1909 година.
Пoдпиcaниятъ Варненски Градски Kмeтъ, като взexъ
пp·вдъ видъ, че прйкупувачигв (мaтpaпaзитв) въ гp. Варна,
въпреки зaпoв·вдьтa на кметството oтъ 21|4 1899 г, пoдъ No
121, пpoдължaвaтъ пp^зъ пазарните дни cyтpинa рано да
пocpйщaтъ oтвънъ града идещите oтъ околните села селя
ни и да пp·вкyпyвaтъ носените oтъ тfcxъ за пpoдaнь на па
заря eъ&eтни продукти — собствено произведение, за да ги
пpoдaвaтъ тfc вместо селяните, и че това тixнo действие,
ocвт>нъ че е нeпpeвилнo и противно на цЪдьтa. която се гони
oъ създаването на пазаря, но и вредно за интересите
на самите граждани, защото се пpинyждaвaтъ да кyпyвaтъ продуктите много cкжпo, — на основание чл. 64 п.
30 oтъ закона за гpaдcкптв общини и въ допълнение на
зaпoв”вдьтa на кметството Но 121j99 година,
1) Строго зaбpaнявaмъ на прйкупувачит/в (мaтpaпaзитв въ г. Варна да пocp^щaтъ пpiщъ oб·feдь пpiiзъ пазар
ните дни вънъ oтъ града идещите на пазаря oтъ oкoлнит·в
села селяни и да пptкyпyвaтъ носените oтъ rвxъ за пpoдaнъ cъйcтни продукти—собствени произведения.
2) На пp-вкyпyвaчитfc (мaтpaпaзит·в) paзp·вшaвaмъ да
пp·fcкyпyвaтъ носените oтъ селяните продукти само cл·fcдъ
oбйдъ на пазарния плoщaдъ.
8) Следенето за изпълнение тази ми зaпoв·вдь възлaгaмъ върху всички длъжностни лица при общинското упра
вление, а cжщo и на градските полицейски органи, които за
BCБKO нарушение на зaпoвйдьтa, еж длъжни да cъcтaвлявaтъ
актове и да ги изпpaщaтъ въ кметството, за да се нaкaзвaтъ нарушителите cъ глоба oтъ 1 до 50 лева, съгласно чл.
72 oтъ закона за градските общини.
Kмeтъ: (пoдп.) Ив. Ц e p o в ъ
Bйpнo,
Ceкpeтapь:x. K И в a н o в ъ

