Цената на вестника е,
винаги предплатено, за година саяо 3 лв.
Може да се .предплаща и.само за три
месеца.
Единъ брой 5 ст.
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Явна благодарность
Варненското градско общинско управление
изказва своята благодарность на г. А. В. Велч*евъ, книжарь въ гр. Варна, за подарената
отъ него за ощбинската библиотека книга „Юбилевнъ Сборникъ по слу.чай 50 — годишнината
Отъ започването на Евангелската мисионерска
дейность.въ ]България\ (Самоковъ, .1909 год.)

-- •

Отъ кметството

Варненско Градско Общинско управление
(Отделение Санитарно-Ветеринарно)

Заповедь
-. '

Нари, писма и всичко
за вестника да се праща до
Градско-Общия. Управление
въ Варна.

№347.

гр. Варна, 8 май 1910 год.
К а т о в з е х ъ предъ видъ, че млекото което
се консомира отъ населението въ града, произ
хожда отъ доенъ добитъкъ, който се огледва
въ града и вънъ отъ града, на който здраво
словното състояние.е не известно и за да се
предпази здравието на гражданите отъ опастната заразителна болесть тиЬегси.оза (охтика),
която най много се предава на хората чрезъ
употреблението на млекото отъ " туберкулозенъ
доенъ добитъкъ. то, за изпълнение чл. 8 отъ
правилника за санитарния надзоръ върху мле
кото и решението на Варненски окр. хигиенитяесви съветъ подъ Зй 6 отъ 30 януарий т. г ,
ша'основание чл. 225 отъ закона за санитарно
ветеринарната служба и полиция,
.З.а п о в е д в а м ъ:
'•: 1)"Всекой стопанинъ на едъръ доенъ до
битъкъ — крави и биволици — на който мле
кото се употребява за частна и обща консума
ция, е длъженъ да представи дойния си доби
тъкъ въ пожарната команда въ дни, които ще
се определятъ по отделно за всеки участъкъ,
дето ще се задържи около 4 0 часа и подложи
на изпитванието на туберколина, което ще се
извърши отъ градската санитарно-ветерйнарна
власть. Стопаните на доенъ добитъкъ, който се
окаже здравъ. градската санитарно-ветерйнарна

власть ще ги снабди съ санитарно-ветерйнар

на книжка срещу стоиностьта й, въ която е
огпечатанъ правилника за санитарния надворъ
върчу млекото за ржководство на стопаните
при огледването и храненето на дойния доби
тъкъ и продажбата на млекото му;
•) На името на стопаните на доенъ доби
тъкъ, който се окаже боленъ отъ туберкулоза
ще Се състави; форменъ протоколъ отъ коми
сията, назначена за тая.цель отъ менъ, съгла
сно чл. 236 отъ закона за санитарно-ветеринарната служба и полиция, коя го ще определи
стоиностьта за обезщетението на добитъка на
стопаните. Изплащането I на обезщетението ще
става отъ общината, съгласно чл. • 230 алинея
В, буква б и чл. 28 отъ закона за санитарноветеринарната служба и полиция на основание
съставените формени протоколи отъ комисията;
3) Всички болни отъ туберкулоза крави и
биволици ще се убиватъ въ градската скотобойна, съгласно чл. 221 отъ закона за санита
рно ветеринарната служба и полиция;
4) Кравите и биволиците на краварниците
ще се подложатъ на изпитанието на туберку
лина вь самите краварници въ дни, които ще
се определятъ. и за коит;о ще се известятъ сто
паните на краварниците своевременно.
Изпълнението на настоящата заповедь възлагамъ на санитврно-ветеринарната власть при
общината, а.чрАзъ господина градски началникъ
и. на всички полицейски органи въ града.
• Нарушителите на тая ми заповедь ще се
глобяватъ, съглас ю чл. 72 отъ закона за гра
дските общини но съставени актове, като дой
ния имъ добитъкъ насила ще се подложи на
изпитанието на 1уберкулина.
Преписъ отъ настоящата заповедь да се
изпрати на г на Варненски окржженъ управитель за сведение.

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 ст.
„ втора
„
2 я
я

третя я четвърта страница . 2 „
Един-ъ Орой 5 ст.

Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на същото управление и еж на разпо
ложение на интересуващите се всеки приежтетвенъ день и часъ.
Г. г конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за обще
ствените предприятия.
.
п. Кметъ: Ф. Христовъ.
и. д. Секретарь: М. Петковъ.

Варненско Градско Общинско Управление
№ 6560
гр. Варна, 8 май 1910 год.
Варненското градско 'общинско управление,
възъ основа решението на общинскиятъ съветъ
отъ 3 того подъ № 226, обявява на интересу
ващите се за знание, че на 21 того въ поме
щението на общинското управление ще се про
изведе новъ търгъ съ тайно малонадаване за по

правната на впрегателни

принадлежности,

нужни за общинските коля и файтони за две
,(2 години, счиганъ отъ деня на сключване до
говора.
Офертите ще се приематъ отъ 3 до 5 часа
после обедъ.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 1600 лева.
Залогъ за правоучастие въ търга се изис
ква 80 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канце
ларията на същото управление и еж на разпо
(и) Кметъ: Ив. Церовъ.
ложение на интересуващите се все и прнежтетвенъ день и часъ.
В е р но,
Г г. конкурентите требва да се съобраи. д. Секретарь: М. Петковъ. зяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона за общес
твените предприятия.

Варненско градско общинско управление

Обявление
№ 6559.
гр. Варна, 8 Май. 1910 година.
Варненското градСко общинско управление,
възъ основа решението на общинскиятъ съветъ
отъ 4 того подъ Л» 248, обявява на интересу
ващите се за знание, че на 21 того въ поме
щението на общинското управление ще се про
изведе търгъ съ тайио малонадаване за отда
ване на предприемачъ доставката и монтира
нето на 7 лампи система „Аладинъ" вь комплекгъ съ всичките имъ принадлежности и по
главни резервни часги, съ желе ши стълбове.
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11
часа предъ обедъ.
Първоначалната цена на доставката е 3500
лева.
Залогъ за правоучзстне въ търга се изи
сква 75 лева.

ц. Кметъ: Ф. Христовъ
и. д Секретарь: М. Петковъ

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление
••>В 6558 .
гр. Варна, 8 май 1910 година.
Варненското градско общинско управление,
възъ основа решението на общинскиятъ съветъ
подъ N5 227 огь 3 того. обявява на интересу
ващите се за знание, че на 22 того въ поме
щението на общинското управление ще се про
изведе новъ търгъ съ тайна конкуренция за
отдаване на предприемачъ доставката на об
лекло, нужно за служащите при общината (разсилни пожарникари, стражари и пр.)
Офертите ще се приематъ отъ 9 до 11
часа предъ обедъ.

Брой 18.

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 2

Предприятието възлиза на 170 лева.
ка за време отъ 1 априлъ до 30 сжщий вклю
чително 1910 год. и намерихме:
Пуедложенйя ще се приематъ до 30-й
1) Че вси1 ките постжпили и изразходвани май т. г.
•'.'.'•.
сумми еж редовно записани по книгите и тия
Ремонта се състои отъ: измазване отвънъ
последните, сравнени ^се съгласяватъ по между
и
отвътре,
поправка на бравите, черчеветата и
си и съ разходо-оправдателните документи, съг
циментиране
вънкашното салонче.
ласно указанията въ правилника"за счетоводст
вото на градските общински управления;
Кметъ: (п.) С Ратковъ
2) Че, като. се спаднаха изразходвавитъ
суми, споредъ книгите и документите, отъ пос
Секр.-Бирникъ: (п) П Жековъ
тъпленията, показани въ квитанционната книга,
оказа се наличносгьта верна, споредъ както е
В е р н о,
покавано въ касовата книга и въ монетаря а
при Варненското Селско Окол Управление,
п. Кметъ: Ф. ХРИСТОВЪ.именно:
Наличность на 10 май 1910 г. 106027 79 л.
и. д. Секретарь: М. Пвтновъ.
Секретарь: Ив. Генковъ.
Въ сребро 94744 лева.
Бъ разменни 97 ст.
3) Че неповърнатите въ депозитъ и на
хранение сумми и вещи се оказаха на лице,
Преписъ.
споредъ както еж записани въ депозитната кни
га, а за повърнатите презъ истеклия месецъ
Горно-Лозенсйо Селско Общин. Управление
ЗА
намериха се редовни разрешения и разписки.
инфекциозните болести въ гр. Варна презъ
Р е в и з и о н н а комисия:
месецъ Априлъ 1910 год.
п Кметъ: Ф. Христокъ
' • Л 671
по участъци
«
Название на
тт
. | II. Вергиевъ
в5
Горно-Лозенското селско общинско управле
&
о
\ С, Хаджолянъ
к
е
ние
на
основание чл. 136 отъ закона за поли
болестите 43ев
Бирникъ:
А.
Д.
Припряновъ
цията
въ
селските общини, обявява за знание,
^ >ь-1 В
СО
че
е
издадено
дубдикатъ на Димитръ Иоцевъ
Общ Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ
8 3 :— 1
7 3о*1Ъ гр. София, вместо изгубения му билетъ
1 Ра гои+лз-Заушки 11
Намериха се при това следующите доку № 12223 серия 7—1906 год. отъ 25-й Мартъ
2
8.-аг1аНпа .
1— — 1 - — - 1—
менти, които се пазятъ• въ касата вместо пари, 1910 година за единъ конь на 8 години, доресъ,
безъ да бждатъ записани на разходъ.
3 01рг11егИ18-л. гър. 3 — -2 1 — 1 _ 1 1 —
на челото малко бело.
ч
Ако се намери оригиналния билетъ да се
4 Лоша кашлица 28 1 — 27 — 1 1 14 12 —
ф
С у ма
счита за уничтоженъ.
• N
Наименование
О
5 ТурЬиа-Тйфь 3 2 1 — 1 — 2 - - —
а
СТ.
лева
Общ. Кметъ: Д. Геловъ
6 V.--. псеПа Лещенка 1 _ 1 — — —
—
1—

Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 4986 50 лв.
Залогъ за правоучаетие въ търга се изис
ква 249 35 лева.
Тържните книжа се намиратъ въ канц ларията на същото управление и еж на разп ложение на интересуващите се всеки пшеж ственъ день и часъ.
Г. г. конкурентите требва да се ст-образяватъ напълно съ чл. 11 отъ закона "за обще
ствените предприятия.

Бюлетинъ

Оставатъ |

т
1

- Обявление

— ' •

•

7 Ч". вет.Егу81ре1ав 1 —

1—

—

—

—

1—

-

1

Старши общ. лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ
2

Секр.-бирникъ: А* Михаиловъ.

Повърнати неправилно
събрани суми отъ държав
ните бирници (обр. № 10.)
Наличность въ касата
'.

87

32

94657

65

г-

Бюлетинъ

за Град. Началникъ: Г. Михаиловъ,
у

.••.,'•

" .

ЗА .

9

• Секретарь: П. Ниноловъ.

94744
97
'Дейностьта на санитарния персоналъ (ле
кари фелдшери, санитари и акушерки} при
Варненската градска община, за месецъ Ап
Ревизиона Комисия:
рилъ 1910 година.
Председатель п. Кметъ: Ф. Христовъ
1 Прегледани болни въ трите градски
амбулатории и по домовете:
2464
( П. Вергиевъ
тт
2. Проверка на раждания:
92
Членове: { /-. V
3 Проверка на умпрания:
75
[ С Хаджолянъ
Поставени карантини:
4
Контрольоръ: Д. Г. Пейчевъ
Направени дезинфекции:
16
Направени ревизии ва частни къщи 89
Бирникъ: А. Д. Припряновъ
Направени ревизии на обществени
заведения:
1223
Варненско
8. Направени актове за нарушение на
Градско Околийско
До Господина
разни санитарни наредби:
65
Управление
Варненски
Град.
Общ. Киетъ
. 348 6082
9. Дежурства:
30
б кай 1910 год.
10. Дадена 1-ва помощь отъ дежурните: 26
гр. Варна.
!*
11. Отровени кучета:
13
12. Асистирани раждан, и помятания: 12
Разгласете, моля, на населението за пред
13. Конфискувани и унищожени предмети: пазване добитъка си, че въ село Чобанъ-Куюсу,
Калканъ; 203 кгр.
Добришка околия, е костатирана болестьта
Млеко:
„Сапъ" по конете.
24
Фурми:
15
Шербетъ: 10
Град. Началникъ. Г. Михаиловъ
ч
74
Хлебъ:
Секретарь: П. Николовъ.
Лимони:
1 каса
Корабни
1 килограмъ
Стартпи общ. лекарь: Д-ръ Ст. Златаровъ

--1

&ЙТЪ

Днесъ на 10 май 1910 год., долоподписа
вий п Кметъ Филипъ Христовъ на Варн Град.
Община, заедно съ Членовете отъ СъвЬта О.
Хаджолянъ и П. Вергиевъ въ приежтетвието на
бирника А. Д. Припряновъ и на Общинский
Контрольоръ Д. Г. Пейчевъ произведохме ре
визия върху операциите извършени отъ бирни

м Изпраща се въ преписъ на Госпбдина Нар—| нен. Гр. Общ. Кметъ, съ молба за раз
гласяване.
.»
гр. Варна, 8 Май 1910 г.

УСТАВЪ
ВА

Варненската Град. Общинска Библиотека
(Гласуванъ отъ Варнен. Общин. Съветъ въ заседанието
иу отъ 10 априлъ 1910 година).

Основни разпоредби
Чл. 1) Варненската град. общинска библио
тека се подържа отъ:
,
а) сумите предвиждани всекоя година въ
бюджета на Варнен. община.
б) подаръците (въ пари, книги или други
предмети), които би се направили отъ когото и
да било въ полза на библиотеката '• '•
Чл. 2) Библиотеката се помещава въ зда
ние определено отъ общинския съветъ.

Управление.
#

Чл. 3) Библиотеката се управлява отъ единъ
комитетъ^ъстоящъ отъ почетни членове: а) кме
та на гр. Варна; б) кметския помощникъ по училищното дело; в) окр. училищенъ инспекторъ;
г) директорите на гимназиите; д) главния учитель на първоначалните общински училища; е)
директора на търговското училище и ж) библи
отекаря.
Чл. 4) Комитета може да заседава само въ
приежтетвието ва кмета (или помощника му) и
и двама отъ членовете, но само следъ втора
№ 792
писмена покана на другите членове.
с. Арнаугларъ, 3 май 1910 год.
Чл. 5. Комитета се председателствува отъ
кмета или неговия помощникъ.
Кметството търси майсторъ, комуто да въз
Чл, 6. Библиотеката се завежда отъ биб
ложи ремонтирането на Ст.-Орвховското учили лиотекаря, п. библиотекаря и нуждното числ<
ще по доброволно съгласие.
служащи назначавани отъ кмета.

Обявление

Брой 18.

Варненски Общински Въетнивъ

Чх._7.)- Разхода на библиотеката се произ
вежда и сметките й се водятъ отъ общинския
бирникъ наедно съ онези на общинското управ
ление съглаоно съ закона.
Чл. 8) Комитета държи своите заседания
въ помещението на библиотеката или друго оп
ределено место, колчемъ се намери това за
нужно, по покана отъ кмета или помощника му
и то било~по техна лична инициатива било всле
дствие мотивиранъ раиортъ на библиотекаря до
кмета.
д
Чл. 9) Комитета решава по вишегласие на
присжтствующите членове. При равногласие над*лява страна, къмъ която е председателя. За
вс*во заседание се съставлява кратъкъ протоколъ.
Чл. 10) Задачата на комитета е да избира
книги, списания и всекакви други научни или
популярни пособия както въобще да промишлява за доброто й уреждане и подържане.
Чл. 11) Никоя покупка или порхчка на
книги и пр. за библиотеката не може да стане
безъ решение на комитета.
Чл. 12) За подаръци, които еж обусловени
съ задължения, изисква се решение отъ общи
нския съветъ.
г
Чл. 13) За управлението на библиотеката,
комитета изработва особенъ правилникъ възъ
основа на настоящия уставъ.
Чл. 14) Всека година въ началото на м.
септемврий комитета ще приготви докладъ на
общинския съветъ за състоянието и нуждите на
библиотеката.

Подаръци на библиотеката.
Чл 15) Комитета може да откаже прие
мането на книги съ безнравствено 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 некой подаръци
нам-врени беаполезни за библиотеката или не
съответствувающи за цельта и.
Чл. 18) Въ библиотеката се държи една
добре подвързана книга подъ название любители
на народното образувание, въ която се записва
всеки приетъ подаръкъ, съ7 датата .на приема
нето му.
Чл. 19) Настоящия уставъ-може да се из
меня или допълня по решение на общинския
съветъ вследствие представенъ докладъ на би
блиотечния комитетъ.
^

ПРАВИЛНИКЪ
1

за вътрешния редъ еа Варненската
градска общинска библиотека.

(Гласуванъ отъ Варн. Общ. Съветъ въ заседаието му
отъ 10 Априлъ 1910 година.)
ГЛАВА'I

Длъжности и права на служащите въ биб
лиотеката.
Чл. 1) Вътрешния редъ въ библиотеката,
се пази отъ единъ библиотекарь, единъ подбиб-лиотекарь и отъ потребното число служащи.
Чл. 2) Библиотекаря, подбиблиотекаря и
останалите служители се назначаватъ отъ об
щинския кметъ.-Назначението на библиотекаря
става по препоржка на библиотечния комитетъ.
Чл. 3) Библиотекаря, който е1^ по право
членъ и секретарь на библиотечния комитетъ,
има главния надзоръ на библиотеката. Той се
се грижи за подръжка и запазване всичките ней
ни имущества и надзирава, щото останалия персоналъ при библиотеката да изпълнява точно
•ч длъжностите си. Той ще бжде и прямъ отговорУникъ за всички изгубени и повредени вещи на
$ библиотеката, ако се докаже, че това е станало
' по негова вина и въ негово време

Чл. 4) ПрдбМлжотекаря замества библио
текаря въ всеко време, когато последниятъ не
се намерва въ помещението на библиотеката:
той се грижи за подържане реда, тишината и
чистотата въ помещението; той раздава и прие
ма библиотечните книги отъ читателите; сжщо
така, той приема новите списания, проверява
ги и ги записва въ специална за това книга,
занася ги въ салона за четене и се грижи за
пазенето имъ въ добро състояние.
Чл 5) Подбиблиотекаря не може да се от
дели отъ помещението на библиотеката въ ча
совете, когато тя е отворена, безъ позволение
на библиотекаря. А за всека изгубена или повре
дена вещь на библиотеката той отговаря предъ
библиотекаря и предъ общинското управление,
ако се докаже, че това е станало по негова ви
на или опущение.
Чл, 6) Останалите* служители се грижатъ
за пречистването, отоплението и осветлението
на библиотечното помещение; те наглвждатъ,
щото безъ знанието на библиотекаря (или под
библиотекаря), да не се изнася нищо отъ биб
лиотечния имотъ Те еж подчинени въ всичко
на библиотекаря или подбиблиотекаря и безъ не
говото разрешение те не могатъ да се отдалечаватъ отъ библиотечното помещение.
Чл- 7) Всички служители при библиотеката
еж длъжни да се отнасятъ пристойно къмъ по
сетителите и да отбегватъ -всекакво пререка
ние съ последните.
ГЛАВА II

' Времето за занятие въ библиотеката.
Чл. 8) Библиотеката е отворена за публи
ката всеки делниченъ день отъ 1 априлъ до
1 октомврий (летния сезонъ) отъ 7 до 11 часа,
а отъ 1 октомврий до 1 априлъ (зимния сезонъ)
отъ 8 до 11 1/2 часа предъ обедъ. Следъ обедъ
тя "е винаги отворена отъ 2 до 8 часа.
Въ празднични дни библиотеката е открита
отъ 10 до 12 часа предъ обедъ съ изключение
на националните праздници и отъ 2 до 5 часа
следъ обедъ съ изключение на праздниците:
Рождество Христово, Възкресение Христово,
Нова година, Богоявление и Св. Кирилъ и Ме
тодий, когато тя е затворена целъ день. Сжщо
така тя е закрита последните 10 дни отъ месецъ августъ за проверка и пречистване.
ГЛАВА III

Права и длъжности на посетителите.
Чл. 9) Всеко лице безъ разлика ьа полъ
може да посещава библиотеката освенъ ония,
които еж заразени отъ некоя прилепчива бо
лесть и ония, които поради незачитане настоя
щия правилникъ еж отстранени отъ библиотекаря.
V Чл. 10) Младежи, които не еж : навършили
16 годишна възрасть не се допущатъ да посещаватъ библиотекатач
~Чл. 11) Ученици чотъ IV кл. на горе оть
кое и да __ било .училище, „.могатъ^- да -посещаватъ библиотеката, ако\иматъ за това позволение отъ директора си, \
Чл. 12) Въ специално приготвена за това
книга (книга за посетителите) всеки посетитель
е длтженъ да отбележи името ичпрезимето\^и,
занятието, народностьта и местожителството.
Чл. 13. * Пушенето тютюнъ, разхождането,
причиняването шумъ, високото говорене и че-.
тене строго се_забранява :въ1^ййддотеката.
~~~Чл. 14) Посетителите еж длъжни да св^от-^
насятъ -вежливо съ, всички служители въ биб
лиотеката каетеТ~и-до^ между си и да не съп-,
ротивляватъ на библиотечнотеь-улгттвление при
при изпълнение на длъжностите му7~~**~*—•--....
Чл. 15) Забранява се строго да се правятъ каквито и да било знакове и бележки по
книгите, списанията и пр.—Посетителите, кои
то не се съобразяватъ съ този членъ илиГвъобще повредятъ некой библиотеченъ имотъ, губятъ
право да посещаватъ библиотеката и се публикуватъ имената имъ въ общин. вестникъ.
Чл. 16) Всички списания изложени на ма
сите могатъ да се четатъ свободно отъ всекой
посетитель, но те требва винаги да се оставятъ
слйдъ прочитането имъ на отреденото имъ место.
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Чл. 17) Каталозите на книгите еж винаги
на разположението на публиката.
Чл. 18) Всеки, който желае да прочита
книги въ библиотеката, требва да даде на биб
лиотекаря или подбиблиотекаря единъ особенъ
заеменъ листь, въ който написва заглавието на
КййШта^ймето си, занятието и адреса. Този
листь се пази при библиотекаря или подбиблио
текаря до повръщането на книгата отъ по
сетителя.
4$. 19) Посетителите могатъ да взематъ
бележки и да правятъ извлечения отъ книгите '"
и снисанията въ всеко време.
Чл 20) Оплаквания противъ служителите
въ библиотеката се .отправятъ до библиотекаря,
а ако оплакванията еж посочени противъ пос
ледния, те се отправятъ до кмета.
ГЛАВА IV
Заемане книги за летене вънъ отъ библиотеката.
Чл. 21) Даватъ се за четене вънъ отъбиблиотеката всички кнпги и списания съ изк
лючение на сдедующите: много скъпи и раз
кошно подвързани съчинения, стари книги и ржкописи, речници, енциклопедии, изображения,
планове, карти и последните два броя отъ перио
дически списания.
Чл 22) Всеки, който иска да вземе книги
за четене вънъ отъ библиотеката, длъженъ е да
заяви на библиотекаря или подбиблиотекаря и да ,
внесе залогъ отъ 5 до 15 лева споредъ стой-/
ностьта на книгата.
Забележка. Освобождаватъсе отъ залогъ
\
държавните, окржжнитЬ и общин. учреждения./
Чл. 23) Позолителното за вземане книги и
списания за домашно четиво се подписва отъ
библиотекаря или подбиблиотекаря и носи име- ->
то, презимето и жилището на заемателя. Въ не- '
го се опредЬлятъ и числото на книгите, които
заемателя може да вземе на единъ пжть
Чл. 24) Всека дадена за домашно четиво
книга се записва въ приготвени за това "Заем
ни листове", които се подпасв&тъ отъ заемателите Всички заемни листове се нареждатъ по,
азбученъ редъ и се яазятъ отъ библиотекаря
или подбиблиотекаря въ отделна папка.
Чл.^25) Заетите за домашно четиво книги
требва да се повр-ьщатъ неповредени; за всека
повреда заемателя е длъженъ да заплати или
стойностьта на книгата или глоба по усмотре
ние на библиотекаря. Глобата не може въ никой
случай да надминава стойностьта на книгата.
Чл. 26) КниЬи за домашенъ прочитъ се
взематъ най-много за тридесеть дни. Тоя срокъ
по заявление на заемателя може да се продъл
жа, ако другъ некой не искалъ книгата
Чл. 27/ Ако при петичанео на срока зае
мателя не повърне книгите, той се глобява за
първите 10 дни по 20 ст., а за сдедующите по
40 ст., на день, следъ което книгата се взема
^по- начинъ, по който управлението на бнблпоте- •
катата намери за добре, а заемателя губи пра
вото да взема за напредъ книги.
... Чл 28) Нарушителите на чл. лл. 13 и 14
отъ правилника се приканватъ най много два
нжти отъ библиотекаря да се съобразяватъ съ
правилника. Ако следъ това не се поправятъ,
по решението на библиотечния комигетъ губятъ
правото да посещаватъ библиотеката
:

ГЛАВА

V--

Инвентари и каталози.
Чл. 29) Въ библиотеката се държатъ сле..дующите инвентари и каталози: и) инвентаренъ
(имотенъ) ка.алогъ, въ.който се записва ведна
га всека новопостжпила книга, съ подробното й
л
описание (авторъ, заглавие, местото и годината
на% печатането, цената и пр); б) карто^енъ (нодвиженъ) каталогъ, нареденъ по азбуката на' ав
торите (или на отделите); в) систематически ка
талогъ по отдели; г) каталогъ на старите кни
ги и ржкописи.
ЗАБЪЛВЖКА. Инвентарния каталогъ треб
ва да бжде съ нумерирани страници, прошну
ровам. и на последния листъ подписанъ (заверенъ! отъ кмета и секретаря на общината.
Чл 30) О^вень катал»зиге и книгите избро
ени въ чл. чл. 12 и 29 на правилника се държатъ
въ библиотеката още и сдедующите книги: а).
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книга за оплакване; б) книга, въ конто посети
телите изказватъ желание за изписване на некоя
нова книга или .ново,.списание; в) книга за гло.бите; г) книга за подаръците (съгласно ял 18
отъ устава на библиотеката).
Чл. 31) Всичките изброени по горе ката
лози и книги се държатъ, отъ библиотекаря
(респ. подбиблиотекаря).
Чл 32) Настоящия цравилникъ влиза въ
сила, щомъ се утвърди отъ Варненския град
ско общински съветъ.

Варненски Общински Вестникъ
кв. метра праздно гр. место, върху което да
построи барака за картички-безъ разглеждане.
568. Да се повърне сумата 12 леваг на
Досю х. Константиновъ внесена като . депозитъ
срешу кв 0. 136.6 отъ 21/X 1908 год. въ об
щинската каса
569. Оставя безъ последствие молбата на
Василъ Николовъ, съ която моли да му се поз
воли да си построи варница въ местностьта на
ходища се въ западъ отъ Франгснския ;пжть
подъ самата могила.
. Протоколи Ль? 73 отъ 21. X 1909 г.

изводъ
отъ
РЕШЕНИЯТА ПА ВАРНЕНСКИ ГРАД. ОВЩИВ. СЪВЕТЪ
(Продължение отъ'брой 17.)

.Протоколъ № 71 отъ 19 октомврий 1909 г.
556. Въ замена на местото подарено отъ
града за Руско Имп. Вицеконсулство да се даде
парцела на ул. Фердинандъ между кв. 277 и
278 при местото на Тони Петровъ и примор
ския паркъ съ пространство 2140 кв .«. Да се
ьпомоли Руското Имп. Вицеконсулство въ града
да даде своето съгласие за тая замена Решение
Л? 255 1909 год. се отменява.
457. Назначава се комисия въ съставъ п.
Кметъ: Ф. Христовъ, съветника Д. Филовъ,
Д ръ В, Карамихаловъ, Д-ръ В Кувеловъ, об
щвнски юрисконсултъ Г. Даскаловъ, общински
инжеверь Г. Бърневъ и Георги Пасаровъ, която
да приготви проектоконтракта за бжджщи гра
дски хотелъ.
558. Удобрява обявения на първо &изучване проектъ за дворищните регулации на квар
талите М-М
133, 134, 187, 188 и 189 съ
направените изменения по сините-линии 1) за
общинските парцели въ кв М М 131 и 188
и 2) за парцелите, ко то се придаватъ на дво
рищата Л* . / $ 4 3 , 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50
въ кв. М 189. Заявлението на Англо-българското дружество, „Саркизъ Куюмджиянъ-' вх.
Ив 5819 отъ 1 май 1908 се оставя безъ пос
ледствие
559. Отменява решението си Л2 49 отъ
16 януарий 1909 г.; съобразно съ това да се
проектира за квартала Л(? 338 нова дворищна
регулация, а тая обявена съ обявление М 6678
отъ 1 юний 1909 да се остави безъ последствие.
560. Удобрява се проекта по сините ли
нии за изменението на часть отъ утвърдената
съ указъ М 71 отъ 1909 год. регулация на
ул. Фердинандъ въ кв. Л2 172 и 173. Същай
проектъ да се обяви съгласно изискванията на
чл. 9 отъ закона за благоустройството.
Протоколъ М 72 отъ 20 октомврий 1909 год.
561. Изказва мнение да не се утвърждава
търгътъ произведенъ на 15 октомврий т. г.
562. Кметството да назначи комисия, която
да проучи произхождението на пръста, нахо
дища се въ ул Бургасъ.
583 Да се отпусне на Георги Ив, Само
ковски надвнесената сума 960 . която сума да
се впише на приходъ къмъ параграфа за бе
дните
564 Отменява решението ЛЗ 483 отъ 3
IX т. г и отлага разглеждането молбата на Ни
кола Ст. Иавловски до събиране сведения до
сежно нельта на зданията, които ще построява
на исканото место
Ь65 Отменява решението ЛЗ 4С4/909 г.
и оставя безъ последствие молбата вх Но. 12189
8/1908 год. Юрданъ К Грънчаровъ, като за
1908 и 1909 г. изплати за наемъ на общинс
кото место по чл 23 отъ таблицата т. е по 60
лева за година
566. Молбата на Стояна Христова, съ коя
то моли да й се опростятъ лихвите и сждебяите разноски на сума 106 лв„ която сума по
койния й мжжъ ималъ да дължи за градско
общинско место, се оставя безъ последствие
\вх. 0. 12721 отъ 18/9 1909 г.)
567. Оставя молбата на Киркоръ Н. Маринияаъ, съ .която .иска да му се отпусне 6

570. Да се постилатъ:
1) улица V линия срещу улица Драгоманъ
въ частьта си между „Съборна' и „Колони";
2) улица Малка Преславска;
3) улица „Бургасъ"
4) улица „Драгоманъ1' въ частьта си отъ
зданието К Кжрджиевъ ул. Чирпанска до събо
рената джамия и уд. Бдинска—за която цель
да се произведатъ търгове по спешность
571. Възлага на предприемача по напра
вата на ул. Бенковска Г. Ж Андрейчевъ, да
извърши следните добавъчни работи. 1) землени
работи 320 куб. метра: 2) направа калдъръмъ
300 кв. м. и 3) доставка и настилка песъкъ
50 куб. метра всичко на сума 1595 лева
572. Да се д де на предприемача на ул.
Бенковска Г. Ж. АндрЬйчевъ; при сжщите ус
ловия каквито еж за улица Бенковска т, е 500
куб. метра за 500 лева, въ противенъ случай
да се обяви търгъ по спешность
Протоколъ № 74 отъ 22 октомврий 1909
573. Изказва мнение да се не утвърждава
търгътъ, произведенъ на 22 т. м за достава на
около 20о'> куб. метра дърва нужни за отоп
ление основните училища и общинското поме
щение за 1909/910 г. Да се обяви новъ търгъ
по спешность.
574. На първо место да се доставятъ отъ
градско общинската гора, кояго бе запазена за
даване дърва на гражданите, обаче ако обяве
ния търгъ по спешность, както и тия които би
се обявили следъ него, не се съсгоятъ или се
намерятъ за неизносни, то всичките потребни
за отопление на основните училища и общински
те помещения дърва да се доставятъ отъ съ
щото сечище.
575. За ул Нишка да се приематъ бордюрните камъни само отъ кариерите Шайтани
Провадийско), а за улица Съборна само отъ
Шейганджикь. Съветника Добри Филовъ остава
на особно мнение
Протоколъ № 75 отъ 23 X. 1909 год.
576. Уважава молбата на Стойно Ивановъ въ смисълъ, какво градско-общинското мес
то отъ 6630 кв. метра на ул. Котелъ Ш уч.
което се придава къмъ дворището на.Рашелъ
Дрекслеръ, да се изплати отъ Стойно Ивановъ,
за което градско место, да се снабди съ крепостенъ актъ, като се задължи въ срокъ отъ
десеть (10) дни, да събори всички незаконно
построени постройки на това место.
577. Допълня комисията за определение
на крайно бедните семейства, който иматъ пра
во на участие въ търга за даване места на
такива съ съветниците: Коста Евстатиевъ и
х. Андонъ Илиевъ :
578 Назначава се комисия въ сьставъ и.
кметъ Минко Юрдановъ, съветниците д ръ В.
Кувеловъ и Никола Житаровъ, която да тури
въ иввестносгь обсебените общински места и
специално местото на Илия Трошевъ и за резул
тата да докладва на съвета.
579. Приетата отъ съвета тарифа за так
сите на дърветата и материалите отъ тазгодиш
ното сечище на общинската гора се допълва
така: Допълнителна такса за изсичане дърве
тата и материалите (освенъ клони и вършини)
се плаща по 0 80 л на куб. метъръ.
580. Да се доставятъ 300 куб. метра дър
ва отъ градско-общинското сечище по добровол
но съгласие; 2) Да се произведатъ търгове по
спешность за донасянето, превоза и насичането
имъ; 3) чл I отъ поемните условия по търга за
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доставката на около 2000 куб. метра за отопле
ние на общинските училища и общинските по
мещения за презъ 1909/10 год. се изменя, ка
то се прибави следъ думата „сухи и „сурови"
и се прибави забележка: всеки нонкурентъ треб
ва въ офертата си да заяви, какви дърва прие
ма да достави; обаче правото на изборъ при
надлежи на общинския съветъ.
Протоколъ Л» 76 отъ 27 октомврий 190д ход.
581. Да се испрати писмо на И. А. Негеръ и Синъ, съ което предлагатъ услугите си
за електрическо осветление на гр. Варна, въ
комисията по електрическо осветление на гр,
Варна
582. Да се изплати на Юрданъ Атанасовъ
сумата 16 л за измиване помещението, въ кое
то заседаваха върховната проверочна комисия,
която да се вземе отъ параграфа „разни неп
редвидени" (§ 32) на т. г. бюджетъ.
Протоколъ Н-о 77 оть 28 Октомврий 1909 юд
о83 Оставя безъ последствие молбата на
д ръ Пюскюлиевъ подъ вх Н о 16026 отъ 28
октомврий 1909, съ която иска да со отложи
настилката съ" плочи на тротуара предъ кжщата му въ улица Сливница, V уч., до пролеть,
понеже е миналъ строителния сезонъ.
584., Уважава се молбата подъ вх. Но
47(9 отъ 17 IV т. г. на Никола Димигровъ въ
смисълъ да се прехвърли градското мвсто Н-о
53 въ V уч. кв. Н-о 399 върху Елисаьета Новева, ако тя исплати делата длъжима за мес
тото сума.
585 Назначава се комисия въ съставъ п.
кмета Дяко Бедевевъ, съветника Калю Калевъ
и Р. Георгиевъ, която да разпредели, улиците
на града Варна между шесть раздели, за което
да докладва на съвета.
586. Отпуща се на Варненското Археоло
гическо Дружество още 5 декара место около
новооткритата се черква, находяща се задъ ка
нала (между морето и езерото) за ползуване.
Протоколъ № 78 отъ 29 X 1909 г.
587. Приема отставката на Мемдухъ Кемалъ бей Алибеевъ като членъ на Варненския
градско-общински съветъ.
588. Не удобрява търга по ;малонадавателния листъ за доставка на 200 дъбови стъл
ба; обаче досежно потребното количество стъл
бове да се произведе търгъ по снещность, по
даденъ отъ общинското управление образецъ.
58,). Оставя безъ последствие писмото на
Българската Генерална Банка досежно измене
ние местото на изливката на тръбите, нуждни
зд Г-арнен. водопроводъ.
590 Да се моли Министерския Съветъ да
издействува да се даде на Варненската община
по законодателечъ редъ право да събир сле
дующите налози: 1) отъ вагоните, които пристигатъ а) з ъ р н е н и х р а н и : 1) отъ вагонъ съ
вместимость 15 тона съдържащи повече отъ
12 тона — 5 лева; 2) отъ вагони 12 тонни
съдърж повече отъ 10 тона — 4 лева; 3) отъ
вагони 10 тонни съдържащи повече отъ 7 .тона
— 3 лева; б) с ъ б р а ш н а : 1) отъ 15 тоненъ
съдържащъ повече отъ 12 тона — 4 лева: 2)
отъ 12 тоненъ съдържащъ повече отъ 10 тона
— 3 лева; 3) отъ 10 тоненъ съдържащъ -по
вече отъ 7 тона — 2 лева. Отъ вагони 5 тонни
ще се взема половината отъ таксата на 10 .—
тонените вагони; в) о т ъ г а з ь т а >която мина
ва транзито на пристанището и гарата: 1) на
всека каса по 5 стотинки и 2) на 100 литри
30 стотинки (които не ех въ каси,.
591. Изказва мнение да се утвърди таб
лицата за разни общин. берии и такси, които
ще се събиратъ презъ 1910 година
(Протоколъ Л2 19 отъ 30 X 1909 юд.)
592. Назначава се комисия въ съставъ
инженеръ Бончевъ, и д. архитекта Гайтанджиевъ, инж Кжрджиевъ и п. кметъ Ф. Хрис
товъ, която да прегледа доставените отъ пред
приемача Тодоръ Кацитановъ доставените бобдюрни камъни за ул Съборна и Нишка и го
произнесе за здравотата имъ.

