ххш.

Варна, 30 Априлъ 1910 год.

Цената на вестника е,
Излиза
викаги предплатено, за година само 3 лв. четири пгьти в-ъ м-Ьсеца.
Може да се предплаща и само за три
'•''•
несеца.
Редакторъ-екследиторъ :
Единъ брой 5 с т .
Варнен. Град. Общ. Виблиотекарь.
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Вр. 17.

Пари, писна и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общин. Управление
въ Варна.

3) Възлагамъ на началника на лозарното
отделение и подведомствените му служащи да
следятъ за точното изпълнение на тая заповедь.
Преписъ отъ заповедь. а да се изпрати на
г-на Варнен. Окр. Управитель за знание.

.(п.) Кметъ-. Ив. Церовъ.
верно,

За обявления се плаща на дума:
За първа страница . . . . .
3 ет.
, втора
„
. . . . .
2 ,
я третя и четвърта страница . 2 я
Един-ь брой 5 с т .

Варненско Градско Общинско управление

Обявление
М 5681.
гр. Варна, 24 априлъ 19! 0 год.

и. д. Секретарь: М. Пвтковъ.

Варненското градско общииско управление
обявява на интересуващите се за знание, че на
12 май т. г., въ помещението на сжщото управ
ление ще се произведе търгъ съ тайна- конку
ренция за отдаване на предприемачъ построй
ката на едно ново основно училище въ 5 уч.
на гр. Варна, заедно съ ограда къмъ улиците
и нуждяиците сь зиденъ подъ.
Офертите ще се прйематъ 9 до 11 часа
пр4дъ обедъ.
Л0 5557
Приблизителната стойность на предприятие
гр. Варна, 21 априлъ 1910 година.
то възлиза на 37729*32 лова,
Варненското гр. общ. управление, възъ ос
Залогъ за правоучастие въ търга се изи
нова [решението на общ. съветъ подъ № 152 сква 5 % или 188646 лева.
27 мартъ н. г.. обявява на интересуващите
ТържнигЬ книжа еж на разположение на
Варненско Градско Общинско Управление отъ
се за знание, че на 3 май н г., отъ 9 до 11 интересуващите се всеки приежтегвенъ день и
часа предъ обедъ въ помещението на сжщото часъ въ канцеларията на общ. управление.
управление ще се произведе новъ търгь за от
Господа конкурентите требва да се еъобдаване на отвунчигеъ събиране на общинските
разяватъ
напълно съ чл. 11 отъ закона за об •
доходи
отъ
мгъркитгъ
и
теглилнитгъ
за,
време
Варненското градско общинско управление
ществоните
предприятия.
изказва своята дълбока благодарность на Ней отъ 1 януарий до 31 декемврий 1910 г., (чл
но Величество Царицата за щедрия подаръкъ 88 п. 8 отъ закона за гр. общини).
п. Кметъ: М. Иордановъ.
Приблизителната стойность на предприятие
отъ 500 лева, който тя направи за-варненски
и. д. Секретарь: М. 1 Тетковъ.
те бйдни по случай Светлите Геликденскй то възлиза на 5000 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изиск
праздници.
ва 250 лева.
Отъ Кметството.
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
рията на общ. управление, гдето интересуващи
те се могатъ да ги преглеждатъ всеки приежтВарненско градско общинско управление
ственъ день и часъ.
Г. г конкурентите требва да се съобразяЦреиасъ.
ватъ напълно съ чл 11 отъ закона за общест
вените предприятия.
п. Кметъ: М. Юрдановъ.
М 5737.
и. д. Секретарь: М. П$тновъ,
гр. Варна, 24 Априлъ 1910 година.

Обявление

Явна благодарность

Вар.

Гр. Общ. Управление

ЗАПОВЪДЬ.
М 312

•гр.

Обявление

Варна, 26 априлъ 1910 година.

Подписаниятъ кмегь на гр. Варна, като
взехъ предъ видъ рапорта на началника на
лоаарното отделение подъ Л 39 отъ 22 того,
съ който донася, че мнозина граждани, прите
жатели на лозя по краищата, не еж.си напра
вили плетищата и съ това ставатъ причина да
влазятъ въ техъ добитъци, конто наиасятъ пов
реди и ва лозята, що се намиратъ тамъ на бли
зо, възъ основа на чл. 64 отъ закона за град
ските общини,

Заповедвамъ:
1) Задължавамъ всички притежатели на
лозя край външната ограда на варненските ло
зя да се направятъ плетищата най-кжено до 31
май н. г.,
2) Неизпъднителите на тази ми заповедь
Щв се глоблватъ по съставени актове съ глоба
отъ 1 до 50 лева, съгласно чл. 72 отъ закона
ва градските общини,
)

Понеже произведения .на 22 тото търгъ не
се състоя по неявяване конкуренти, варненското
градско общинско управление обявява на интересуящите
се за знание, че на 13 май въ по
Варненско Градско Общинско Управление
мещението на сжщото управление ще се произ
веде новъ търгъ съ тайна конкуренция за от
даване подъ наемъ общинските торени бани
за трите сезона на 1910, 1911 и 1912 год
№ 5781
Офертите ще се прйематъ отъ 9 до 11 ча
са
преди
пладне.
гр. Варна, 26 априлъ 1910 година.
Приблизителната стойность на предприятие
Варненското гр. общин. управление обявява то възлиза на 25800 лв.
на интересуващите се за знание, че на 10 май
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
н. г., въ 8 часа предъ обедъ на пазарния пло- ква 1290 лева.
щадъ при пожарната команда чрезъ публиченъ
Тържните книжа се намиратъ въ канцела
търгъ що се продадатъ не нужни за общината рията на общинското управление и еж на раз
предмети, като хамути, звънци, меденъ казанъ положение на интересуящите се всеки приежткаруци, железа, брадви, бъчви отъ саки и пр. ственъ день и часъ.
Желающите да купятъ казаните предмети
Г. г. конкурентите требва напълно да се
могатъ да се явятъ него день на определеното съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона за общест
место и наддаватъ.
вените предприятия.
.
. . ,
п. Кметъ: Ф. ХРИСТО ВЪ.
п. Кметъ: Ф. Христовъ;

Обявление

п. Секретарь: В. В. МВОПИСЦЕВЪ.

Секретарь: М. Петновъ.

Брой 17.

Варненски Общински Вестнивъ

Стр. 2

Варненско градско общинско управление

Обявление
№ 5738
гр. Варна, 24 априлъ 1910 год.
Понеже произведения на 21 того търгь не
се състоя по неявяване конкуренти, Варненско
то градско общинско управление обявява на интересуящитЬ се за знание, че на 12 май н. г,
отъ 3 до 5 часа после обедъ въ помещението
на сжщото управление ще се произведе новъ
търгь -съ явна конкуренция за отдаване подъ
наемъ за три години, считано отъ датата на
сключване договора, една общинска барака на
шосето Вар на-Бургасъ въ местностьта Кумлукъ"
Първоначална наемна цена ще се опреде
ли отъ тържната комисия въ деня на търга.
За правоучастие въ търга се изисква 5%.
Освенъ това, всеки конкурентъ требва да
представи бележка отъ общинския контрольоръ,
че не дължи нищо отъ наемъ на общин. ииоти.
Поемните условия еж на разположение на
интересующите се всеки присжтственъ день и
часъ.
п. Кметъ: Ф Христовъ.
Секретарь: М. Пвтновъ.

Г. г. конкурентите требва напълно да се
съобразяватъ съ чл. Н о т ъ закона за общест
вените предпр ятия
п. Кметъ: М. Иордановъ.
Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление.
№ 5691.
гр. Варна, 24 Априлъ 1910 година.

безъ позволително, както и не снабдените съ
позволително, или ако числото и вида на доби
тъка не отговарятъ на даденото позволително,
ще се съставятъ актове за глобяването имъ
съгласно чл 58 огъ закона за горите. Ще се
задържа добитъка до изплащане] глобата и
таксата. _ •.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
п. Секретарь: В. В. Живописцевъ.

Бюлетинъ

За дейностьта на санитарния персоналъ,
Варненското гр. общ. управление известява (лекари, фелдшери, санитари и. акушерки) при
на интересуящигЬ се, че отъ 5 % Варненски град Варненската гр. община, за месецъ Мартъ
ски заемъ отъ 1907 г. на 1/14 април ь т. г еж 1910 година.
1 Прегледани болни въ трите гр. амбула
амортизрнани по номиналната имъ стойность слетории
и по домовете:
3274
дующите облигации, а именно:
2
проверка
на
раждания
153
Отъ лева златни 2500 подъ Л5 № 15171-5
3
•»
„
умирания
77
15176-80, 17181—5, 17186—90;
4
Поставени
карантини
1
Отъ лева златни 500 подъ М М. • 8539,
5
Направени
дезинфекции
12
8540, 85 И, 8')42, 8543, 8544, '0937, 10938,
6
„
ревизии на частни кжщп 50
10939, 10940, 10941, 10942, 10943, 10944,
7
„
„ на общест. заведения 1483
Ю9ч5 10946, 10947, 10948. 10949, 10950.
8
Тези овлигации ще почнатъ да се изпла,, актове за нарушение на разни са
64
щатъ отъ 1/14 май 1910 г. по номиналната имъ нитарни наредби
9 Дежурства
~
31
стойность:
10 Дадена пръва помощь отъ дежурните 18
Въ Будапеща: въ корони, въ касата на
11 Посетени ученици по. домове гв
24
Пещенската Унгарска Търговска Банка;
:
12
Отровени
кучета
'
29
Въ Брюкселъ: въ франйи, при касата на
Варненско Градско Общинско Управление Международната
13 Асистирани раждания и пойетания 10
Брюкселска Банка.
14
Конфискувани и унищожени предмети:
Въ Варна и София: въ звонкови наполеони
Хлебъ
168
кгр., млеко 110 к., хайверъ 138 к.,
при касата на Българската Генерална Банка,
безъ всекакви одртжки, на приносителя на тия смокини 3 к., паламуди 105, карида 420 к.,
№ 5739
облигации заедно съ всички неистекли купони. сирене 8к., чирози 100, туршия 1 бурканъ> на
деници 2 к., фурми 2 к, хамсия 145 килограма
гр. Варна, 24 априлъ 1910 година.
(п.) Кметъ: Ив, Церовъ И С К у М В р И И 6 .
. . : • ; ; ;
Контрольоръ: Д. А. Пгьйчевъ.
Варненското гр. общ. управление обявява на
Старлшй общ. Лекарь: Д-ръ Златаровъ
интересующите се за знание, че на 13 май н.
г., часа 4 после обедъ въ помещението на сж
щото управление, ще се произведе търгь съ
Варненско Градско Общинско управление
тайна конкуренция за отдаване на предприемачъ
Коздуджанското Сел. Общин. управление
доставката на 2000 пръстени тржби (кюнкове), нуждни за общинските водопроводи въ
гр. Варна.
/
Приблизителната стойность на предприятие
М 5433
то възлиза на около 650 лева.
№ 940
!
гр Варна, 14 Априлъ 1910 год
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
с. Козлуджа, 18 априлъ 1910 год.
ква 32-50 лева.
Вследствие писмото на общинския лесничей
Тържните книжа се намиратъ въ канцела подъ М 170/910 год., съгласно параграфъ 128
НА 18-Й май 1910 г отъ 9 до 12 часа
рията на общин управлевие, гдето интересуя- отъ правилника за приспособление закона за го
предъ
обедъ, въ канцеларията на общинското
щите се могатъ да ги преглеждатъ всеки при рите и утвърдени отъ г на Варненски Районенъ
управление
ще се произведе публиченъ търгъ
сжтственъ день и часъ.
Горски Инспекторъ планъ за паша на Варнен съ явна конкуренция, за отдаване на закупуГ. г. конкурентите требва да се съобра- ската общинска гора презъ текущата 1910 год,
зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общест Варненското градско общинско управление обя вачъ събирането на общинските приходи отъ
кръвнина и интвзапъ за време отъ 1 юни до
вените прЬдприятия
вява на интересуящите се за знание, че паша 31 декемврий 1910 г.
п. Кметъ: Ф Христовъ. та на Варненската общинска гора презъ теку
Първоначалната оценка на предприятието
щата година се позволява само въ следните възлиза на 2500 лв. Искания залогъ за правоучас
Секретарь: М. Летновъ. места:
тие въ тьрга е б% върху първоначалната оценка.
1) Пространството заключено между: ЧерЧленове 11 и 12 отъ закона за обществе
но-море и землището на село Галата—отъ ис- ните предприятия еж задължителни за конку
токъ; ,.Паша-Дере" и „Пазарлж Дереси" — отъ рентите.
Варненско градско Общинско Управление югъ;
землището на село Звездица—отъ западъ;
Тържните книжа могатъ да се видятъ все
и „Куру-Чешме-Дереси", „Джанаваръ Табие" и ки присжтственъ день "и часъ въ канцеларията
шосето—отъ съверъ. Въ тези граници влизатъ на общинското управление.
местностите: „Домузъ-Дере', Марра-Сжртъ",
М 6070
Общ. Кметъ: М. Аврамовъ.
„Куле-Дереси", »Азва-Алжнъ", „Помашкото",
гр. Варна, 29 Априлъ 1910 год.
„Гюндюзъ-Чешме-, Сарж-Баиръ", „Провадалж"
Секр.-бирникъ: Я. Панчевъ.
„Джамбмзъ-Кукуру",
„Перле-Екишг',
^СакаръПонеже произведения на 28 того търгъ не
се състоя по неявяване конкуренти, Варненско Бурунъ", „Камбуръ-Тарла", „Пазарлж", -лЧиръто градско общинско управление обявява на ин- Чнръ', „Сжртж", „Топъ-Армуду", „Коджа Бо
Добришко
Преписъ.
тересуящите се за знание, че на 14 май н. г. залжкъ , „ Фацара', „Кара Биютъ', «БатаклжОкол. Управление
До г. г. Съседните Окол.
СД 4116
въ 9 часа предъ обедъ въ помещението на сж Алтасж", и „Коджа-Тарлж".
Началници
и Общин. Кметове
27
априлъ
19x0
год.
щото управление, ще се произведе нокъ търгъ
2) Въ местностите „Челияте" и' „Баба-Бовъ
околията.
гр, Добричъ
съ явна конкуренция за отдаване на предприе рунъ" край езерото, ще се пускатъ на паша само
мачъ доставката на разни строителни тате- овце и чередата на гр. Варна. Не се допускатъ
Разгласете, моля, на населението за пред
риали, нужни на общината презъ 1910 год за само свини и кози въ тия. 2 местности.
пазване добитъка си, че въ с. Неби-Куюсу, око
Съ право на пашата на добитъкъ въ упо лията ми, е констатирана болестьта „Сапъ" по
подържане градските здания, водопроводи кана
менатите по-горе местности ще се ползуватъ конете.
ли, мостове и пр.
Приблизителната стойность на предприятие само жителите на града Варна и село Звездица.
а външния добитъкъ ще може да се пасе само
то възлиза на 5000 лева.
ю Изпраща се въ преписъ на Господина ВарЗалогъ за правоучастие въ търга се изис когато е предназначенъ за износъ.
^ нен. Гр. Общ. Кметъ, съ молба за раз
Позволителни ще се издаватъ въ канцела
ква 250 лева.
гласяване.
рията
на общинското лесничейство всеки приТържните книжа се намиратъ въ канцела
^
гр. Варна, 29 Априлъ 1910 г.
рията на общинското управление, дето интере- ежтетвенъ день и часъ
за Град. Началникъ: Г. Михаиловъ.
Противъ лицата, които би пустнали доби
еуящите се могатъ да ги прег.тбждагь всеки
тъка си въ забранените места на паша съ ила
присжтственъ донь и часъ.
Секретарь: /7. Николовъ>

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление

Брой И .

Варненски Общински Въстнивъ,

, Пр-вслАвско
Околийско управление
141 4367..
50 Априлъ 1910 год.
Гр, Преслнвъ.

Преписъ.

До г. г. Общинските кме
тове въ околията и град. и Окол.
Началници въ Царството.

Ореховншкото сел общин. управление, Ш е в .
Околия,*съ обявлението си 38 481 отъ т. г. съоб
щава, че срещу изгубения интезапски билетъ на
Стоянъ Ивановъ, отъ с. Ореховнца Шевненско,
п^дъ $ 48893 отъ 21 януарий 1907 год., серия
58—1905 г., е издаденъ дубликатъ № 480 отъ
31/111 т. год.
Горното като явявамъ па първите предлагамъ, а вторите умодявамъ, да раз**ласятъ нас
тоящето, че въ случай се окаже негде да се
счита за не валиденъ.
,
Окол. Началникъ: (под.) Ганчевъ.
Секретарь: (под.) Г. С II. Иваяновъ.
Верно,
; При Варненското, Гр. Окол. Управление
Секретарь: П. Николовъ.
ег-" Изпраща се -въ преписъ на Господина "ар5 Я5 нен. Град. Общ. Кметъ, съ молба за раз
тГ
; гласяване. ;
3|'.
- гр. Варна, 26 Априлъ ,1910 г.
Град Началникъ: Г. Михаиловъ.
Секретарь: П. Николовъ.

Шуменско Градско Общинско Управление

Обявление
/

' 3 1 9 7
гр.

. -

Шуменъ, 15 Априлъ 1910 година.

Шуменското градско общинско управление
обявяв»г че на 29 май 1910 г. отъ 4 часа следъ
обедъ въ помещението на общинското управле
ние ще се произведе търгъ съ тайна конкурен
ция, относително отдаването на предприемачъ
доставката на 180000 парчета твърди гранитни
камъни блокове отъ ^Малоазиятските кариери,
близо до Бандерма (Мала-Азия), съ размери:
дължина 20 - 2 3 см., ширина 10—12 см., и ви
сочина 13 - 1 5 сантиметра.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 54000 лева.
За правоучастие въ търга се изисква 01Ъ
конкурентите свидетелства упоменати въ чл. 11
отъ вакона за обществените предприятия; залогъ 5 % .
г
* . . О ф е р т и т е ще се приематъ до 5 часа
следъ обедъ.
Тържните книжа еж на разположение на
заинтересуваните всеки приежтетвенъ день и
часъ въ канцелярията на кметството.
Отъ кметството.

ПрЪписъ.

Обявление
Д | 298
Старо-селското общинско управление, Хас
ковска Околия, на основание чл 1' 6 отъ зако
на за полицията въ селските общини довежда за
всеобщо знание, че вмЬсто изгубеното свидетелство
обр. м 1 серия 9 подъ м 94307 издадено отъ
1Х-й Елекченски кадастраленъ ветеринареяъ
фелдшеръ съ дата 29 юний 1904 г на Колю
Ненчевъ отъ с. Старо-село за една юняца на 2
грд, сивъ косъмъ и особени белези на лЬвия
рогъШ/ХХ, си издаде днесь дубликатъ.
Въ случай че се намери оргиналното свиде
телство да се счита за унищожено.
ц-Л Изпраща се , въ преписъ на Господина
^ мВарненский Град. Общ. Кметъ съ молба за
"* разгласяване.
Ъ
Варна, 28 Априлъ 1910 год.
за Град. Началникъ: Г. Михаиловъ.
Секретарь: П. Нинолоаъ.

изводъ
отъ
. РЕШЕНИЯТА НА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОБЩИН. СЪВЕТЪ
(Продължение отъ брой 16.)

Стр.

3.

бщинска градина, за които три години ще пла
ща по 7 лева на декарь.
526. Приематъ се поемнитв условия по
доставката облекло на бедни ученици при ос
новните народни училища.

Протоколи М 64 отъ 7 Октомврий 1909 год.

Протоколъ Л.? 68 отъ 14 октомврий 1909.

508. Одобрява се протокола по приемане
едно количество чугунени тръби за водопрово
да на ч града.

527. Приематъ се специалните поемни условия за отдаване на откупчикъ, чрезъ тай
на конкуренция, събирането на общинските
берии отъ мерките и теглилките за време отъ
1 Януарий 1910 г. до 31 XII с. г.
528 Назначава се комисия въ съставъ п.
кмета Ф. Христовъ, съветника Д-ръ В. Кувеловъ и общинския юристконсултъ Г. Дасшловъ,
която да проучи и |сортира актовете депози
рани отъ предприемача Ив, Малчевъ, и док
ладва на съвета за вземано окончателно р е 
шение по въпроса.

Протоколи М 6Ь отъ 9 Октомврий 1909 год.
509. Назначава се комисия въ съставъ: и
кмета Ф. Христовъ, съветника Д. Филовъ, Юристконеулта Г. Даскаловъ, единъ градски инженеръ
и единъ градски лекарь, която да проучи въп
роса за недържането чистота около изворите
въ карантината и докладва на съвета въ едно
'най близко заседание.
510.
Уважава молбата на х. Абдулъ Керимъ Алиевъ, съ която моли да се отложи събарането на, новата му сграда, като декларира,
че когато общинското управление отчуждава
това место, нема да претендира за това здание
511. Одобрява се търга за настилане на
1000 кв. м тротуари съ циментови плочи за
сметка на ступанитб въ улиците: „6 Септемврий", „Войнишка», »Мария Луиза» и «Сливни
ца" върху Александръ Василевъи О-ие, по 6*90
лв. на кв. метръ.
512. Да се доставять ать град общ. гора
10 кола пърти и 250 кола.
513. Одобрява се търга по доставката на
130 м. галванизирани тръби за градската чеш
ма въ ул „Княжеска" и се вьзлага върху Ни
кола Д. Лабаковъ, като е далъ за 130 метра
321 л. и 10 ст.

Протоколъ М 69 отъ 15. X 1909 год.
529 Да се взематъ отъ параграфа на за
пасния фондъ (гл. I § 33) по бюджета за 1909
год. и се отнесатъ 35 д. къмъ гл. I § 13 на
същия бюджетъ
,
530 Да се взематъ отъ параграфа на за
пасния фовдъ (гл. I § 33) по бюджета за 1909
год. и се отнесатъ 36 л. къмъ гл. I § 7 п I
на същия бюджетъ.

531. Да се взематъ отъ параграфа на за
пазения фоядь (гл. I $ 33) на т. годишния бю
джетъ 356 л и се отнесатъ Къмъ § за подър
жане на градините и алеите по улиците (гл.
I 324 п 3) на същия бюджетъ.

532. Уважава се молбата на Тодоръ Стояновъ, наематедь на общинска градина, като
му продължава срока на наетата общинска
градина отъ него съ още три години, за което
Протоколъ ДЪ. 66 отъ 12. X'1909 год.
ще плаща по Г45 на декарь.
533. Уважава молбата на Абудъ И Хал514. Уважава се молбата на Кънчо Ни
коловъ, съ което иска да се вдигне чешмата буни и Вратня Генови и се разрешава да имъ
се изплати сумата 2812 60 л., когато общин.
до зданието на печатницата му.
515. Не се уважава' молбата на Милка каса разполага съ нуждайте суми.
534. Не се приематъ поемайте условия за
Тахчи Иванова съ което иска да се отсрочи
отдавано
на откупчикъ събирането на общин
плащането на сумата 1375 лева. Също да се
ските
берии
отъ право носене чакълъ, пееъкъ
заведе искъ и срещу другия солидаренъ пои
др.
Забранява
се ваденето на' чимове (трева)
ръчитель Арифъ Ибишевъ.
отъ
общинска
мера
516.
Утвърждава се търга по направа
535. Упълномощава се Д-ръ Т. Стоявовъ
централната алея въ ул. „Съборна" между V
да
защищава
гражданско дело М 135/909 г.
линия и пазарния площадъ върху Ставри Пена
29
т.
м.
предъ Русенски Апелативенъ
тровъ за 6481*44: лева.
С
ъ
д
ъ
••
517. Да се възвърне сумата 100 лева на
Илия Чомаковъ, като се вземе разписка отъ
Протокочъ М 70 отъ 16. X 1909 ход.
Жечка Г, Куемджиева.
518 Оставя се безъ последствие молбата
536. Огпущатъ се 100 дева за покупка
на Петръ Вергиевъ, съ която моли да се из- народенъ венецъ за поднасяно на Гладстонодадатъ направо крепостни актове на Лида Н. вия паметникъ.
Сокерова и Павлина Д. Раделиева за куаено- •
537 Разрешава се доставката на пише
то му общинско место, понеже го е продалъ щата машина отъ фирмата Н Стефановъ и М.
на техъ.
Николовъ съ цена 520 дева, кояго сума иа се
519. Да се повърне сумата 105 лева 50 изплати отъ бюджета за 1910 год.
ст. на Петръ Вергиевъ, нонеже е .надвнесена.
538 Да се изплати сумата 421*77, л за
520.
Остава молбата на Вр. Авадисъ и добавъчна работа на предприемача по боядис
Маркаръ Азизови съ която искатъ да не имъ ването общинското здаяие служаще за общин
се събира наложената глоба, безъ последствие. ско управление.
521. Натоварва се постоянното присъто539 Да се взематъ 800 лева отъ § на утвие да ходатайствува предъ надлежно Минис чилищния запазенъ фондъ (гл. Л. § 14 п. 15)
терство за повръщане взетото отъ флотата по т. год. уч. бюджетъ и се отнесатъ къмъ
место пакъ на общинското управление.
параграфа за урегулирване и ограждане учи
522 Да се произведе търгъ за продаж лищните дворове (гл. I § 14 п 13) на общия
бата на обсебените градско общински места бюджетъ.
отъ белни варненски граждани.
540. Да се взематъ 500 лева отъ параг
523. Да се предвиди въ бюджета за 1910 рафа на запазения фондъ (гл I § 33) по т.
год. сумата 306 лева 20 ст. за изплащане нз год. бюджетъ и се отнесатъ къмъ § за подър
Мустафа Ахмедовъ, Али Юмеровъ, Сюлейманъ жане и разклоняване водопроводите на гр
Мехмедовъ, Ахмедъ Карамановлу, Юсеинъ Ха- Варна (гл. I § 24 п. 2) на същия бюджетъ,
сановъ, Исмаилъ йемаиловъ, Яшаръ Османовъ
541. Да се взематъ 100 л. отъ § за запа
и Ахмедъ Валъджалъ, чрезъ пълномощника зения фондъ (гл. I § 33) на т. год. бюджетъ и
имъ Тасимъ Мехмедовъ,
се отнесатъ къмъ § за дневно възнаграждение
на общинските съветници, назначавани па спе
Протокол* М 67 отъ 13. X 1909 г.
циални общински работи (гл. I § 4) на същия
524. Дава се три годигаенъ срокъ на бюджетъ.
Христо Балкански за изплащане дългътъ му
542 Да се взематъ 100 лева отъ § на
къмъ общината отъ 287*88 лв., като вниса го запазения фондъ (гл. I § 33) по т. год. бюд
дишно по х/з часть отъ дългътъ си.
жетъ и се отнесатъ къмъ § за чистене и на
525. Уважава молбата на Костадинъ Н. саждане общ. гора и мера и правяне въ техъ
Ковачевъ, като му се продължи още съ три п&тища и пр. (гл. I § 24 п. 4) на същия бю
години наемния срокъ на наетата отъ него о- джетъ.

Стр. 4.
543. Да се взематъ 410 л. отъ § на запа
зения фондъ (гл. I § ,33) по т. г. бюджетъ и
«се отнесатъ къмъ § — ;храна на общинските
коне" (гл. I § 21 п. 1 на същия бюджетъ
644. Утвърждава се търга за поставката
старите соби и доставка нови соби и тръби
за основните народни училища и общинското;
управление върху Р. Толедовъ на сума 54Г
04 лева'
545. Да се взематъ 100 лева отъ § на
запазения фондъ (гл. I § 33) на т. г бюджетъ
и се отнесатъ къмъ параграфа подържане град
ските водопроводи (гл. I § 24 п. 2) на същия
бюджетъ
546 Да се взематъ 500 л отъ § на за
пазения фондъ (гл. I § 33) по т.' г. бюджетъ и
се отнесатъ къмъ § за подържане улици и мо
стове (гл. I § 24 п. 1) на същия бюджетъ
547. Уформяватъ се 39 записа обр. № 10
на сума 237 55 лева.
548. Да се повърне на Саидъ х. Алиевъ
отъ гр. Варна погрешно събраната сума 80 л.
и полицата, която му е взета за 40 лева.
549. Позволява се на Георги С Каракапитанъ да отсече три липи срещу такса; пре
двидена въ таблиците за държав. гори.
550,. Оставя се безъ последствие молбата
на Димитръ Петровъ, съ която иска да му се
отпустне подъ наемъ общ. место до училище
то „Св. Климентъ" на ул. Царь Борисъ за по
строяване барака, понеже е забранено пост
ройката на подобни бараки изъ града
551. Отхрърля по привцитъ сцециални
поемви условия за отдаване на откупчикъ пра
вото за събиране такси отъ луксозните куче
та, като се издаде заповедь, щото всеки ступанинъ да си вземе знакъ за кучето, иначе
ще бъдатъ изтребвани
<•
552. Разрешава да се заплати на Ради
Карагьозовъ 35 лева за посредничеството му
при покупката, на общинските воне въ гр. Е.
Дзкумая.
553 Оставя се молбата на Г. Ив. Само
ковски безъ последствие и не му се отпуща
исканото место. Да не му се разрешава да
прави каквато и да било постройки.

Брой 1%.

Варненски Общински Вестникъ
експлоатира тия места* и сградите презъ всич
кия срокъ и на сжщите условия, както и другите
предвидени въ предидущите членове места;
Чл. )3 Варнен Гр. Община е собсгвеникъ
на всички постройки съградени отъ синдика
Байнерта, върху огстжпените му по тоя проекгь места (имено хотела съ казиното, морски
те бани, бюфета и игрищата съ всичките имъ
приспособления и инсталации, въ целия имъ
комплексъ), както и на всички отчужде.чи част
ни сгради, коию синдика Байнертъ намери за
добре да не събаря отъ деня на сключване до
говора, а придобива правата на ползуването имъ'
следъ изтичане предвидения въ тоя проектъ 40
годищенъ срокъ отъ деня на подписване догово
ра или пъкъ въ случаите указани въ чл. чл.
10 и 11 на тоя проектъ;
Чл. 17) Следъ думата Асарето се прибавя
„и на други частни лица, които останатъ несъбо.рени".— Прибавя се новъ чл. 26; Ако новата прие-'
та отъ съвета регулация на генералния планъ не се
утвърди; ако отчуждението на частните места
и сгради както и местото на Руското Имп.
Вицеконсулсгво (което цело спада въ пар
цела на хотела) не се осжществи:—Варн. Град.
Община си запазва правото да не бжде отговор
на по никакъвъ начинъ и за никакви вреди и
загуби по отношение на синдика Байнерта или
неговите приемници.

Чл.-4Т)'"Никоя покупка или поржчка на
книги и пр. за библиотеката- не може да стане
безъ решение на комитета.
Чл. 1.2) За подаръци които с,« обусловени
съ задължения изисква се решзнне отъ общинския съветъ.
Чл. 13) За управлението >на библиотеката,,
комитета нфзботва особенъ правилишп, в.ъуц,
основа на настоящия уставъ.
Чл.Д^ПгЗсека година въ началото на м
септемврий комитета ще приготви докладъ .на
общинския съветъ за състоянието и нуждите на
библиотеката.

Порадъци на библиотеката.

ЧЛ 1б) Комитета може да откаже прие
мането на книги съ безнравсвено и въобще вре.
дително съдържание.
Чл. .16) Ржкописи каквито и да били те,
стига да иматъ научно историческо значение и
всекакви други научни предмети подарени н.
библиотеката безъ никакви задължения, се приематъ безусловно отъ комитета.
. Чл -17) Нито комитета, нито общинския
съветъ еж длъжни да явяватъ причините, по
които отказватъ приемането на некон подаръци
намерени бевполезни за библиотеката или не
съответствувающи за цельта и.
Чл. 18) Въ библиотеката се държи една
добре подвързана книга подъ название любнтелн
на народното образувание, въ която се записва
всеки приетъ подаръкъ, съ датата на приема
нето му. К » Г Г ^ Л.^лс?С*-чТ. /*Т '*' I '"' '•*' •
НА
Настоящия уставъ може да се из
Варненската Град. Общинска Библиотека меня Чл.или19)
допълня по решение на общинския
(Гласуванъ отъ Варнен. Общин. Съветъ въ заседанието съветъ вследствие предегавенъ докладъ на би
. му отъ 10 ацрилъ 1910 година). .
блиотечния комитетъ.
2

УОТАВЪ

Основни разпоредби

Чл. ]) Варненската град. общинска библио
тека се подържа отъ:
а) сумите предвиждани всекоя година въ
бюджета на Варнен^об^щна^ ^ ^ ^ ^
б) подаръцитаУ(^--парйг' книги-или--други
предмета), ксито би се направили отъ когото и
да било въ полза на "библиотеката.
Лротоколъ Л$:71 отъ 19 октомвий 1910 год.
Чл. 2) Библиотеката се помещава.въ зда
ние
определено
отъ"> общинския съветъ.
554. 1) Регулационната линия на улица
Фердинандъ отъ къмъ Приморски паркъ срещу
Управление.
кв №165 166 и 167 се изменя по синята ли
ния, на приложената скица, така че въ тая си
Чл. 3) Библиотеката се управлява отъ единъ
час.ь улицата да бжде широка 30 метра и 2) комитетъ състоящъ отъ почетни членове: а) кме
строителните квартали .№№ 161, 162 и 163 как та на гр Варна; Ч^кметркия помощникъ по уто и остатъка отъ местото на. Асарето се при- чилищното дело; в) 6'кр-1училип^енъ^ инспекторъ;
съединяватъ къмъ Приморски паркъ. По този ~г) директорите на гимназиите; д) главния учиначинъ ул, „Приморска" въ частьта си между тель на първоначалните общински училища; *©,)
улица „Фердинандъ и Булевардъ „Сливница" и директора яа~, търговското училище и ж) библии продълженията на ул. Радина и Саидова (зак- отекаря. ~ ^ % ^ - ^ . , Д ^ , (
лючгющи се между кв.Ла 161, 162 и 162, 163
Чл^-4) Комитета може да заседава само въ
се закриватъ и се присъединяватъ къмъ парка.
присжтствието на кмета (или помощника му) и
555. Цроектосъглашението между община и двама отъ членовете, но само следъ втора
та и синдика Байнертъ утвърдено отъ министър писмена покана на другите членове.
ството съ писмо М 6061 т. г. се изменя така:
Комитета се председателствува отъ
Чл. 1) Синдика Байнертъ ще построи вър кметаЧл.или5. неговия
помощникъ.
ху градското место (имено парцела предвиденъ
Чл. 6. Библиотеката се завежда отъ бибза общински паркъ, който граничи съ улица
лиотекаря,
ц—библиотекаря-и нуждното число
„Фердинандъ I" по новата регулация, ако тя се
^служащи
назначавани
отъ кмета. )иК *-**^
утвърди отъ министерството), брега на Черно
Море, оградата на аквариума, оградата на гра
Чл. 7) Разхода на библиотеката .се, произт
дината „СанстеФанска България", отъ къмъ стан в ^ д а , и < . с ^ к 9 т | , А се ^одятъ^отъ Общинскияцията на кабела и продълженията по права бирникъ наедно съ~ онези- на'общинското- управ
линия на сжщата ограда до ул. „Фердинандъ" ление- съгласно съ закона.
— единъ хотелъ съ казино и съ всички приспо
Чл^8)^Комитета държи своите заседания
собления'за водолечение (хидротерапия) съглас въ помещението на библиотеката или друго оп
но представения отъ архитекта Гринвалдъ планъ ределено место, колчемъ се намери това за
съ 300 стаи;
нужно, по покана отъ кмета или помощника му
Чл. 2) Общината се задължава да изпълни и то било по техна лична инициатива било всле
всички формалности по отчуждението местото дствие мотивиранъ ранортъ на библиотекаря до
и сградите, принадлежность на г-на Асарето кмета.
(въ парцела на хотела), както и всички частни
Чл^9) Комитета решава по вишегласие на
места и сгради въ кв. Л& 162 и 163 (които присжтствующите членове. При равногласие наквартали се присъздиняватъ къмъ сжщия пар- делява страна, къмъ която е председателя. За
целъ) предвидени въ генералния планъ на гра всеко заседание се съставлява кратъкъ пррда за отчуждения. Г-нъ Байнертъ ще внесе це- токолъ.
лата сума за отчуждението на всичките тия гоЧл. 10) Задачата на комитета е да избира
репоменати частни места и сгради, която сума книги, сцисания и веЬкакви други научни или
ще се установи, ол*дъ извършване всички за- популярни пособия както въобще да промишвонни{формалности< Следъ това г-нъ Байнертъ ще лява за доброто й уреждане и подържане.
( •
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Варненско Градско Общинско управление

Заповедь
М 334.
гр Варна, 3 май 1910 год.
Забелезалъ съмъ, че повечето отъ граж
даните, стопани на добитъка, като коне, крави,
телета, овци, свини и пр. ги оставятъ свободно
и безъ всекакъвъ контролъ да ходятъ низъ улиците на града и околностите, съ което прв
чиняватъ повреди, на частната и общинска собственость, предъ видъ на това и възъ основа
на чл. 64 отъ закона за градските общини,
Заповедвамъ:
1) строго се забранява безконтролното пу
щане на добитъкъ низъ улиците на града;
2) задължавамъ стопаните на добатъкъ да
го придружаватъ всЬкога при изкарването му
на паша до предаванието му на пастиря;
3) заловениятъ добитъкъ, изъ улиците и
праздните места на града, непридруженъ отъ
стопанина му. ще се откарва въ общинскиякапанъ, дето при поискването му ще бждягь
глобявани стопаните отъ 1 до 5 лева, вънъ отъ
опрЬделената такса за храна, съгласно реше
ние № 189/908 год.
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ на всички административни, полицейски
власти и общински органи.
Преписъ отъ заповедьта да се изпрата на
г на Варненски окр. управитель за знание.]
Л ^ Ш м е т ъ ; Йв. Це(&въ.
В е р н о,
/

Секретарь: М. Петковъ.

