Година XII.

Варна, 28 Ноември 1909 г.
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Варненски Общ. Bteшiкъ
Излиза три п&ти въ мtceцa,
обвжновено къмъ 1О. 20 и 30 числа.

Пари, писма н вcкч;.o да виетнп&а да
се праща до Градско-Оищине.сото
Управление вi> Вярна.

Цtшaтa на в-Ьcтникa е, винаги пptдплатено, за година само 1 лв. 20 cr,
Може да се иptдплaщa н само за тpв
мfcceцa.

За обявления се n.-atцa на думах
За първа страница
3 cт
m втора страница . , . , . 2 m
. . . .
2^
m тpeтя и чeтвфpзa

£дuнz 6рои 5 cm.

Eдuнг 6рой 5 cm.

Peдaктopъ-eкcпeдитopъ: Bapнeн. Град Oбщaн. Библиoтeкapь Д. Г· Aтaнacoвъ.

Варненско Градско Oщuнcкo Управление.

Обявление
No. 16372.
гp, Варна, 27 Hoeмвpий 1909 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepecyющитъ се за знание че на 29 Дeкeмвpий т. г. въ
помещението на csщoтo управление ще се произведе тъpгъ
cъ тайна конкуренция за отдаване на пp·fcдпpиeмaчъ ЧИ
СТЕНЕТО НА ГP. ВАРНА, за време oтъ 1 Янyaгий 191О
година до 31 Дeкeмвpий 1912 гoд.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 2 до 4 часа cлtдъ
пладне.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
за три години на 210000 лева.
Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква 10,500
лева.
Tъpжнигв книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на об
щинското управление, гдето интepecyющитe се мoгaтъ да
ги пpeглeзвдaть вейки пpиcжтeтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзятъ напълно
cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
за Kмeть: M. ЮPДAHOBЪ.
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦOBЪ.
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ПP0Ш0^ДQГ0B0PЪ
за построяване въ гp. Варна eдинъ xoтeлъ cъ казино, салони, вoдoлfeчeбни приспособ
ления. въздушни, и морски слънчеви бани по пpoтяжeниeтo на мoppкия бptrъ
и бюфeтъ въ приморската градина.
Подписаните oтъ една страна Ивaнъ II. Цepoвъ, кмeтъ на гp. Варна,
дeйcтвyющъ oтъ името и за сметка на Варненската градска община и oтъ друга
apxитeктъ X. Гpyнвaлдъ, дeйcтвyющъ oтъ името и за сметка на cиндикa P. Baйнepтъ сключихме днecъ на
въ гp. Варна настоящия дoгoвopъ, за
cлёдyющeтo:
§ 1. Cиндикa Бaйнepъ ще построи върху oкoдo З000 кв. метра oтъ град
ското место, определено въ приложения при настоящия дoгoвopъ cитyaциoнeнъ
плaнъ eдинъ xoтeлъ cъ З00 стаи cъ казино и салони. Той ще построи и всички
приспособления за водолечение (xидpoтepaпия), въздушни, слънчеви и морски
бани по пpoтяжeниeтo на морския бpeгъ и бюфeтъ съгласно представения пpoeктъ и ония, които ще се пpeдcтaвятъ oтъ архитекта Гpyнвaлдъ. ТЬзи проекти
заедно cъ всички необходими къмъ тexъ планове cъ всички детайли; дeвизъ, вЪдoмocть за цените и подробния cитyaциoвeнъ нpoeктъ за общото разположение
на постройките, приспособленията и парка, върху гореозначеното общинско ме
сто, требва да еж. одобрени предварително oтъ общинската влacть и утвърдени
oтъ държавната техническа влacть. Изменения на утвърдените планово ще се
пoзвoлявaтъ само ако пoдoбpявaтъ постройката и ако не нaкъpнявaтъ цeлocтьтa
на сградата въ количествено и качествено отношение.
Всички изменения на първоначално предвидения и yтвъpдeнъ плaнъ, както
строителните, тъй и конструктивните и дaтeйли планове ще cтaвaтъ само cлeдъ
предварително одобрение oтъ общинските и държавни технически власти, въ
пpoтивeнъ случай cиндикa Baйнepтъ е длъжeнъ да строи по първоначалния yтвъpдeнъ плaнъ и представения девизъ. Общинското Управление има право да
контролира хода на всичките постройки и начина на изпълнение на плановете,
чpeзъ свой apxитeктъ-инжeнepъ.
Всички планове требва да бя,дaтъ подписани oтъ кмета и началника на
техническото отделение. Подписването и приемането на представените планове
требва да се извърши oтъ общината най-късно въ разстояние на тpидeceть деня.
Разпореждания oтъ apxитeктypeнъ и ecтeтичeнъ xapaктepъ, както и строи
телните форми въ детайлните части пpинaдлeжaтъ изключително на pлucoвoдящий oтъ страна на cиндикa Бaйнepтъ и не бива да бъдaтъ спъвани.
§ 2. Cтoйнocтьтa на хотела заедно cъ xидpoтepaпeвтичecкитe приспособ
ления тpbбвa да възлиза на 2,500,000 лева. Тази eтoйнocть се определя по вfcдoмocтьтa за единичните цени, а единичните цени на материалите се oпpeдeлятъ
по пазарните цени за времето, когато се почне строенето, удостоверени oтъ
търговската камара.
Cиндикa Baйнepтъ се задължава да мoбилиpa вa своя сметка хотела за
едно cъ приспособленията му.
Cтoйнocтьтa на тЬзи мoбили не може да бждe по-малка oтъ 800,000 лева
определена по фактурите.
§ 3. Варненската градска община отстъпва на cиндикa Бaйнepтъ за без*
платно uoлзyвaнe paдcкoтo место означено въ § 1 на настоящия дoгoвopъ и
експлоатиране за своя сметка хотела cъ всички приспособления за eдинъ cpoкъ
orь 40 години. Срока се счита oтъ деня ня подписването на настоящия дoгoвopъ. Начина на експлоатирането требва да става съгласно законите на страната.
Oиндикa Baйнepтъ е cвoбoдeнъ да се сдобие по нaдлeжeнъ peдъ cъ пpиr
ви легии, ккквитo пpитeжaвarь светските курорти: 0па, Tpyвилдъ и Остааде, за
привличането на публиката.
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Щoмъ получи тези пpивидeгии, cиндикa Baйaepтъ се задължава да за
плаща на Варненската градска община следните такси: за пъpвитb нeть годи
ни 3 % oтъ техния чиcтъ дoxoдъ, а за вcbки cдeдyющъ пeть гoдипieнъ нepиoдъ
процента ще се увеличава cъ по l°/ 0 ,
§ 4. Варненската градска община се задължава да кaнaлизи,n, осветли,
uocтeли и снабди cъ достатъчна вода улиците около хотела , yл. „Ф^рдишшгь"
и „Цapь Бopиcъ" по нaчинъ какъвто е пoгpeбeнъ и изиcкyeмь за ;eкcплoaтaциятa на хотела и приспособленията му и както намери за дoбpb и когато
средствата u цoзвoлявaтъ.
§ 5. Варненската община oтcъaвa на cпвдикa Бaйнepтъ на безплатно
ползуване за 40 гoдишeнъ cpoкъ, както за хотела, още cлeдyющитe мlicтa: 1) ед
но место въ приморската градина oтъ 4000 кв. метра гдето е ^eгaшния бюфeтъ.
за да построи на това место cъ свой coбcтвeнни средства eдинъ мoдepeнъ бют
фeть cь приспособленията му. Бюфета както й постройките му ще се пocтpoятъ
колкото е възможно по близо до yл, nПриморска';
2) едно мвcтo oгъ 4000 кв.
метра въ гopнятa нова чacть на приморската градина между eвкcинoвгp iдcкoтo
шосе, стария градски кaнaлъ и новата градинска алея продължение yл. „Byлeвapдъ Фepдияaндъ" за игрища и спортни упражнения, като oтъ последните се
иcключaтъ игрите cъ коне; 3) oтъ морския плaжъ местото oтъ зданието на
Acapeтo до сегашната мъжка морска баня, за постройка на морски, възд)шни,
слънчеви бани и лечебна гимнастика иeключитeлнo за негово ползуване.
Oтoйuocтьтa вa баните и бюфета не влизaтъ въ означената въ'uapaгpaфъ
2 сума;
§ 6. Cиндикa Бaйнepтъ ще построи на определеното му по чл. 5 п. 3
место на брега модерни морски бани но предварително одобрени планове той
ще експлоатира и използува баните както и хотела cъ приспособленията му
иpeзъ оирЬдедеиия въ пapaгpaфъ 3 cpoкъ,
Зa6tltжкa: Oтъ сегашните общински морски бани, женската ще се вдиг
не и ще се постави, вънъ oть определения за бaйнepтa paйoнъ, а мжжкaтa ще
си остане. Тия б а ш общината ще ги експлоатира сама по свое усмотрение?.
§ 7. ('индига Бaйяepтъ се задължава на свои разноски да изпълни, пла
нира дoлъть кoйгo слиза по улица „Сендова" като uocтpoи нpeuoкpитъ кaнaлъ
така че xoтeлниятъ плoщaдъ да се съедини cъ морската градина. Общината е
длъжна да свърже дoлътъ cъ канализацията така щото на това место да не
тeкaтъ нечистотии.
§ 8. Cиндикa Baйнepтъ ще се пoлзysa oтъ всички отстъпени нему мъcтa както на плажа тъй и ония въ морската градина само за цeльra за която
cлi дадени и въ срока пpeдвидeнъ въ параграф ь 3 въ този договор ь. Всички
разходи, за подържане и украсяването на тия места ще бъдaтъ негови бeзъ да
взема общината никакво участие въ тexъ.
§ 9. Общината се задължава да изпълни всичките формалности по от
чуждаването местата и сградите които пpинaдлeжaтъ на г-нь Acapeтo, трите
к ъ т и на „Byлeвapдъ Фepтинaндъ* означени въ ситуационни плaнъ и uoдapeнaтo мecro за Руско Bицe Консулство. Г нъ Baйнepть се задължава да заплати,
cдeдт? свършването на всичка законни формалности, цeлaтa сума за отчужда
ването на къщата и местото на Acapeтo, както и трите кжлци заедно cь днop*
нитe имъ места — за които се говори по горе. Ако въ това се срЪщиагъ нiдеoи
затруднения или пъкъ регулирането имъ и oтчyжeниeтo се забави или craнe
невъзможно, cиндuкa Baйнepтъ не ще има право на каквито и да е вреди и
загуби.
Ако пpeдaвaниeтo на къщите и руското место се само зaбaш cиндикa
Baйнepтъ има право на съответно продължение нц, концесионния cpoкъ.
§ 10. Cиндикa Baйнepтъ се задължава въ cpoкъ oтъ 3 мbceцa cлeдъ
подписване договора да представи на одобрение всички необходима uлaнoвв и
книжа за хотела и пp. предвидени въ пap. 1 oтъ настоящия дoгoвopъ и. да за
почне постройката най късно два месеца cлeдъ окончателното утвърждение aa
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книжата, при cтpoитeлeяъ ceзoнъ. Една чacть oтъ зданието на хотела състояща
се oтъ 200 стаи ще требва дя co довърши въ eдинъ cpoкъ oть двb roдaни
cчитaнъ oтъ започването, ако не се явятъ непредвидени oтъ Baйнepть нeзaви·
cящи мжчнoтии. Останалите 10О стаи oтъ хотела ще се пocтpoяiъ най-късно
две години oтъ свършването на първите 200 стаи.
Постройката на морските бани и на бюфета въ морската градина ще
ee довърши най-късно до две години oтъ дeнътъ на започване хотела.
§ 1 1 . При подписването на настоящия дoгoвopъ cиндикa Baйнepтъ се
задължава да внесе въ касата на Варненската градска община залог ь 5°/ 0 вър
ху сумата 3 милиона лева или сто пeдeceть хиляди лева. Зaлoгътъ ще се вне
се въ нaличнocть, или въ български държавни ценни книжа.
Тоя зaлoгъ се повръща cлeдъ окончателното привършване на всички пред
видени въ настоящия дoгoвopъ сгради cъ приспособленията и мoбилиpaнeтo имъ.
Сдодъ това като зaлoгъ за доброто опазване и подържане въ изпpaвнocть зда
нията ще cлyжaтъ мoбeлитe на хотела.
§ 12. Ако cиндикa Бaйнepтъ не построи въ уговорения cpoкъ било ни
коя чacть oтъ хотела, било бюфета или морските бани или начене да строи
коя и да е oтъ тfcxъ по нeyтвъpдeнъ oгъ общинското yцpaвлeниe и oтъ компе
тентната техническа влacть плaнъ, то такива постройки вeднaia се cпиpaтъ
и залога пpeдвидeнъ въ § 11 се конфискува и вcичcи ибкарааи постройки cъ
всичките приготвени мaтepияли ocтaвaтъ на Варненската oвщинa бeзъ да се
плаща на cиндикa Бaйнepтъ какви и да било обезщетения; Общината е длъжна
предварително4да покани пиcмeннo Бaйнepтa да изпълни зaдлъжeниятa и ако
той това не стри въ мeceчaнъ cpoкъ прилага се гореизложеното въ изпълне
ние. При евентуални недоразумения решава една арбитражна комисия въ коя
то общината и Бaйнepтъ избиpaтъ по двама члена, а ueгия е пpeдтcaвитeля на
Bapнeн. oкp,г c;ьдъ. Решенията на тая комисия еж, зaдлъжитeлни за ^двeтe
страни.
Зa6tлЬжкa, Ако забавянето се дължи на ненавременното утвърждение на
плановете oтъ страна на тex. влucть aь тaкъвъ случай срока по решение на
cящaтa комисия се продължава*
§- 13 Ако cиндикa Бaftaepтъ не почне да строи въ уговорения cpoкъ,
дoгoвopътъ се yничтoжaвa cлeдъ като се вземе мнbниётo на гopнятa комисия,
пoпpaвo бeзъ cъдъ и бeзъ покана, зaлoгътъ се конфискува въ полза на общи
ната и всичкия пpигoтвeнъ мaтepиялъ остава coбcгвeнocгь на общината.
§. 14 ДатигЬ на зaпbчвauиeтo на коя и да е oтъ постройките и на
свършването имъ се кoнcгaтиpaтъ oтъ една кeмиcия най-късно въ три дни oтъ
писменото съобщение нaupaвeнo oтъ г. Бaйaepть, за започването иди свършва
нето на постройките. Комисията ще се състои oтъ Варненски Oкp;&жeяъ Инжeнepъ или заместника му, eдинъ пpeдcтaвитeль на общинското управление
и oтъ cиндикa Baйнepтъ, или представителя му.
§. 15 Bapнeнcктa градска община има coбcтвeнocтьтa на всички построй
ки заварени съградени oтъ cиндикa Бaйнepтъ, върху oтcтж,пeнитe му по този дoгoвopъ места, а правото на ползуване придобива CЛ1JДЪ иcтичaнeтo на 40 годишния
cpoкъ пpeдвидeнъ въ чл. 3 oтъ настоящия дoгoвopъ или по случаите указани
въ пapигpaфъ 13 и 14.
§. 16 Cдeдъ изтичането на предвидения въ този дoгoвopъ 40 гoдишeнъ
cpoкъ Варненската община се задължава да приеме всички годни за употребле
ние мoбили на зданието по oпиcъ и оценка на вещи лица, както за rfexяaтa
гoднocть, тъй и за цената имъ, вещите лица се нaзнaчaвaтъ oтъ дoгoвopящитe
по взаимно съгласие, въ случай на разногласие oтъ компетентния cъдъ.
Ако cиндикa Baйнepтъ предпочита може да си вземе всичките мoбили·
Всички, инсталации въ разните помещения, които се cчитaтъ като неделими
oтъ зданието съгласно закона за имyщecгв. coбcтвeaнocгь и сервитугите, не се
cчитaтъ за мoбили.
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§ 17. Варненската гpaДcкa община се задължава пpeзъ тpaянeтo на уго
ворения 40 гoдишeнъ cpoкъ да вe oтcтж,пвa никому правото да се ползува без
платно, нито срещу плaщaниe, cъ общински места за cжщaгa цeль която съ
ставлява пpeдмeтъ на този дoгoвopъ.
§ 18 Всички спорове между дoгoвopящитe страни ще се paзpeшaвaтъ
oтъ общите съдилища на Царството България и по дeйcтвyющитe въ царството
закони, бeзъ право на консулска интервенция и привилегии по капитулациите.
§. 19 Всичките разноски за подържане и техните пpиcпocoбилeвия по
строени oтъ cиндикa Бaйнepтъ съгласно настоящия дoгoвopъ ех. за сметка иa
cиндикa Baйвepтъ. Той е длъжeнь да се грижи за тexъ като дoбъpъ дoмaкинъ.
Всека втора година пpeзъ тpaeвeтo на 40 гoд. cpoкъ общинското упра
вление чpeзъ една caнтapнo-тexничecкa кимиcия ревизира положението на сгра
дите и налага на cиндикa Бaйвepтъ нyждeитe поправки, които той е длъжeвъ
въ къcъ cpoкъ какъвто му определи комисията да направи. Въ пpoтивeнъ слу
чай общинското управление ги прави за негова сметка.
Cиндикa Бaйвepтъ се задължава да плаща всичките държавни, общински
и окръжни данъци както и всички такси и бepии, каквито се cлeдвaтъ по за
коните на царството.
§. 20 Всичките здания cъ приспособленията имъ, предвидени въ този
дoгoвъpъ ще се зacтpaxoвaтъ и премиите за застраховката ще се плaщaтъ oтъ
cиндикa Бaйнepтъ, а полиците ще бъдaтъ издадени на името на Варненската
градска oбщинa-coбcтвeникa имъ.
§. 21 Всички надписи върху зданията ще бждaтъ н* български, обаче ако
cиндикa Бaйнepтъ желае може пoдъ българския нaдпиcъ да постави тaкъвъ на
чyжнъ eзикъ.
§ 22 Cинiикa Бaйвepтъ има право да прехвърли на другиго правата и
задълженията по настоящия дoгoвopъ, cлeдъ като ги придобие. Нито той нито
неговите приемници не мoгaтъ да ипoтeкиpaтъ зданията и нeдвижимocтитe, вто
ро прехвърляне не се допуща.
§. 23 Договора ще се състои въ eдинъ eкзeмпляpъ на български s eдинъ
зaвepeнъ пpeпиcъ oтъ него.
§. 24 За неизпълнение на кое и да е oтъ задълженията предвидени въ
настоящия дoгoвopъ oтъ страна на cиндикa Бaйнepтъ, ocвeнъ случаите за кои
то въ договора ама предвидени специални наказателни наредби, общ. управление
eдинъ мeceцъ cлeдъ пиcмeннoтo предизвестяване по решение на общинския
cъвeтъ има право да конфискува залога и да yвиштoжи договора по право бeзъ
cждeбнa намеса. Ooщинaтa е oбчe длъжна да мотивира обстоятелствено при
чините за конфискуването,
Неразделна чacтъ oтъ настоящия дoгoвopъ тcъcтaвлявarь: пoeмвитe ус
ловия, закона за обществените предприятия, закона за благоустройството, закона
за задълженията и пp. до колкото той не противоречи на настоящия дoгoвopъ.

Дири

ср^щу възнаграждение три броя на „Вар
ненски Търговски Beeтникъ* брой 180 oтъ

1908 гoд. Които абонати имaтъ запазени oть тоя брой, да cъoбщaтъ въ печатницата »Просвета11 най-късно до 15-й Дeкeм·
вpий настоящата година.
Печатница и литorp. „Просвета" да Зeнгwoвъ k Ipg·тoвъ — Варна.

Bp 55. 56. 57 и 58

„Варненски Общински Becтникъ"

Cтp. 6.

_BЛ p 11EHCKQ ГРАДСКО OBЩйH0KO УПРАВЛЕНИЕ.
———linn
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Обявление
№ 1638З
гp, Варна, 27 Hoeмвpий 19О9 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на
интepeeyющитe се за 8напие, че на 8 Дeкeмвpий т. гoд. 3
часа cд·feдъ пладне въ помещението на същото управление
ще се произведе тъpгъ cъ явно мaлoнaдвaниe, за отдаване
на пp·fcдпpиeмaчъ ДОСТАВКАТА НА ОКОЛО 180 ТЕНЕ
КИИ ГAЗЪ за осветление на общинските помещения, за
време oтъ 1 Янyapий 191О година до 31 Дeкeмвpий същата
година.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
pa 1О50 лева.
Зaдoгъ за право участие въ търга се изисква 52 50 лв.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на
общинското yпpaвлeни, гдето Fнтepecyющитe се teoгaтъ да
ги пpeглeждaтъ всеки пpшжгcтвeнъ дeнь и чacъ:
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзятъ напълно
cъ чя 11 oтъ закона за обществените предприятия.
за Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ

Oтp. 7.

„Варненски Общински Becтникъ*

Bp. 55, 56, 57 и 58.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ
No. 16422.
гp. Варна, 27 Hoeмвpии 1909 гoд.
Bapнeн. Град. Общинско Управление обявява на интepecyющиrfe ee за знание, че на 9 Дeкeмpий т. гoд. въ 3 часа
cл. oбъдъ, въ помещението на oбщин. управление ще се про
изведе тъpгъ cъ явна конкуренция за отдаване на пp^дпpиeмaчъ ограждането cъ тyxлeнъ дyвapъ двора на oбщин. дeзинФeкциoнн® здание въ гp. Варна.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на
4435*18 лева.
Зaлoгъ за пpaнoyчaeтиe въ търга се изисква 5% или
221·75 лв.
Tъpжнитe книжа еж на разположение на интepecyющит1э се вcъки пpиe^тcтвeнъ дeнь u чacъ въ канцеларията на
общинското управление.
Г. г. конкурентите напълно требва да се eъoбpaзявaтъ
cь предписанието на чл. 11 oтъ закона за обществените
предприятия.
п. Kмeтъ: Д. БEДEЛEBЪ
и. д. Ceupeтapь: M. ПETKOBЪ.

Cтp. 8.

„Варненски Общински Becтникъ"

Bp. 55, 56. 57, 58

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

i
№. 163З5
Гp. Варна, 26 Ноември 1909 година.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на интepecyющитe
се за знание, че на 8 Дeкeивpий т. г. въ 10 часа пpbдъ пладне, въ пoмeщeщeниeтo на същото управление ще се произведе тъpгъ cъ явно мaлoнaддaвaнe,
за отдаване вa предприемдчъ нacичaH6T0 на 1775 куб. M. Дърва, нyждни за отоп
ление основните училища и общинското помещение.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 887 лева 50
стотинки.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 45 лева.
Г. v. конкурентите требва да се cъoбpaзятъ cъ предписанията на закона
за обществените предприятия.
яa Kмeтъ: M. ЮpдaH0BЪ
и. Cвкpeтapь: В. В. ЖиB0ПИCЦвBЪ

Варненско Градско Общинско Управление

Oбявлeнoe
№ 16333
Гp. Варна, 26 Hoeмвpий 1909 гoдннa.
Варненското Градско Общинско Управление на основание чд. 136 oтъ
закона за полицията въ селските общини, обявява на Варненските граждани за
знание, че варненския житeль x. Aкъ x. Peджeбoвъ изгyбилъ е оригиналния интизaпcки билeтъ пoдъ № 3£159, серия 60/905 г. и, че вместо него издадено му
е дyбликaтъ.
Предметния интизaпcки билeтъ ако се нaмЪp/, да се счита за нeвaлидeвъ.
за Kмeтъ: M. Юpдaнoвъ
а. Ceкpeтapь: В. В. ЖиB0ПИCЦ6BЪ

Бp. 55, 56, 57, 58.

wВарненски

Общински Becтникъ*

Oтp. 9.

ВАРНЕНСКА ДЪРЖАВНА ДЪBИЧECKA ГИМНАЗИЯ
„МАРИЯ ЛУИЗА,,

Обявление
N 1259
Дирекцията на Варненската държавна девическа гим
назия „Мария Луиза" cъ това обявява за знание на интepecyющит·в се, че на 12 дeкeмвpий т. г. въ 2 часа слЪдъ oбвдъ
въ помещението на Варненското окр. Финансово управление
ще се произведе мaлoнaддaвaтeлeнъ тъpгъ cъ явна конкурен
ция за доставката на xлъбъ, месо и продоволствени продукти
на пансиона при cжщaтa гимназия за време oтъ 1 Янyapий
1910 до 1. Янyapийl911 година.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се иска 5 <J* oть пър
воначалните цъни.
Конкурентите, които би се явиди на тъpгъ требва на
пълно да се cъoбpaзявaтъ cъ чл. l l oтъ закона за обществе
ните предприятия.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието на месото
възлиза на около 500О лева.
За xл-вбa — възлиза на около 3600 лева.
За продоволствените продукти—около 9,500 лева.
Пoeмнитв условия и дp. тъpжни книжа мoгaтъ да се
пpeглeждaтъ въ казаното Финансово Управление, всеки нpиcжтeтвeнъ дeнь и чacъ.
Разноските по публикуването и дp. oeтaвan» зь· смет
ка на предприемача.
Варна, 10 XI(1909 г.
Диpeктopъ: ИВ. KИBCИЗOBЪ
Ceкpeтapь: Н. K. ДAPAKЧЙEBЪ.

Cтp, 10.

j,Bapнeнeки Общински Becтвикъ*

Bp. 55, 56; 57, 58

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

№ 16З74
Гp. Варна. 27 Ноември 1909 година.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на интepecyющитb
се за знание, че на 30 Дeкeмвpий т. г. въ помещението на eж,щoтo управление,
ще се произведе тъpгъ cъ тайна конкуренция, за отдаване на пpiдпpиeмaчъ
сбора oтъ таксите за cмtть въ rp. Варна, за време oтъ 1 Явyapий 1910 година
до 31 Дeкeмвpий cяuцaтa година.
Офертите ще се пpиeмaтъ oтъ 9 до 11 часа преди пладне.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 16000 лева.
Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква 800 лева.
Tъpжнит·b книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на общинското управле
ние, гдето ивтepecyющитb се мoгaтъ да ги npeглeждaтъ всеки пpиcжтcтвeвъ
дeвь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ за
кона за обществените предприятия.
з а K м e т ъ : M. Ю p д a H 0 B Ъ
п. C e к p e т a p ь : В. В. Ж И B 0 П И C Ц 6 B Ъ

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
>& 16375
Гp. Варна, 27 Hoeмвpий 1909 гoдннa.
Варненското Tpaдcкo Общинско Управление обявява на интepecyющитe
се за звание, че на 29 Дeкeмвpий т. г. въ пoмeщeвиeтo на общинското упра
вление, ще се произведе тъpгъ cъ тaйвa конкуренция, за отдаване на зaкyпyвaчъ събирането на тaкcитt за търгуване cъ разни стоки на плoщaдитt, чapшиитt и
пазарищата на paзкocъ t*зъ yлs-цитt на гp. Варна, както и тaкcыt за поставяне маси
на тpoтyapи, за време oтъ 1 Янyapий 1910 гoд. до 31 Дeкeмвpий cжщaтa година.
Офертите ще се пpвeмaтъ oтъ 9 до 11 часа преди пладне.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза на 23000.
Зaлoгъ за право участие въ търга се изисква 1150 лева.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на общинското управле
ние, гдето интepecyющитe се мoгarй да ти npeглeждaтъ всеки пpиcжтeтвeнъ
дeнь и чacъ.
Г. Г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно cъ чл. 11 oтъ за
кона за обществените предприятия.
за Kмeтъ: M. Юpдaнoвъ
п. Ceкpeтapь: В. В. Живoпиcцeвъ

Бp. 55, 56, 57, 58.

Варненски Общински Becтникъ"

Gтp. 11.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
N 164З5
Гp. Варна, 2"? Hoeмвpий 1909 година.

Варненското Градско Общинско Управление на основа
ние решението на общинския cъвfrгъ oтъ 29 Октомври пoдъ
JW 588, обявява на интepecyющитe се за знание, че на 10
Декември т. г. 10 часа преди пладне, въ помещението на
cxщoтo управление ще се произведе тъpгъ cъ явно мaлoнaддaвaнe за ДОСТАВКАТА НА 600 СТЪЛБОВЕ, ДЪБОВИ
TPИ-METPOBИ ВЪ PAЗMЪPЪ 18|20 СМ. за фенерите по
осветлението на гp. Варна.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 1800 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 90 лева.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на об
щинското управление, гдето интересующитв се мoгaтъ да
ги пpiглeждaтъ всеки пpиcжгcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно
cъ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
за Kмбтъ: M. Юpдaнoвъ,

п. Ceкpeтapь: В. В. ЖиB0ЛИCЦвBЪ.

Обявление
а 1637з
Гp. Варна, 28 Hoeмвpий 1909 година.

Варненското Градско Общинско Управление обявява па
интepecyющитe се, че на 30 Декември oтъ 2 до 4 часа cл.
пладне въ помещението на cжщoтo управление, ще се про
изведе тъpгъ cъ явна конкуренция, за отдаване на пpeдпpиeмaчъ ПРИХОДА OTЪ OBЩШCKATA ЖИТНА БОР
СА, за време oтъ 1 Янyapий 1910 година до 31 Дoкeмвpий
cжщaтa година.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на З000 лева.
Зaлoгъ за пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 150 лева.
Tъpжнитe книжа се нaмиpaтъ въ канцеларията на об
щинското управление, гд·feтo интepecyющитe се мoгaтъ да ги
пpeглeждaтъ всеки пpиcжгcтвeнъ дeнь и чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно
<yь чiL· 11 oтъ закона за обществените предприятия.
з* Kмeтъ: M ЮpдaH0BЪ.

п. Ceвpeтapь: В В. Жмвoлиcцeвъ.

Cтp. 12.

„Варненски Общински Becтникъ"

Бp. 55, 56, 57, 58.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
№ 1626О
гp. Варна, 25L Ноември 19О9 година.
Варненското Градско Общинско Управление вследствие
писмото на Варненското Акцизно Управление пoдъ № 93О8,
обявява на г. г. гражданите които имaтъ казани за варене
на ракия и които вapятъ вътfcxъ чужди мaтepияли, че ра
кията, която взeмaтъ cpfoцy варенето вмfccтo пари, ако жeлaятъ да я пpoдaвaтъ, тв тp·Ьбвa да се cнaбдятъ cъ пaтeнтъ
за пpaвdпpoдaвaнe на спиртни питиета.
Cжщoтo ще требва да cтopятъ и он4зи които взимaтъ
казани пoдъ нaeмъ иoтъ после вapятъ cъ т^xъ чужди мaтepияли.
Пpfcдyпpfcждaвaтъ се всички заинтересовани лица, че
ония, които не се cъoбpaзятъ cъ настоящето нapeждaниe,
ще бадaтъ наказани като за бeзпaтeнтнa търговия.
п. Kмeтъ: ф. XPЙCTOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В. ЖИBOПИCЩOBЪ.

Bpoй 55, 5б, 57,58

„Варненска Общински Вестник^"

Cтp. 13.

ВАРНЕНСКО ГPДCK0 ОБЩИНСКО УПAPBЛEHИE.

Обявление
N 1б259
гp. Варна, 25 Hoeмвpий 1909 гoд.
Варненското Градско Общинско Управление, вследствие
писмото на Bapнeн. Акцизно Управление пoдъ No. 9225,
обявява на г. г. гражданите-притежатели на казани за ва
рене на ракия, че тв еж длъжни когато вapягь чужди ма
териали да изиcквaтъ oтъ стопаните на тези материали
разписки, че действително техните материали еж биде из
мерени oтъ надлежните комисии по измbpвaнe материали
те, каквито разписки тези последните издaвaтъ на стопа
ните чиито материали еж измерили и проверили.
Тези pacпиcки притежателите на казани требва да
дъpжaтъ пpeзъ цeлoтo време до като трае вар to го на вид
но место до самия пaтeнтъ за пpaвoвapeнe п. pr< -IL за да
може те вь вceкo време да се пpoвepявaтъ oгь ыцmwлvt
и дp. влacги.
Пpeдyпpeacдaвaтъ се ония oтъ притежателите на ка
зани, които не cпaзятъ настоящето нapeждaниe, ще бждaтъ
наказани като укриватели на материали cъ глоба и двoeнъ
aкцизъ.
п. Kмeтъ: Ф. XPИCTOBЪ
п. Ceкpeтapь: В. В, ЖИBOПИCЦEBЪ.

Cтp.

14.

„Bapнeнcкя 6бщннcки Йестникъ"

Bpoй 55, 56, §t, 58.

Обявление
» 16З84
гp. Варна, 27 Ноември 19О9 година.
Варненското Градско Общинско Управление на основа
ние решението на общинския cъвfcгъ oтъ 18 Ноември т. г.
пoдъ N 62О, обявява на интepecyющитfe се 8а знание, че на
9 Декември вь 10 часа пp. пладне, въ помещението на C2Ьщoтo управление, ще се произведе нoвъ тъpгъ съ явно мaлoнaддaвaнe, за отдаване на пp·вдпpиeмaчъ доставката на
сдйдните пp·вдмeти, нyждни за бЪднитfc ученици при Вар
ненските народни първоначални училища, а именно:
1) 90 палта;
2) 60 джeкeтa;
3) 28 метра плaтъ за ceдeмь рокли и
4) 10О чифта обуща.
Приблизителната cтoйнocть на предприятието възлиза
на 1948 лева.
Зaлoгъ 8а пpaвoyчacтиe въ търга се изисква 97*40 лв.
Tъpжнитt книжа и образците се нaмиpaтъ въ канце
ларията на общинското управление, гдето интepecyющитe
се мoгaтъ да ги пpfcглeждaтъ вейки присжтетвеаъ дeнь и
чacъ.
Г. г. конкурентите требва да се cъoбpaзявaтъ напълно
съ чл. 11 oтъ закона за обществените предприятия.
л. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
п. Ceкpeгapъ: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.

ИЗBOДЪ
oтъ

Piшeниятa на Bapвeн. Град. Общ. Cъвfrrъ
((Продължение oть брой 53—54).

328. По-даденото на бившия кмeтъ
Д. Филoвъ пълномощно за да представ
лява общината по всичките u дела се

обезсилва. Упълномощава се ceгarцния
кмeтъ r. Ив. П. Цepoвъ да представля
ва общината пpeдъ всичките c;&дeбни
инстанции въ царството, по делата, за
ведени oтъ и пpoтивъ нея до свършва
нето имъ. На eж,щия се дава право, да
заявява пoдлoгъ, да отговаря по тaкъвъ,
да подава по тbxь (делата) апелативни,
кacaциoни п и дp. видъ жалби, да пред
лага решителна клетва и пp. и съ пра
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вa да пpeyпълнoмoщaвa по казаните на Злaтapoвъ Директора на народ.. банка г.
общината дела и трети лица cъ всички Юpyкoвь и Bapнeн. гpaждaни·юpиcти г-дa
те дадени му upaвa, или cъ чacть oтъ Г. Пacapeвъ, В. Пoпoвъ, Д-pъ П. Paнтixъ.
кoвъ, Д, Пepeлингoвъ, Г. Чaлaкoвъ и
329. На вакантната длъжнocть Ю· Bл. Димитpoвъ.
335. Представения пpoeктъ — плaнъ
pиcтъ кoнcyлтъ aдвoкaтъ на общината,
да се назначи кандидата Георги Дacкa- за хали изpaбoтeнъ oтъ oбщин. тexнич.
лoвъ oтъ Варна, като лице което отго отделение за хали, се yдoбpявa и раз
варя на искания се за гaя длъжнocть решава да се пocгpoятъ те nъ пeтexъ
цeнзъ. Назначението на Даскалова, да участъци на града c:. по oceмь отделе
се счита oтъ дeнътъ на приемането длъ- ния всека едва. Възлага на техничес
жнocтьтa. Натоварва се кмета да издаде кото отделение при общия, да приготви
въ едно скоро време nyждните за обя
нyжднaтa по случая зaпoвeдъ.
330. Видоизменява решението си вяване тъp ъ за постройката н* хали*
oтъ 22/X908 г. пoдъ № 711 така: град те — квижa.
ския meamгpъ cь библиотека, казино и магаПPOTOKOЛЪ
зuй да се построи по премирания nлaнъ omъ
1897 г. Мото — София който се намира
№ 44.
9ъ общинското техническо omдrьлeнut. Въз
oтъ 19 Ювийl909 roд.
лага се на тex. отделение при община
336. Иcкaзвa мaeни§ тъpгътъ за
та, веднага да пристъпи къмъ изработ
доставката
на 62,000 к. д. eчeмикъ, 8000
вано на нyжднитe за отдаване на тъpгъ
кгp.clзюи
12,000 кгp. слама, нyжднa за
постройката на салона книжа, като; пoхрана
и
а
oбщян,
коне, произведено на
eмни условия вeдoмocть за цените и
сметка oтъ които на първа pжкa, да 6ж- 18 тoгo, да не се утвърждава а да се
дaтъ приготвени тия, които ще еж нyж- пpoизвeд J нoвъ тaкoвъ ao cпeшнocть, ка
дни сега за започване първата чacть oтъ то за всеки eдинъ артикул.,. тъpгътъ да
предприятието съобразно cъ сумата, cъ стане по отделно.
337. Иcкaзвa мнение да се yдoбpи
която общината разполага за тая цeль.
тъpгътъ
за направата на изкуствените съ
Я31. Разрешава да се повърне на
ображения
и uocтaвкaгa на тpж,битb за
Станчо Дoнчeвъ- изъ гp. Тревна iip·Ьдводопровода
на гp. Варна а да се въз
npиeмaчъ депозита oтъ- 785-л.< въ бан
ложи
върху
конкурента,
който е нaпpaково удостоверение № 65203/908 г. освилъ
нaй-гoлeмoтo
намаление
cъ цени
тaвeнъ за пpaвoyчacтиe въ тъpгътъ за
те,
а
именно
Благой
ЧЬйneвъ
oтъ Bap·
направа на 4 вpeмeни складове за пeтна
cъ
2
3
%
пoдъ
дeu:.ia,
или
цbл.iтa
ра
poлъ въ г. Варна.
бота
за
431.200.
л.c;.a.
332. Разрешава на пoм. кмета Ф.
338. Реши Bap,iu.·cклiм гpaдc^ч о6Xpиcтoвъ eдинъ мeceчeнъ oтпycкъ cчищинcкa
аптека да се '.тиори въ IV yт.
тaнъ oтъ дeнътъ на ползуването като
въ
гp.
Варна,
на место подхода ще.
натоварва кмета, да издаде, нyжднaтa за
339. Удoбpявa определеното orь
тая цeль зaпoвfcдъ·
учил.
н-cтвo въ I yч. квapт. № 10О ме
333. За вaupeдъ место за циркове,
сто за училище и разрешава да се от
панорами и дp. такива, определя онова
чужди то за цeльтa по peдътъ указанъ
нpaзднo oбщин. место, което се намира въ закона за отчуждаване недвижимите
въ I yч. нp·fcдъ аквариума.
имоти за обществена полза.
334. Haтoвapвaтъ се дoлoизбpoeни340. Удoбpявa разхода o т ъ l 0036.45
тe лица Bapнeн. граждани, да изработи л·· направено за купуване на 24 коня за
npoeктъ — дoгoвopъ за построяване на oбщин. нужда oтъ специалната комисия
градския xoтeлъ, възъ основа на yдoб- на Е. Джyмaйcкия пaнaиpь пpeзъ мeceцъ
peния upoeктъ за съглашение, а именно: май т. г. и за разноски по изпращането
кмета г. Цepoвъ, п. кмeгa M. Юpдaнoвъ,
имъ до тyкъ по железницата и за по
п. кмeтъ Ф. Xpиcтoвъ, съветниците: Д.
средничеството
на джамбазина Axм. ШaФилoвъ, H. EUнeвъ Д pъ В. Kapaмиxaкиpoвъ
и
paзpbшaвa
да се oтпycтнe
илoвъ, Д p ъ В. Kyвeлoвъ,* инжeнepь· П,
Boнчeвъ, архитектите: Дaбкoвъ и Гaй- тя oть oбщин. каса но cъoтвeтcгoв, §
xaндждeвъ, Градския дeкapь Д-pъ Cт. на бюджета за т. година.
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BAPHEH( I Q ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Обявление
Ш 162О9
Гp. Варна, 25 Hoeмвpий 1909 г.
Вследствие писмото на Варненски градски вeтepинapeнъ д4карь oтъ 23 тoгo пoдъ $ 368 cъ което се съобщава,
че въ гp. Варна е констатирано няколко случая oiъ б·fccни
кучета, пpfcдъ видъ на което нapeдидъ е чp·fcзъ пoдв·вдoмcтвeний си фeлдшepъ да стане общо тpoвeнe на всички пpaзднocкитaющи кучета ивъ града.
Варненското Градско Общинско Управление обявява гopнeтo на Варненските граждани, за знание, че тpoвeнeтo на
кучетата е почната и вcfcкoй, който има куче нyжднo е да
го държи вързано въ двора си, а въ случай иска да го вземе
на нaвънъ cъ себе си, длъжeнъ е да го води вързано на
cинджиpъ.
При това всякой, cтoпaнинъ на куче който има съмне
ние, че кучето му е xaпaнo oтъ съмнително бfccнo куче, не
пременно тp·fcбвa да съобщи на м·вcтнaтa ветеринарна влacть.
п. Kмeтъ: M. ЮPДAHOBЪ.
п. Ceвpeгapъ: В. В. ЖИBOПИCЦEBЪ.

