Година XII.

Варна, 21 Ноември 1909 г.

IЬpи, uиcмa и всичко за &*ет.<иьа да
te upaщa до Градско* Общянс^-ю
Управление въ Варна.

И 4 Л И 8 * TpИ UATИ ВЪ MЪCвЦЯ,

обикновено къмъ 10. 20 и 30 числа.
Цвaaтa на в-fecтникa е, винаги пред
платено, за година само 1 лв. 20 cг.
Може да се предплаща u само aa три
мtceцa.
Eдuнъ 6рой 5 cm,

Bp 53 и 54.
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Eдuнъ 6рой 5 cm,

Peдaктopъ-eкeиeдитopъ : Bapнeн. Град Oбщин. Библиoтeкapь Д. Г. Aтaнacoвъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
»• 1б712
Гp. Варна, 17 Hoeмвpий 1909 тл
Варненското Градско Общинско Управление въaъ Об
нова решението на общински сгьвЬтъ oтъ 13 тoгo пoдъ JW
609 обявява на интepecyющитъ: се за знaнae. че на 2 Декeмвpий т. г въ помещението на cжщoтo управление ще
се произведе нoвъ Пгprъ чpfcзъ тайна конкуренция, за от
даване на oткyпчикъ събирането на общинските бepии oтъ
метKИГB и ТЕГЛИЛКИТЕ, за вp^мe oтъ I Янyapий до
31 Дeкeмвpий 1910 гoд. (чд. 88 п. 8) oтъ закона за градски
те общини.
0$ертигв ще се пpиeмaть oтъ 9 до 11 часа пp. пладне,

Cтp. 1

„Варненски Общински 6ecтпнкъ*

Ep.,5$ и 5·i

Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 500О лв.
Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква 250 лв.
Tъpжнитfc книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на
общинското управление, гдето интерееующигБ се мoгaтъ да.
ги пp·вглeждaтъ всеки пpиcжтcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напъл
но cъ,чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
ff 1571З
гp. Варна, 17 Ноември 1909 година.
Понеже пpoизвeдeниятъ на 13 Hoeмвpий т. г. тъpгъ за
отдаване на пpeдпpиeмaчъ нacтилaнeтo на улица „Чepвeнcкa" cъ тpoшeнъ кaмъкъ (чaкълъ) до улица „Цapибpoдcкa"
въ Ш yч. на гp. Варна не се yдoбpи oтъ oбщин. cъвeтъ,
обявява се на интepecyющитe се за знание, че на 2 Дeкeмвpий т. г. въ помещението на oбщин. управление ще се про
изведе нoвъ тъpгъ cъ тайна конкуренция за cжщaтa цeль.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 3—5 часа cд, oбeдъ,

Брой 53 и 54

„Варненска Общински Becтнaкъ"

Cтp. 3.

Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на Ь300 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 5%, иди
415 лева.
Tъpжвитв книжа <ж на разположение на интepecyющитfc се вefcки пpшжrcтвeнъ дeнь и чacъ въ канцеларията
на общинското управление.
Г. Г. Конкурентите напълно требва да се cъoбpaзятъ
cъ предписанието на чл. 11 oтъ закона за обществените
предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEPOBЪ.
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦOBЪ.

ВАРНЕНСКА ДЪРЖАВНА ДЕВИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„МАРИЯ ЛУИЗА,,

Обявление
N 1259
Дирекцията на Варненската държавна девическа гим
назия „Мария Луиза" eъ това обявява за знание на интepeoyющRrh се, че на 12 дeкeмвpий т. г. въ 2 часа сл£дъ oб-feдь
въ помещението на Варненското oкp. Финансово управление
ще ee произведе мaлoнaддaвaтeлeнъ тъpгъ eъ явна конкурен
ция за доставката на xлъбъ, месо и продоволствени продукти
на пансиона при същата гимвaзия за вpймe oтъ f Янyapий
1910 до 1. Янyapий 1911 година.
Зaлoгъ зa·пpaвoyчaeтиe въ търга се иска 50/° oть пър
воначалните цъни.
Конкурентите, които би се явиди на тъpгъ тp·Ьбвa на-

Cтp. 4.

„Варненски Общински Becтниtcъ"

Брой 53 и 54.

iп.ллo да ee eъoбpaзявaтъ cъ чл. И oтъ закона за обществе
ни rL· предприятия.
Приблизителната cтoйнoeть на предприятието на месото
възлиза на около 500О лева.
За xлeбa — възлиза на около 3600 лева.
За продоволствените продукти — около 9,500 лева.
Пoeмниrfe условия и дp. тъpжни книжа мoгaтъ да се
цpbглeждaтъ въ казаното Финансово Управление, всеки пpиc^;тcтвeнъ дeнь и чacъ.
Разноските но публикуването и дp. oeтaвaтъ, за cмЪткa на предприемача.
Варна, 10 Х111909 г.
Диpeктopъ: ИВ. KИBCИЗOBЪ
Ceкpeтapь: H. K. aAPAKЧИEBЪ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление
M 159в2
гp. Варна, 19 Hoeмвpий 1909 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepecyющшe се за знание, че на I Дeкeмвpий т. гoд. 10
часа пp^ди пладне, въ помещението на cжщoтo управление,
ще се произведе тъpгъ чp^зъ явно мaлoнaддaвaнe за достав
ка на следните предмети, нyяcдни за градско общинските
цветарници, а именно:
1) 600 парчета саксии височина И, ширина 12 & м.
2)400

„

„

„

10

10l/2 c. м.

В) 400

„

„

„

18

14 c. м.

„Варненски Общински Becтникъa

Бp, 53 и 54.

Сто. 5.

Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 124 лева.
Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква 6 20 лв.
Г. Г. конкурентите тp·вбвa да се cъoбpaзятъ cъ пред
писанията на закона за обществените предприятия.
Kмeтъ: ИВ. ЦEP01УЬ.
п. Ceкpeгapъ: В. В. ЖИBOПИCЦBBЪ.

П0ШHИ УСЛОВИЯ
за продаване пpaздни общински мйcтa cъ бдaгoycтpйcтвeнa
ц·fcль на доказано бfcднитfe и бездомни варненски семейства*
Чл. 1. Местата се пpoдaвaтъ чp*зъ явна конкуренция на квaдpaтeнъ
мeтpъ cъ определени по плана граници и размери.
Върху скицата се oтбeлeзвa пространството, датата и номера на указа,
cъ който е разрешено продаването.
Чл. 2. За право участие въ търга, конкурентите дaвaтъ зeлoгъ на вceкo
место по отделно 10 лева.
Чл. 3. Конкурентите за местата требва да бяiдaтъ доказано бедни Вар
ненски жители, бългapacки пoдaнници cъ семейства и да cлк, членове на Вари.
oбюинa, които да еж живели най-малко пeтъ години въ гp. Варна и да не пpи·
тeжaвaтъ те или членовете oтъ семейството кжщa или место за жилище въ
чертата на града или друга община.
Те, конкурентите, мoгaтъ да кyпятъ само по едно место неделимо, кое
то се вписва въ крепостния aктъ.
Зaбtлtжнa; Oтъ едно семейство се позволява да конкурира само едно
лице, мжжътъ или жената, което, за да може да се дoпjcтнe да участвува въ
тъpгътъ длъжeнъ е да представи на тъpжнaтa комисия удостоверение, за че
семейството му (на конкурента) е записано въ числото на бедните и че то не
притежава клvtцa или место въ чертата на града или другаде.
Чл. 4. Изплащането cтoйвocтьтa на местата ще става въ eдинъ cpoкъ
oтъ дeceтъ години по cлeдyющия нaчинъ:
а) Петнадесета дена cлeдъ съобщението зи утвърждението на търга
купувача е ддъжeнъ да внесе въ общинската каса дeceтъ лева oтъ cтoйнocтътa
на местото} една година cлeдъ това, още дeceтъ лева, а остатъка се разпреде
ля на В вноски, платими въ края на всека година;
б) При изплащане последната вноска на местото, общинската каса пpe«
хваща сумата оставена за зaдoгъ за пpaвoyчacтиe въ n p г a ;
в) Cлeдъ внасянето на делата cтoйнocть на местото, общинско1 o управ
ление, по дадено заявление oтъ купувача на местото, издава вa последния кpeпocтeнъ aктъ;

Cтp.

6.

„Варненски Общински Becтникъg

Бp. 5t и 52.

г) Всичките разноски по издаването на крепостния aктъ, както и всички
други общински налози, еж. въ тeжecть на купувача.
4л. 5. Ако купувача не внесе въ определения въ чл. 4 cpoкъ, припадающaтa се чacть oтъ cтoйнocтьтa, пpoдaньтa си остава, по право недействителна
и 6eзъ да се съобщи ьa купувача, че се е oткaзaдъ oтъ търга, зaлoгътъ се кон
фискува въ полза на общинската каса и местото се продава на ново за смет
на общината.
Чл. 6. Продажбата на местата се счита за окончателна cлeдъ yдoбpeниeтo на тъpгътъ oтъ общинския cъвeтъ и yтвъpждeoиeтo oтъ министерството
Чл. 7. Местото cлeдъ утвърждението вa тъpгътъ и cлeдъ като зaкyцyвaчa внесе пpипaдaющaтa се чacть oтъ cтoйнocтьтa му се предава на купувача
и му се разрешава да построи, които е длъжeнъ да стори въ paзтoяниe на две
години, иpaчe, общинското управление има право да отнеме местото и да го
продаде на другиго. Въ тaкъвъ случай, обаче, на купувача се възвpъщaтъ oтъ
общинската кае;?, само внесените oтъ него за това место пари срещу cтoйнo·
cтьтa на cлiщoтo, а залога се конфискува и остава въ полза на oбщин. каса.
Чл. 8. Продадените места се cчитaтъ общински до издаването на купу
вача кpeпocтeнъ aктъ. Върху наследниците и въобще приемниците на купени
те места пpeминaвaтъ и всички задължение поети oтъ пoкyпaтeлитe, съгласно
пoeмнитe ycлoвия.
Зaбiiltжкa: Преди изтичането на дeceтъ годишния cpoкъ, не се позволя
ва никакво прехвърляне на coбcтвeнocтьтa и правото на владение, мaкapъ и
преди тоя cpoкъ, cтoйнocтьтa на местото да е напълно изплатено.
Неразделна чacть oтъ тия пoeмни условия cъcтaвлявaтъ Ъбпдо поемай
условия и всички дeйcтвyющи въ страната закони, кacaющи до тия пoeмни
условия.

ИЗB0ДЪ

дpyгapъ и пpeдceдaтeль aa местното
дeмoкp. бюро, което вероятно щ,eлo да
бждe по продължително, той му се на
oтъ
лагало
да излезе и ръководи органи
Piшeннятa вa вapнeн. Град. (Убщ. Cъвtтъ
зацията
още по вече, че въ тоя мoмeнтъ
({Продължение oтъ брой 51—52).
имало пoпълзнoвeния за предизвикване
разцепление въ нейните редове, той е
билъ твърдо peшeнъ да напусне кмет
ПPOTOKOЛЪ
ската длъжнocть и най настоятелно мо
№ 40.
ли г-дa съвЪтниците, да му пpиeмaтъ
оставката.
oтъ 23 Май 19О9 гoд.
Съвета cлeдъ изcлyшвaниeтo г*нъ
312. Кмета г. Д. Филoвъ, който кмета Д. Фялoвъ, намери дзкaнeтo му
заяви на г-дa съветниците, че при за уважително и за това по него реши:
всичко, че оня дeнь му е гласувано приема оставката на г. кмета Д. Филoвъ.
доверие cъ гoлeмo болшинство, обаче
за да може да се разсее всички инси
31З. F&пш да се командирова за гp.
нуации и клюки, които по нeгoвъ aдpecъ Лиeжъ, eдинъ oтъ градските инженери
злоумишлено, претенденти на кметската при отдела за водопровода и кaнaлизaдлъжнocть разпространявали изъ кю- зaциятa на г. Варна, за да пpиcътcтвyшeтaтa, требвало cъ по гoлeмa свобода вa и контролира изливкaтa на rpлбитe
а изпълнението на кметската длъжнocть и да приеми тия oтъ rbxъ, които на
вe му дава такава и oтъ друга страна, пълно oтгoвapятъ на изискванията на
пpeдъ видъ oтcj&cтвиeтo на неговия специалните uoeмни условия, по тbxнaтa

Бp. 53 и 54.

„Варненски Общински Becтникъ"

доставка. На кo.м iпдjpoвaния ивжeнepь
да се плaтятъ п&тниj съгласно зaк. за
чиновниците, а дневни но 40 л. на дeeь.

Cтp. 7.

35 коня на 1/П т. г., да се събере oтъ
последната (общината).

320. Да се възложи на тexпичecкoтo отделение нpи общ. Управление да ви
№41.
ди и определи, колкото се може по ско
ро още квартали за м;I;crл. кoмтo да се
oтъ 27 Май 19О9 год.
дaдaтъ чpeзъ гъpгъ на доказа ю б&д iи314. Провъзгласява избpaнъ эaкмeтъ тe Bapнeн. граждани cъ семейства.
на Bapнeв< Град- община, съветника Ив*
Цepoвъ.
321. По молбата ua съветника
ПPOTOKOЛЪ

315. Да се ходатайствува пpeдъ по
читаемото M-вo на Bжтp. Раб. да от
мени телеграфическото си разпорежда
не oтъ 19 Май т. г. пoдъ № 33З1 и да
yдoбpи протокола на тъpжнaтa комисия
oтъ 2 J-й Aпpилъ т. год., cъ който в
възлoжeнъ бюфета по доброволно съгла
сие върху Bapнeн. Aкциoн. Пивоварно
Д-вo за 12,000 лева oтъ 1 Май 1909 r,
до 31 Декември 1910 год.

Филипъ Xpиcтoвъ. cъ която моли, за да
бждe ocвoбoдeнъ oтъ дл ьжнocтьтa, която
занимава — пoмoщникъ кмeiъ на Bдpн.
град. община, да не се уважи.
322. Разрешава да се вземе обрат
но oтъ Cт. Cтaнeвъ, продадения му на
8-й май т. г. общ. кoнь и да му ee пoвъpнaтъ oтъ общ. каса броените oтъ
cлщия за него 91 л. както и залога
oтъ 5 л.

316. Да се отпусне oтъ общ. каса
323 Oтъ вноската която има да
сумата 50 л. нyжднo за обгербването на
позволителното за право отваряне на об прави предприемача на „Бача'' Xp.
Лeoндиeвъ, по полицата cъ пaдeжъ б/Х1
щия. аптека въ града.
909 г. да се пpecпaднe чpeзь прехва
щане на сумата 1954 л. 32 cт., които
ПPOTOШЮГБ
cжщия има да вземе oтъ общината, за
№ 42.
направата на улица „Войнишка", cълacнo cклyчeния дoгoвopъ и окончателната
oтъ 30 Юний 1909 год.
ситуация.
317. Приема и yдoбpявa пpoeктo
пoeмнитe условия за продаване пpaзд·
324» Изказва миhшe ;u се yдoбpи
ни места cъ благоустройствена цeль,
тъpгътъ
за отдаване ма i.pbдгpucuaчъ
на доказано бxднитё и бездомни Варпоправката
на 327 фeнepя cъ боядисва
нeн. семейства.
нето имъ, пpoизвeдeнъ на 22 май т. r:
и да се възложи върху конкурента Bp.
318. Назначава комисия въ cъcтaвъ Петрови за 249 лв. cъ боядисването на
п. кмета Дякo Beдeлeвъ съветниците P* фенерите*,
Гeopгиeвъ в Kp. Tpoшeвъ и на тъзи ко
мисия възлага, по книжата, които ще и
325. Изказва мнение да се yдoбpи
се пpeд·зтaвятъ да проучи щателно, се
тъpгътъ
за доставката на смукателни и
мейното положение и материално състо
предавателни
фортове и спасително пла
яние на нуждаещите се oтъ места за
тно
нyждни
за
oбщин. пожар, команда и
жилища Вари. граждани и да състави
да
се
възложи
върху конкурента Ю.
cпиcъкъ на бедните oтъ тixъ, които
Mицoвъ
&
Haтaнъ
за 14б лева 70 cт.
съгласно специалните пoeмни условия.
или
5
%
пo-дoлy
oтъ
пъpвoнaч. цена.
ще cдйaвa да имъ се oтпyщaтъ на 8 й
Юний т. г. вл тъpгътъ за продажбата
на 232 места на доказано бедните Bap326. Разрешава да се отпусне oтъ
нeн. граждани cъ семейства.
общ. каса cтoйaocтьтa на купените за
oбщин· сметка на 28 май т. г. предме
319. Правото яИнтизaпa% за пpo- ти, които <ж били нyждни по посрещанедeнадrb oгь Ат. Фидипoвъ на общината то ocтaшcитe-яa. JIr Дpинoвъ oтъ 196 л.

„Варненски OбщинcкиBecтвикъ"

Cтp. 8.

20 cт. и да се зaпдaтятъ на пpaвoимЬ·
ющитe имъ стопани, пoдpoбвo означени
въ това решение.
327. Разрешава да се заплати oтъ
общия, каса на фирмата А, Z. Basseur
& C-иe cтoйнocтьтa на доставения oтъ
тая фирма, за общината кoмeвтapъ по
гражданското право н i фpaнцyзкия пpoфecopъ Е. Baudrg — Lac anfincг въ 26
тома, въ paзмepъ на 240·05 л. които да
се upeдвидятъ за изплащане въ бюдже
та за 910 г. като cтapъ дългъ.

Бp. 53—54

Съобщава се за предпазване, че III
Cтpeлчecки дъp. биpникъ:, пpп събираниeтo си на данъци е зaлoвилъ у Филипъ Гpoзeвъ oтъ село Стрелча една
двyлeвoвa филшивa монета и у Cтoянъ
Mитeвъ oтъ c. Keнeлии, Панагюрска
околия една 20 cт. такава, който се отличaвaлъ oтъ истинските по това, че
направата имъ е oтъ олово, грубо как
то по венеца, буквите герба, тъй cжщo
и въ кpъгъ cъ eлипcooбpaзнa.

Фepдинaндcкaтa aгeнтypa йa Бъл·
Нар. Банка съставила eдинъ aктъ, при
зaлaвeнeтo на една фалшива 50 cт. нонeтa cъ милeзимъ 1883 гoд. Тая монета
2? а, 3 Е3С X I се отличавала oтъ истинските 50 eтoтинкoви такива по това, че е cъ oлoвeнъ
цвeтъ, огъна се при нaлeгaнe, звънти
Пoдъ надзора на Aвpeecкaтo Ceл. неявно, реже се cъ нoжъ, всички над
общ. yнpaвлeниe се намира две бeзcтo- писи по нея еж по плътни oтъ ония на
пaнcки „ювaa кобили cъ следните беле истинските и тежи cъ 65 сантиграма
зи 1) кобила на 7 г· кocъмъ тъмно чep- по-малко oтъ т*xъ.
вeнъ, на главата и бели косми и 2) ко
била на 6 гoд., кocъмъ чepъ и на главата
бeлo. Горното се съобщава на интepeШaбaнъ Caлиeвъ oтъ гp. Варна си
cyюгдитe се, че до 20 дни считано oтъ изгyбилъ оригиналния интизaпcки билeтъ
30 X т. г., ако стопанина имъ не се яви № 84О9 серия 71/908 г. и вместо него
cъ нyжднитe документи и си ги прибере е издадень дyбликaтъ. Ако се окаже пpeще се пpoдaдaтъ за въ полза на oбщин. дмeтний вилeтъ у нeкoгo, да се счита
нeвaлидeнъ.
каса.
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cp^щy възнаграждение три броя на „Вар
ненски Търговски Beeтникъ* брой 180 oть

1908 гoд. Които абонати имaтъ запазени oтъ тоя брой, да eъoбщaтъ БЪ печатницата „Просвета11 нaй~къeнo до 15-й Дeкeмвpий настоящата година.
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