Година XXII.

Варна, 7 Септември 1909 г.

И iлnз i три UJL·TU ВЪ мfcceцa,
обикновено къмъ 10, 20 и 30 числа,

Бp. 4О—41.

11мри, писма и neнvкo :ia вистяика да
tc праща д» Гpядcкo-Oбщitнcкoтo
Управление въ Варна.

Ц·feнaтa яa вестника е, винаги пpi,д
платено, за година само 1 лв. 20 cг.

За oбpвлeиuя се плаща на дума:

Може да се предплаща и само вa три
мiceцa.

За първа страница
3 cт.
„ втора страница . , . . . 2 m
, . . . 2 m
a тpeiя и чeтuФpтa

Eдuнъ 6рой 5 cm.

Eдuнъ 6рой 5 cm.

Peдaктopъ-eкcneдитopъ: Bapнeн. Гp. Общ. Бuблиoтeкapь Д. Г. A т a н a c o в ъ .

Варненско Градско Общинско

Управление

Обявление
No 112в9
гp. Варна, 25 aвгycтъ 19О9 година.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepecyющитe се за знание, че на 3О ceптeмвpий т. г. въ
помещението на csщoтo управление ще се произведе тъpгъ
cъ тайна конкуренция за продажбата на дървесната мacca
стояща и лежаща), която ще се добие oтъ сечището за
19О9—91О гoд. на Варненската Общинска гора въ м-fccтнocтьтa „Kaтapeзъ кyлaa".
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 10 до 12 ч. пp·вдъ oбrЬдъ.
Пространството на сечището е 011.099 декара. Прибли
зителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 1В000 лв
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 5% oтъ
cтoйнocтьтa на предприятието.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на Bapнecкoтo Oбщин. Лесничейство, гдето интepecyющитe се мoгaтъ да ги пpeглeждaтъ всеки пpиc&тcтвeнъ дeнь и чacъ
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно
cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ

Cтp. 2.
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Брой 40 и 41.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
No 120З0
гp. Варна, В Септември 1909 година.
Варненското Градско Общинско Управление Обявява на
интepcyющитe се за знание, че на 16 Ceптeмвpий т. г. въ 10
часа пp·вдъ обйдъ въ помещението на cжщoтo управление
ще се произведе тъpгъ cъ явна конкуренция за отдаване на
пpйдпpиeмaчъ поправките на помещението на Общинското
Управление въ гp. Варна.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 1396 лева и 58 стотинки.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се. изисква 69 85 лв.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на Об
щинското Управление, гдето интepecyющитe се мoгaтъ да
ги пpeглeдaтъ всеки пpиcжтcтвeнъ дeнъ и чacъ.
Г. г Конкурентите требва напълно да се cъoбpaзявaтъ
cъ чл. 11 oтъ закона зв oбщeeт. предприятия.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ
п. Coкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦOBЪ.
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
№ 1117З.

гp. Варна, 24 Aвгycтъ 1909 г.
Варненското Градско Общинско Управление обявява
на интepecyroщптb се за знание, 1е на 30 Ceптeмвpий т. г.
въ помещението на csщoтo управление, ще се произведе
тъpгъ cъ тайна конкуренция за отдаване на пpeдпpиeмaчъ
направата на централната aлea въ улица „Съборна", въ
чacтьтa u между „XУ линия" и пазарния плoщaдъ въ гp.
Варна.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11 ч. пpeдъ oбeдъ.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
около 654б лева и 91 cт.

Bp. 40 — 41.
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Cтp. 3.

Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 827 л.
3О стотинки.
TъpжнигБ книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на Общин
ското Управление, гдвтo интересующитв се мoгaтъ да ги
пp·Бглeжцaтъ всеки пpиcжcтвeнъ дeнь п чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ на
пълно cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
п. Kмeгъ: Д. БEДEЛEBЪ.
Ceкpeтapь x. K. ИBAHOBЪ
Варненско Градско Общинско Упpaнлeниe

Обявление
№ П268
гp. Варна, 25 aвгycтъ 19О9 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интересующитв се за знание, че на 3О септември т. г. въ
помещението на cжщoтo управление ще се произведе тъpгъ
cъ явна конкуренция за отдаване на пp·вдпpиeмaчъ изсича
нето на сечището „Гюндюзъ Чeшмe" oтъ насажденията на
Варненската Общинска гора..
Tъpгьтъ ще се произведе oтъ 3 до 5 ч. cлвдъ пладне.
Пространството на сечището е 38О269 декара. Прибли
зителната cтoйнocть на предприятието възлиза на около
270О лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 5% oтъ
cтoйнocтьтa на предприятието.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на
Варненското Oбщин. Лесничейство, гдето интcpecyющитe се
мoгaтъ да ги пpbглeждaтъ всеки пpиcsтcгвeнъ дcнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъcбpaзявaтъ напълно
cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ

Cтp. 4.
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ВАРНЕНСКО

Bp. 40 и 41.

ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
No. 12О29.
гp. Варна, 3 Ceптeмвpий 19О9 гoД.
Варненското Град. Общинско управление обявява на интepecyющитfe се вa знание, че въ помещението вa cжщoтo уп
равление на 16 Ceтпeмвpи т. г. часа въ 3 cл1щъ oб·вдъ ще
се произведе тъpгъ cъ явно мaлoнaддaвaнe зaoтдaвaниe на
пp^дпpиeмaчъ почистването на yл. „Oливeнъ" въ чacтьтa и
между yл. „Плввeнъ" и оградата на двора на чиплaкъ Axмeдъ Toлa.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 55О лв.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 27.5О лв.
Г. г. конкурентите требва напълно да се cъoбpaзятъ cъ
предписанията на чл. 11 oтъ закона за обществените пред
приятия
Tъpжнитe книжа мoгaтъ да се пpeглeждaтъ oтъ заин
тересуваните вcbки пpиcжтeтвeнъ дeнь и чacъ въ канцела
рията на техническото oтдtлeниe.
п. Kмeтъ M. ЮPДAHOBЪ.
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦOBЪ.

ВАРНЕНСКО

ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
№ 12028

гp. Варна, 3 Ceптeмвpий 19О9 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepecyющитe се за знание, че, въ, помещението на csщoтo управление на 17|IX т. г. въ 1О ч. пp. oбeдъ ще се произ
веде тъpгъ cъ явно мaлoнaдaвaнe за отдаване на предприемaчь нacтилaниeтo на ШОО кв. метра тpoтoapъ cъ цимeнтo-

В p. 40 и 41.
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Cтp. 5.

ви плочи, за сметка на стопаните на сградите въ улиците:
„6 Ceптeмвpий", Войнишка Мария Луиза и Сливница".
Приблизителна cтoйнocть на предприятието възлиза
на 8О00 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 40О лева.
Г-дa конкурентите требва напълно да се cъoбpaзявaтъ
cъ предписанията на чл. 11 oтъ закона за oбщecтвeннит·в
предприятия.
Tъpжнитe книжа QЖ на разположение на г. г. кoнкypeн.
TИTБ вс^ки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ въ канцеларията на
техническото отделение.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ
ПPЪПИCЪ

Варненско Градско Общинско Управление

Зaпoвeдь
ЛP 651
гp. Варна, 26 aвгycтъ 19О9 година.
Пoдuнcaниятъ Варненски градски кмeтъ cъмъ зaбeлeзaлъ, че въ повечето
бараки изъ града oж, издигнати флагове, които се pазвeватъ пpaздникъ и дeлвикъ, и cъ това имъ дaвaтъ пpaздничeнъ видъ и когато требва и когато не;
ocвeнъ това издигнатите флагове еж вети, oклicaни, та ех станали cъвceмъ
негодни за yпoтpeбeниe, та, при това cгcтoяaиe, употребявани те на бараките,
състоянието на които е eлщoтo, повече гpoзятъ отколкото да кpacятъ, вследствие
на което налага се длъжнocть на кметството, въ интереса на приличието и peдътъ
въ града, да забрани издигaниeтo на флагове, когато за това нe.мa причини,
които да изиcквaтъ общо oкpacявaнe дюгенитЬ cъ такива, а още повече на
такива, които еж. вeтп и oк;к,caни.
По горните съображения и на основание чл. 64 oт·ь закона за град
ските общини,

З A П O B Ь Д B A M Ъ :
1) Да не се дпгaтъ флагове на частните домове, дюгeни и дp. въ гp.
Варна пpeзъ обикновените дeлничви и пpaзднични дни, ocвeнъ пpeзъ тия, sa
които ще има официално paзпopeждaниe и

Cтp. 6.

„Варненски Общински Becтникъ"

40

~41'

2) Въ дните, пp·Ьзъ които, по официално paзпopeждaниe ще требва да
се yкpacявaтъ всички домове, дюгeни и пp. въ града cъ народни флагове, за6ранява се yпoтpeбeниeтo на вети и окъсани флагове. Флаговете требва да
бъдaтъ прилични.
Нарушителите на тая ми зaпoв·Ьдь ще се нaкaзвaтъ cъ глоба oтъ 1 до
50 лева, съгласно чл. 72 oтъ закона за градските общини.
Bъзлaгaмъ на общинските агенти, а също и на гpaдcкиrb полицейски
органи да cлeдчтъ за точното изaълвeниe на запoвeдьта ми, като пpoтивъ на
рушителите cъcтaвлявaтъ актове, които да ми пpeдcтaвлявaтъ за пoнaтaтaшнo
paзпopeждaниe.
Пpeпиcъ oтъ тая зaпoвeдь въ достатъчно екземпляри да се даде на длъж
ностните лица, до които се отнася тя и eдинъ eкзeмuляpъ да се прати на г-нa
Окръжния Упpaвитeль за сведение.
На зaпoвeдьтa да се даде най широка глacнocть.
Kмeтъ: (под.) ИВ. ЦEPOBЪ

в е p н o,
При Варненското Градско Общинско Управление
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ

Варненско Градско Общинско Управление

Зaпoвeдь
No. 646.
гp. Варна. 25 Aвгycтъ 1909 гoд.
Управлението ми е зaбeлeзaлo, че мнозина oтъ майсторите
пред
приемачи на частни постройки, поправки и ремонти на частни здания, въпреки
изричното постановление на закона за благоустройството (чл. 39), че всички
строителни работи въ Царството требва да cтaвaтъ cлeдъ формално разреше
ние и че нарушителите (били те майстори или дoмocтpoитeли) пoдлeжaтъ на
наказание, съгласно чл. 71 oтъ същия зaкoнъ, си нoзвoлявaтъ, въ съгласие cъ
дoмocтpoитeлитe, да извъpшвaтъ строителни работи, бeзъ да изиcквaтъ фор
мално позволително oтъ последните и то нaй-вeчe за работи, които не биха
се разрешили, ако се поискаше разрешение.
Независимо oтъ това много oтъ домостроителитЬ не се cъoбpaзянaтъ
cъ чл. 44 ofъ закона за благоустройството, като не ocтaвятъ позволителния
билeтъ, утвърдения пpoeктъ и протокола за даване линия и ниво да се нaмиpaтъ постоянно на мecтocтpoeниeтo, за да може вceкoгa да става проверка на
работата oтъ техническата градска влacть. Bъзъ основа на всичко това и чл. 64
oтъ закона за градските общини,

Cт
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Зa,iп:oDB'^f2i;:sa,iv£rьэ:
I. Зaдължaвaмъ всички мaйcтopи-пpeдпpиeмaчи на частни здания, преди
почване на каквато и да е строителна работа, да изиcквaтъ oтъ дoмocтpoитeлитe изискуемит/Ь oтъ закона билети, утвърдени планове и дp. книжа и да ра
ботят ь cъoбpamo cъ тexъ.
II. Задължавамъ всички дoмocтpoитeли да ocгaвятъ на мЬcгocтpoeниeтo
всички издадени по строенето утвърдени планове, пoзвoлитeлoи билети и пp.,
както изисква чл. 44 oтъ закона за благоустройството.
III. На нeизuълнптeлитe на няcтoящaтa ми зaпoвeдь ще се cъcтaвятъ
актове и нaкaзвaтъ съгласно чл. 71 oтъ закона за благоустройството. Работите
ще се cпиpaтъ при нeизmлнeниe на и. II oтъ настоящата зaиoвeдь, даже и дoмocтpoитeлитe да cлi снабдени cъ позволителни билети.
IV. Bъзлaгaмъ на техническото отделение при управлението ми да бди
най-строго за прилагане настоящата ми зaпoвfcдь, като на всички нарушители
съставя актове, и
V. Препис/ь oтъ настоящата ми зaпoвeдь да се изпрати на г. Варненския Oкp.
Уupaвитeль за eвeдeниe, на г. председателя на майсторското сдружение въ
града за разгласяване между члeнoвeтЬ на дружеството и други да се зaлeпятъ
на пo-виднитЬ места въ града.
Kмeтъ: (под.) ИВ. ЦEPOBЪ

в е pнo
При Варненското Градско Общинско Управление
Ceкpeтapь: x. K. ИBAHOBЪ

ИЗBOДЪ
oтъ

Решенията на Bapнeн. Град. Общ. Cъвtтъ
((Продължение oтъ (5рой 38 39).

429. По молбата на Cтoянъ Mиpчeвъ, cъ която моли да му се разреши
да построи барака при вxoцнитe врата
на град. градина „Caнъ Стефан. Бългa
рия" се остави бeзъ последствие.
250. Чacтьтa oтъ имота на Елена
Цанева, която се отчуждава за yл. „Ох
ридска", да се оцени oтъ една комисия,
състояща се oтъ помощ, кмета Ф. Xpи·
cтoвъ, инжeнepъ г. Бъpнeвъ и тexничec.
нaдзиpaтeль Ив. Чepвeнкoвъ и по тая
оценка, ако се съгласи Цанева, да тi се
даде тя. За въ бъдarиe, когато има да
се oтчyждaвaтъ части oтъ имоти, които
ре мoгътъ да се дaдътъ на пpeдпpиeмaчъ

да ги събори то на комисия да се иph
дaвaтъ на самите имъ стопани,
251. Но молбата на Дим. Toлopouъ,
cъ която моли да му се отстъпи съсед
ното на местото му нpaзднo общ. место
въ IV yч. oтъ 150 кв. м. се остава бeзъ
последствие.
252. Да се признае за събрана oтъ
общината но изиълн. и дело № 422/909
г. сумата oтъ З00 л., броена oтъ длт ж
никa иo същото изпълн. дело Capaнди
x. Teoxapoвъ на общ. изпълнитeль пpeзъ
90О г. K. Лyкoвъ и да се пpecпaднe тя
oть обшия ДLЛГЪ по изпъл. дело. Пpo·
тивъ наследниците на K. Лyкoвъ да се
заведе гpaжд. иcкъ за З00 лв., uoнeжe
той ги е cъбpaлъ oтъ x. X e, >xapoвa и
иe ги е внecaлъ но пpинaдлeжнocтъ
253. Да се повърнать oтъ oбrцин.
каса на Xp. Д. Kexaйoвъ внecннитe orъ
него въ общ. каса 200 л. cpbtцy квит.

Oтp. 8.

^Варненски Общински Becтникъ"

№ 1 на 2/1 т. г. общ. връхнина за питиeнъ пaтeнтъ пpeзъ първото полугодие
на т. г., като neлpaви:iнo внесени.
254. Разрешава да се пoвъpнaтъ
oтъ общ. каса на Xюcню Mexмeдoвъ
внесените oтъ него вь същата каса 20
лй. на 10/XI 908 г. и uoeтaнoвявa да
0Стане за построяване на здание за rycкo
консулство, общ. место, подарено за тая
цёль по рано.
256. Видоизменява решението си
№ G30/908 г. така: cтoйнocтьтa за x/5
чacтъ oтъ къщата въ II yч. на гp. Варна
№ 945. която се отчуждава oтъ oбщин.
за урегулиране на yл „Acпapyxъ" oтъ
506*90 лв. да се заплати на Aлeк. Liacйлeвъ Etaндyлcвъ, вместо на Cмapaйдa
Жeлeзoвa, защото Bacйлeвъ по Силата
на крепостния aкть·№ 109/909 г. ceгd
ё iзoбcтвeн iкъ на тази чacтв, ако раз
бирарията cтoйнocть не ё заплатена.
257, Bьзлaгa се тъpгътъ за про
дажбата на 26 пpaздни места въ IV yч.
На гp. Варна въ квapт. № № З76, 377
и 378, пpoизвeдeнъ на 2 aиpилъ т. г. и
изказва мнение да се възлoжaтъ върху
конкурентите, които c ъ дати най износ
ните за общината цени а именно: 1)
върху Димо Cтoянoвъ за мЬcтo № 1 кв.
376 oтъ 2488О кв. м. но 7·65 лв. кв. м. или
всичко за 1903*30 лв., 2) върху C. II. Кал
кaнджиeвъ за мЬcтo № 2 въ кв. № З76
oтъ 231*50 кi*. м. uo 4*05 лв. за кв. м. или
всичко за 937 л. 58 cт.; 3) върху Cтoянъ
Kaлкaнджиeвъ за мfЬcгитo № 3, квapт.
№ 376 oть 275*50 лв. кв. м. по 5 05 лв
за кв. м. или всичко 1392*29 лeвв; 4)
върху Toдopъ Димитpoвъ за мЬcтoтo
№ 4 въ квapт. 376 uo 4*55 лв. за кв. м.
или всичко за 1213'03лв; 5) върху Никола
Димoвъ за местото № 5 вь квap. № 376
oтъ 266*60 kв. м по 4 1 5 лв. за кв. м,
или всичко за 1106 39 лева; 6) върху
Aт# Дuмитpoвъ за местото № 6 въ квap.
№ 376 oть 200 20 кв. м. по 7*35 лв. за
кв. м. или всичко за 1471*47 лв.; 7) въp
xy Димо Koп,eвъ за местото № 7 квapт.
№ 376 oть 200 20 кв. м. по 5О5 лева
за кв. м. или всичко за 1011*01 лева; 8,
върху Ив. Kapaджoвъ за местото №
8 въ квapт. № 376 oтъ 200*20 кв. м. иo
4*70 лв. за кв. м. «ли всичко за 940*94
лв.: 9) върху Ат. Mapинoвъ за местото
№ 9 въ квapт. № 376, oтъ 200·20 кв. м.
по 6*60 кв. м. или всичко за 1321 32 лева;
10) вi,pxy Жеко В. Mapкoвъ за местото
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№ 1 въ.квapт, №377 oть 2!55 кв. U. йo
6*40 лева, или всичко за 1644*75 л.j 11)
върху Нейко Гeopгиeвъ, за место № 2
въ квлpт. № 377 oтъ 2298О кв. м, по
4*90 лева или всичко за 112б02 лева;
12) върху Aнгeлъ Aндpeeвъ, за местото
№ 3 въ квapт. 377 oтъ З17 кв. м. п0
6 80 лева за KEJ. NL, шtи всичко за 2155*60
лева; 13) върху Mиxaилъ Kpъcтeвъ Ы
местото № 4 въ квapт. № 377 oтъ 200
кв. м. по 5 10 лева кв. м., или всичко
за 1050 60 лева; 14) върху Георги Щ е
peвъ за местото № 5 въ квapт. № 377
oтъ 266*60 кв. м. по 4*50 лв кв. м. или
всичко за 1199*70 лева; 15) върху Ат.
Ileткoвъ за местото № 6 въ квapт. №
377 oтъ 266 60 кв. м. по 4*65 лева за
кй. ai· илй всичко за 12З969 лева; 16)
вьpxy, Aл. Koлeмoвъ за 5iectoтo «№ 7 ЙЪ
квapт. № 377 oтъ 2002О кв. ii. по 6 ; 75
лв. кв. м. или всичко за 1351*35 лfcвaj
17) върху Янко Hикoлoвъ _ за мecтo·fd
№ 8 въ квap. № 377 oтъ 200*20 кв. U.
по 5*10 лв. или всичко за 1 О21 02! лева*
18) върху Ат. Toдopoьъ за местото № 9
въ квapт. № 3Т7 по 4*30 лв. кв. м* илii
всичко за 860*86 лева,* 19) върху Cтafipи
Пeтpoвъ за мfecтoтo № 10 въ квapт.
JVO 377 oтъ 200*20 кв. м. по 6*70 лв. кв.
м. или всичко за 1341 ·34 лева; 20) вър
ху Пacкo Toпaлoвъ за местото № 11 въ
квapт. JJs 37? но 4 75 лв. или всичко за
1266·35 лева; 21) върху Илия Toдopoвъ
за местото № 12 въ квapт. № 377 oтъ
266*60 кв. м. по 5 лева за кв. м. или
всичко за 133З лева; 22) върху Киро
Гeopгиeвъ за местото № 1 въ квapтaлъ
№ 378 oтъ 234 90 кв. м. по 7*6Q лева
кв. м. или всичко за 1785*24 лева; 23)
върху K. Георгиeвъ за местото № 2 въ
квapтaлъ № 378 oтъ 205*20 KR. M. ПО
6*15 лева за кв. м. или всичко за 1261*98
24) върху Слави Димoвъ за местото № 3
въ квapтaлъ № 378 oтъ 200 кв. м. по
6·75 лева кв. м. или всичко за 1350 лв.·
25) върху Cтoю Пaнaйoтoвъ за местото
№ 4 въ квapтaлъ № 378 oтъ 214 30 кв.
м. по 6 лева за к«. м. или всичко за
1285*80 лева; 26) върху Добри Гeнчeвъ
за местото № 5 въ квapтaлъ № З78 oтъ
279*50 кв. м. по 71О лева кв. м, или
всичко за 1984 лева и 45 cт.
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