Цtнaтa на вtcтникa е,
Излиза
iинaги предплатено, за година caиo 3 лв. четири иж-ти вт, мФcэцa.
Може да се пpiдшraщa и сако за три
iгвceцa.
Peдaктopъ-eкcпeдитopъ:
Bapнeн. Град. Общ. Библиoreкapь.
Eдинъ брой 5 c т .
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Варненско градско общинско управление

Пари, писна п всичко
sa вicтяикa да се праща до
Гpaдcкo-Oбщин. Управление
въ Варна.

ласно указания въ правилника за cчeтoвoд
cтвoтo и двлoвoдeтвoтo на градските общински
управления;
2) Че, като се спаднаха изразходваните
суми, cпopeдъ книгите и документите, oтъ пocтжплeниятa, показани въ квитанционната книга
оказа се нaличнocтьтa вирна, cпopeдъ както е
показано въ касовата книга и въ мoнeтapя,
а именно:

За обявления се плаща на дума:
За първа страница
3 cт.
. втора
„
. . . . . 2n
„ тpeтя и четвърта страница. 2 „
Eдинъ брой 5 cт.

ци, 3 малачета, 18,937 агнета, 3,103 ярета и
10 свини, а всичко 22.135 глави дoбитъкъ,
които еж дали всичко 176,594 клгp. месо
Oтъ тexъ пpeзъ cжщия м-цъ еж yничтoжeни 2 крави oтъ бoлeeтьтa Tuberculosis generelisata, т. е. 284 клгp., а остава чисто ме
со за кoнcoмиpaнe 176,310 клгp.
гp. Варна, 4 юний 191О год.
Град. вeтep. rвкapъ: Д-pъ Ив. Жeкoвъ.

Haличнocть на 10 юний 1910г. 132,069·42 л.
Въ сребро 165,118 лв.
Въ разменни 19 cт.

Пp·Ьпиcъ.

СИЛИСТРЕНСКО
Акцизно управление
3Ч1 в856.
29 Май 19Ю год.

До г. г. 0кол. Началници
3) Че нeпoвъpнaтигЬ въ дeпoзитъ и на
въ,
Царството
xpaнeниe суми и вещи се оказаха на лице,
cпopeдъ както еж записани въ депозитната кни
гa, а за повърнатите пpiзъ иcтeклия мtceцъ
Въ повереното ми управление има много
намериха се редовни разрешения и разписки. дела, по които cлeдyeмитe се възнаграждения
на откривателите нарушенията, не мoгaтъ да
Ревизионна комисия:
се paздaдaтъ, понеже не се знае точния имъ
aдpecъ
п. Kмeтъ: M. Юpдaнoвъ.
Ето защо, моля разпоредете чpeзъ подве
домствените
си чиновници, служащи и общин
f JPaфaилъ Гeopгиeвъ.
тт
ски кметове въ пoввpeнaтa Ви околия да paзЧлeн0вe:
( x . Aнтoнъ Илиeвъ
глacятъ между населението, че тези които еж
служила като чиновници и служащи въ CиБиpникъ: А. Д. Пpипpянoвъ.
лиcтp акциз, paйoнъ да cъoбщaтъ точния си
aдpecъ, за да може да имъ се изпpaтятъ въз
Общ, Koнтpoльopъ: Д·. Г. Пeйчeвъ
награжденията.
Намериха се при това следующитЬ доку
менти, които се пaзятъ въ касата вместо па
Пoдпиcaлъ Акциз. Haчaлникъ:
ри, бeзъ да бждaтъ записани на paзxoдъ
Г. И. Ceмepджaeвъ.
i

Обявление
№ 8100.
rp. Варна, 8 Юний 1910 година.
Вследствие писмото на Господина Варнен
ски Oкp. yпpaвитeль пoдъ № 8,254 oтъ 5 тoгo, cъ което се съобщава, че произведения на 9 м.
м-цъ Май н. г избopъ на мюфтия на гp. Вар
на не се утвърждава oтъ надлежното минис
терство, като се cвиквaтъ гласните за произ
веждане нoвъ избopъ за тaкъвъ въ неделя на
13 тoгo.
Варненското градско общинско управление
обявява гopньoтo вa интересуващите се за зна
ние, че произвеждането на пови избори за Вар
ненски oкp. мюфтия въ определения по горе
дeнь ще стане въ двора на Bapнeн. Oкpжжнo
мюфтийство, при това и че оставката на уп
равляващия Bapн^н. Oкp. мюфтийство и Про
вадийски м» фтий 5ки нaмtcтникъ Caбpиe е при
ета, съгласно писмо M 8,342 на г-нa Bapнeи.
Oкp. yпpaвuтeль.
п. Kмeтъ: M. Иopдaнoвъ.

в.
o
н

1

2

Наименование

лева
Повърната неправилно
събрана сума oть дъpжaв.
бирници (oбp. M 10).
Haличнocть въ касата.

o
Изпраща се въ пpeпиcъ на Гocaoди<з» на Варненски Градско общински кмeтъ, cъ
<а молба за разгласяване

Сума
cт.

За Град Hачалникъ: П. Hикoлoвъ.
106

40

1П5011

79

за Секретар ь: M. Пвmнoвъ
1в5118

19

Peвизиoнa комисия

А к т ъ.

гp Варна 4 Юний 1910 година.

Пpeдceдaтeль п. кмeтъ·. M. Юpдaнoвъ

f Pa4aвлъ Гeopгиeвъ.
тт
Членове: { v A
r
Днecъ на 10 Юний 1910 гoд , дoлyпoдпи[ А. Aнтoнъ TИлиeвъ.
caний п. кмeть Mинкo Юpдaнoвъ на Bapнeн.
Koвтpoльopъ: Д. Г. ПЬйчевъ.
Град. Община, заедно cъ членовете oтъ Съве
та Paфaилъ Гeopгиeвъ и X. Aнтoнъ Илиeвъ
Биpникъ: А. Д. Пpипpянoвъ.
въ пpиcжтcтвиeтo на бирника А Д. Hpипpя·
нoвъ и на общинския кoнтpoльopъ Д. Г. Шйчeвъ, произведохме ревизия върху операциите
ивъpшeни oтъ бирника за време oтъ 1 й до
31й Май включително 1910 г , н намерихме:
Статистически сведения.
1) Че всички пocтжпили и разходвани су
Въ Варненската градска cкoтoбoйнa пpeзъ
ми еж редовно записани по книгите и тия пое
м-цъ
Май еж изклaня 32 вола, 1 говежди
едните, сравнени, се cъглacявaтъ помежду си
и
cъ paзxoднo-oпpaвдaтeлнигй документи, съг бикъ, 39 крави, 4 телета, 1 бивoлъ, 7 биволи

За Ceкpeтapь: И. Koлapoвъ.

ДOБPИШKO
0кол. Vupaвлeниe
29 ма1 1910 г.
№ б291.
гp. Дoбpичъ

Пp·Ьпиcъ.
До господа СъсЪднигв oкoл.
вaчaлнпци и общ. кяeтoвe въ око
лията.

1) Въ село Aйдънъ бей, Пчеларска общи
на, е констатирана бo.тЬcтьтa ,Caпъ" по конете и
2) 15ъ село Eкиcчe е констатирана бoлecтьтa „Краста", по конете.
Разгласете между населението за пред
пазване
За Околийски Haчaлннкъ пoдп. Hикoлoвъ
и за ceкpeгapь Baлтaджиeвъ.
00

—
Изпраща се до Господина Варненски
<o Градски Общински кмeтъ, cъ молба за
S» разгласяване.
o

гp Варна. 4 Юний 1910 година.
3л Град. Haчaлникъ: H. Hикoлoвъ.
За Ceкpeтapь: Д. Coтиpoвъ.

ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
Извлечение oтъ закона за допитване до народа.
Чл. 3. Щoшъ се взeиe н4кoe p·feшeниe, по което тp·Ьбвa да стане допитване, к-eтътъ
го разгласява между населението по пaчинъ, който е нaи-пpитoдeнъ за --ветото, като:
обнародване въ мtcтяит4 вtcтиици, нaпeчaтвaнe и зaдtцявaнe пo-видннrЬ мtcтa на общи
ната, обявяване въ църква или чptзъ глашатай и пp. Ако въ продължение на eдинъ иtceпъ oтъ разгласяване на взетото решение 10% oтъ избирателите пoжeлaятъ да се под
ложи решението на одобрението на народа, кмeтъrь поканва всички чдcпoвe на общината,
конто имaтъ избирателно право, да се cъбepaтъ, за да се пpoизнecaтъ по ptшeниeтo, въ
oпp·Ьдtдeнпт·b за това дeнь н помещение.
Ако p·вшeпиeтo се отнася до интepecигb и нуждите на едно или нtкoдкo села, а не
до цъдaтa община, допитването става сало до народа oтъ надлежните села.
Въ roл·вмигв градове, които ех раздадени па избирателни ceкди, гpaждaнигв се
cвиквaтъ за допитване въ толкова мtcтa, колкото секции иaa, като вcъки отива да гдarлacyвa въ помещението на своята секция.

№ 8140
гp. Варна, 9 Юний 1910 год.
Обявява се на вapнecкитe граждани, че oбщинcкиятъ cъвeтъ въ заседанието си на 2 Юний 1910 г.
взе ОТБДНЬОТО решение:
„Решение M 309. Докладва се въпpocътъ за електрическото осветление на града. По то
зи въпpocъ г. кмета направи cлeдньoтo изложение:
Господа csвrьтнuцu,
Bъпpocътъ за електрическото осветление на града е зaнимaвaлъ много отдавна общинските
съветници на Варна. Още пpeзъ 1900 година този въпpocъ е билъ внeceнъ въ общинския cъвeтъ,
изработени ех били пoeмни условия и дp. книжа, но понеже предложението на концесионера е било
много нeизнocнo зa : общината, въпpocътъ е билъ изocтaвeнъ. Cдiдъ това наново е билъ. пoвдигнaтъ цpeзъ 1906 година, но все бeзъ никaкъвъ peзyлтaтъ. Днecъ, като ceзиpaмъ общинския cъвeтъ
наново cъ този вaжeнъ за града въпpocъ, нaдeя се, че. той нiмa да остане и тоя пxть само въ
протоколните книги на общината, но ще се реализира.

лация, ще се paзxoдвaтъ нaй-мнoгo 120000О лева. Тази сума ще бxдe изплатена чpeзъ равни го
дишни вноски въ продължение на 15 години.
Cпopeдъ изчисленията, тия вноски ще бxдaтъ по 96081 лева годишно, при .инсталация,
която ще струва 997290 лева. Сметнатата, която излaгaмъ пo-дoлy, ни показва, че този гoдишeнъ paзxoдъ oтъ кpxглo 10000О лева нeмa да обремени редовния общински бюджeтъ, защото
тази инсталация ще носи пpиxoдъ за общината.
Приходи oтъ eлeктpo-cнaбдитeлнaтa дирекция:

1) Oтъ частното осветление на града
2) , двигателна сила въ града
3) я осветление на пристанището и ж. п. гара
4) „ двигателна сила на пристанището

~ ”
. - ·
Господа cъвrътнuцu»
• Cъ постепенното pacтeнё на града pacтaтъ и. неговите нужди, pacтaтъ и неговите задачи.
Общинските съветници еж повикани да ce;гpиж”aтъ за тези нужди. PeдoмV cъ духовните и
културни нужди на..града, требва да се пocтaвятъ и "стопанските. Чиста вода, здрава и нeyмъpceнa почва, удобно осветление—това ех все по-големи и по-големи тeжини, които пaдaтъ върху тpaдa;
това ех все въпроси oтъ първа нeoбxoдимocть за eдинъ ypeдeнъ гpaдъ, и ние сме длъжни, peдoмъ
cъ въпросите „ за водоснабдяването и канализацията, да пocтaвимъ и въпроса за електроснабдя
ването.-.. 1; ;. ” ” ; ;. '•' "·
: , '-;. :
"Tbзи въпpocъ е вaжeнъ и като въпpocь eкoнoмичeeки и финaнcoвъ. Електрическата сила,.
открита и yпoзнaтa oтъ eдинъ чисто нayчeнъ интepвcъ, з,нecъ има гoлiмo практическо приложение, и
«лйктросичйялвапето на eд,иrn, гpaд,·ь е ejдаo
•xuau

VJ>».A·»-, ». ~ · ~ » ^ . . . « -

.-«. w~ %..-.>«•.>.

п р е д п р и я т и е , което
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може

да

даде

добри

nj«»t«-юа^влщювлчвока

доходи

енергия за

Всичко: 250418 лева

РАЗХОДИ
1)
2)
Зi
4)

67538 лева
18594 „
61360 , ·
25О8 „

За подържане на централата
„
й
„ мрежата ::
, · пepcoнaлъ ~
Непредвидени разходи

15000О лева.

за

иижy-

141400 лева.
48000 ,
33118 „
27900 .

O л i д o в a т e л п o , ocxtinn вдин·ь излншoк-ь o i ъ

10041З

лева.,

oт·в tcoЯтo щ е eo

пяплащп

a в ю и т e т ъ , а публичното"—%cвЪi;лвпиtГ"па улици, общински yчp·bsttдeнчпi и i»p·, з а което cava

гoД,шшняятъ

oбuiии,атa

харчи годишно до 64000 лева, ще остане безплатно и, cпopeдъ тази cм·Ьткa, общината ще paaлизиpa една печалба oтъ 64000 лева.
лeмa вaжнocть е въпpocътъ: кой да стопанисва едно такова предприятие—дали самата община или
частни лица. Maкapъ и да се приема, че общините изобщо не ех добри стопани, обаче за подобни
' Г-дa съветници, това ех изчисленията и сметките, направени oтъ инжeнepитe-cпeциaлипptдiipиятия,”кoитo имaтъ eдинъ мoнoпoдeнъ xapaктepъ, които нeдoпyщaтъ никаква конкуренция, „ cти. Те нeгли.нe ех абсолютно точни, ала не требва да допущаме, че ех и абсолютно погрешни.
такива предприятия требва да бxдaтъ изключително въ pxцfeтe на общините, за да мoжaтъ въ
Ако дoпycтнeмъ, че ех погрешни cъ 5 0 % или, ако пpнeмeмъ още по-неблагоприятното
вceкo време да нapeждaтъ такива такси, каквито диктyвaтъ интересите на гражданите и общината.
положение^ че пpиxoдътъ oтъ инсталацията ще се балансира въ разхода за нейното поддържане, бeзъ
За това oбщинcкиятъ cъaeтъ въ едно oтъ миналите си заседания възприе идеята общината
да остава никaкъвъ излишeкъ, въ тaкъвъ случай ще остане като тяжecть на общинския бюджeт·ь
да cтoпaнcтвyвa сама електроснабдяването на града, а инсталацията за електрическото осветление
гoдишнйятъ aнюитeтъ, който требва да се плаща, кpxглo 10000О лева; ала срещу това ще се икo-.
да се отдаде на пpeдпpиeмaчъ върху базата на срочни годишни изплащания (aнюитeти). Oтъ смет
нoмиca сумата 64000 лева,, която общината харчи за публичното осветление, и въ cxщнocть бюдката, която направиха техниците специалисти eлeктpo-инжeнepи и която ще ви изложа, вие щeжeтътъ ще бxдe oбpeмeнъ cъ разликата oтъ 36000 лева. Тази сума за eдинъ peдoвeнъ бюджeтъ oтъ
видитe, че тази инсталация може да се направи бeзъ да има нужда общината да пpибeгвa до из
1200000 лева, какъвто е тоя на Варненската община, е твърде незначителна, а сравнена · cъ богатст
вънредни кредити и бeзъ да обременява редовния си бюджeтъ.
вото и ползата, която ще добие града oтъ електрическата инсталация, тази сума oтъ 36000 лева е
Cпopeдъ изчисленията на кoмиcийтa, която беше назначена cъ решение на общинския cъвeтъ
съвършено нищожна.
Л2 4 П / 1 9 0 9 гoд., за доброто осветление на целия гpaдъ ех нyждни 170 дxгoви лампи и 1З00
Увepeнъ cъмъ, че вие, вoдими oтъ добре разбраните интереси на града ще постановите
нacвeтлeни лампи oтъ по 32 свещи. Общото количество енергия, която ще бxдe изразходвано годишно
решение:
да се инсталира въ града eлeнmpuчecнo ocвrъmлeнue, cmoйнocrьmа на нoвтo 1200000 лв.
oтъ тия лампи, е равна на 584000 киловатчаса. За доставяне на тази енергия ще требва да се
да
се
изплати
чprьзъ равни годишни вносни въ npoдълmннue на 15 години.
построи една eлeктpo-пpoизвoдитeлнa станция, c v една динaмo-мaшинa oтъ 500 киловата и две диУвepeнъ
cъмъ, че. варненските граждани, които, cпopeдъ чл. 2 oтъ закона за допитване до
нaмo-мaшини по 250 киловата, oтъ които едната ще служи за резерва1 За дa^ce тypятъ тиядинaнарода, требва предварително да oдoбpятъ това решение, като чyвcтвyвaтъ нaй-дoбpe нуждата oтъ
мo-мaшини въ действие, пie се прибегне до пoмoщьтa на парни машини: една oтъ 75О конски сили
едно модерно, осветление, ще дaдaтъ съгласието си за инcтaлиpaпe електрическо осветление.”
и две oтъ по 375 конски сили. Инсталацията на тази централа, на електрическата юзинa, ще
Cъвeтътъ, cлeдъ като изслуша гopньoтo изложение и обясненията, които се дадоха по него,
струва, cпopeдъ изчислението на комисията, 395000 лева, а на eлeктpo-paзпpeдeлитeлнaтa мрежа—
602290 лева, или цfcлaтa инсталация ще струва 997290 лв. Като се пpибaвятъ къмъ тази сума
възприе eднoдyшнo идеята за инсталиране въ гp. Варна електрическо осветление върху базата на
нeкoи eнвeнтyaлпи изменения и допълнения, които мoжaтъ да yвeличaтъ cтoйнocтьтa на цfcлaтa инста
, годишни изплащания (aнюитeти), поради което
cтpшmп

цiдц

в гoдiиa,

тoзя дoxoд·ь може д а 6х де

твърд*

знaчитeлeнъ. 8 а това, oтъ

мuoгo г o -

P -fc Ш
Да се инсталира въ града електрическо осветление, Cтoйнocтьтa на цялата инсталация, около 1200000
лева, да се изплати чpeзъ равни годишни вноски въ продължение на 15 години oтъ редовните приходи на
общината.
Настоящето решение, съгласно чл. 3 oтъ закона за допитване до народа по общински работи, да се обя
ви на варненските граждани."
' ·
·
Варненското общинско управление, като обявява това решение на варненските избиратели, умолява
ония oтъ тexъ, които жeлaятъ да се подложи решението на одобрение oтъ страна на гражданите, да се явятъ въ общинското управление п се paзпишaтъ въ оставената за тая ц,eль книга, като впишaтъ и №-pa на
избирателната си карта. Paзппcвaнeтo въ тази книга, ще продължава eдинъ мeceцъ oтъ датата на това
обявление.
въглaoнo гл. 5 omъ закона за допитване до народа, ако nprьзъ това вptьмo, we GO зanuшamъ JO% omъ избира*
meлumibf ptъuiQнuemo нtъмa да се подлага на гласуване гprъзъ peфepeнgyмъ, а подлежи направо на изпълнение,

Kмeтъ: ИВ. ЦЕР 0ВЪ.
и. д. Ceкpeтapь: M. ПETK0BЪ.

Брой 22.

Варненски Общински B·6eтникъ

Cтp. 4.

ИЗBOДЪ
oтъ
PHШEHИЯTI ПА BIPHШII ГIMД. 0BЩ!lfl. ЛШГЬ
(Продължение oтъ брой 21.)

llpomoкoлъ № 7 oтs 18 Янyapuй 191О гoд.
78ч) Назначава се комисия въ cъcтaвъ п
кмета Ф. Xpиcтoвъ, cъв·втникъ Д. Филoвъ и
юрисконсулта Г. Дacкaлoвъ, която да проучи
претенциите на Ив Maлчeвъ по представени
те актове за cepгиЙнo право.
79) Оставя бeзъ движение молбата на
Toдopъ Чaкъpoвъ, cъ която моли ла му се
oтcтAпa место за постройка мобилна фабрика,
до като се съобрази cъ закона.
79 а) Оставя се бeзъ движение молбата
на Бp. Hoбeлъ oтъ Cвищoвъ, съ която иcкaтъ
да имъ се oтcтлши 4 5 дeк место за по
стройка на peзepвoapъ за складиране на пeт'poлъ, до като се съобразятъ съ закона
80) Да се пoeтлши съ M. Byчeвъ съг
ласно закона за обществените предприятия.
81). За позволително за инсталиране мo·
тopъ съ надлежно разрешение да се събира
такса по 5 лева за всека конска сила.
82) Ocтж,пвa се на варненската индус
триална фирма В. В Пoпoвъ C-иe Cиpaкoвъ
местото два (2) декара, нaxoдящe се въ ин
дустриалния квapтaлъ за ползуване oтъ него.
83) Оставя рапорта на началника на регyлaциoнoтo отделение бeзъ последствие, поне
же противоречи на законите Да не се взима
такса за определяне дворищните граници.
84) Да се изплати сумата 354 лв. и 50
cт. на варненските търговци Бp Бeнeвeниcти за доставеното oтъ тbxъ 88”63 метра ле
нено платно.
85) Градското място, което се предава
на Baнгeли T. Mapнoпoлcкa въ III yч. кв.
Л2 37, ла се оцени oтъ комисия съгласно чл.
20 oтъ закона за благоустройството.
Пpoтoкoлъ JM 11 oтs 17 II 19i0 юд.
86) Поема се гаранцията на заема oтъ
80,000 лв. npeдъ Българската Народна Бан
ка oтъ Варненското гимнастическо дружество
„Черноморски Юяaкъ".
87) Утвърждава се търга по отдаване
на пpeдпpиeмaчъ чистенето на гp. Варна за
време oтъ 1, I 1910 гoд. до 81. XII 1912 г.
върху Ив. Maнacиeвъ за 191,000 лева.
88) Утвърждава се търга по отдаване на
пpiдпpиeмaчъ общинския пpиxoдъ oтъ такси
те за събиране cмeтъ въ гp. Варна за време
oтъ 1. I 1910 гoд. до 31. XII c. г. върху
Христо Я Лeoндиeвъ за 14,018 лева.
89) Назначава се комисия въ cъcтaвъ:
Д-pъ В. Kyвeлoвъ, Kp. Tpoшeвъ,P. Гeopгиeвъ
и X. Cюлeймaнoвъ, която да прегледа изби
рателния cпиcъкъ.
90) Отпуща се oтъ Bapнeн. oбщин. гора
200 кола на варненски oкp&жeнъ инжeнepъ
срещу такса 05О л. на куб. мeтpъ.
91) Отпуща се на 8 ий приморски пoлкъ
1500 броя разни дръвчета oтъ градско общин
ски paзcaдникъ при ,·Гюндюзъ Чeшмe\
92) Уважава молбата на Bapнeн. Apxeo
логическо дружество, като му се отпуща су
мата (50О лева oтъ гл. II § 22 п. 22 oтъ
бюджета за мин. година.
93) Удoбpявa се протокола oтъ 1 II т.
г. на втората комисия по преглеждане и при
емане дрехите и обущата на бедните учени
ци при варненските основни народни учили
ща, доставени oтъ предприемача Cтoявъ C.
Cтoянoвъ.
94) Назначава се Xp. Xp. Бaeвъ за инжeнepъ-зeмлeмepъ въ регулационното отделе
ние нpц общината съ кoнтpaктъ за 3 години
и предвидената въ бюджета заплата.
95) Не се утвърждава търга за достав
ката на предметите пyждни за поправка на
старите водопроводи и чeлши въ гp Варна
пpeзъ 1910 година. Да се обяви нoвъ тъpгъ
по cпeшнocтъ.
96) Не се yдoбpявa търга за доставката
на 5000 парчета пръстени тpжбя. Да се обя
ви тъpгъ по cпeшнocть

97) Да се заплати на K. Cливкoвъ, Д.
Mapчeвъ и Дaбкoвъ по 50 лева възнагражде
ние за участието, имъ въ журито, като на
Cливкoвъ се плати и 52 л. пжтни и дневни пари.
98) Уrвъpдявa - се търга по отдаване на
зaкyпyвaчъ общинския пpиxoдъ oтъ таксите
за търгуване разни..;стоки на площадите, чapшиитe, пазарите и пp. за време oтъ 1 I
1910 гoд. до 31 XII, c, r. върху Cт. Ив. Плякэвъ за 19,105 лева.
99) Утвъpдявa се търга по отдаване пoдъ
нaeмъ зеленчуковата градина въ м. ,Pycчyкъ
Капия" oтъ 67,750 кв м за време oтъ дата
та на контракта до '-J1 XII 1912 гoд върху
Xp. H. Koвaчeвъ по 7 10 лв на дeкapь за
една година.
100) Удoбpявa се'протокола на комисията
по' приемане доставените тpжби, cпoитeлни час
ти и арматури oтъ Compaguie gёnёr.ile des
Conduits d' eau a Siege за водопровода въ гp.
Варна пристигнали на 25 XI, 20 Х11 :909 г.
и x I т. година
101) Удобрява' протокола на комисията
oтъ 10. II т. г по преглеждане халата въ IV
yч. и натоварва кмета да назначи нова коми
сия, която да изучи въпроса по здpaвoтaтa на
почвата.
102) За бeтoняpaнe на резервоарите на
водопровода да се употреби песъчинка oтъ
кариерата „Дoмyзъ-Дере", а за другите кaмънe нyждни за мозайка да се назначи комисия
да прегледа кариерите въ c. c Фpaнra и
Eни-Kьoй.
Пpoтoкoлъ M 12 oтъ 1. Л11910

гoд.

103) Не се yтвъpдявa търга по отдаване
на зaкyпyвaчъ общинския пpиxoдъ върху на
товарени кола, коне й магарета (бaчъ) за пpeзъ
1910 гoд Да се обяви тъpгъ по. cпeшнocть
104) Не се утвърждава търга по достав
ката на 35,000 кгp. слама за общ. коне пpeзъ
1910 гoд. Да се произведе тъpгъ пpeзъ м.
Юний т година.
105) Удобрява се търга за кacaпcкитe
дюкяни въ II yч, бюфета въ „Гюндюзъ-чeшмe'
и дюкяна въ yд, „Гypгyлятa"
106) Счита произведения тъpгъ по отда
ване на зaкyпyвaчa общинския пpиxoдъ oтъ мер
ките и теглилките за пpъзъ 1910 година за
нecьcтoялъ.
I .
107) .Удобрява пoeмнитe условия по дос
тавката на около 60,000 кгp сено за храна
на общинските коне ирезъ 1910 гoд.
108) Назначава комисия за оценката част
ните имоти, пpeзъ които ще мине водопровода
на гp Варна.
109) Откупува се проекта за общински
тeaтpъ въ гp. Варна съ мото „Nil·. на H. Ив.
Лaзapoвъ oтъ cт. София за 2,000 лв. и *нp.
Протокола J6 13' oтъ 2 Mapmь 1Ъ10 ъ.
11 ) Удoбpявa се протокола M 1 oтъ 20
II 1910 гoд. вa Bapнён. училото настоятелство
по постройката на ново училище въ V yч.
между улиците „Македонска" и „Mилaдинoвcкa"
111) Уважава искането Е а директора на
Bapнeн. Oкp. зaтвopъ и разрешава да се кyпятъ за 20 затворника (работници) цapвyли,
въжa и «aвyщa
112) Архитектурното отделение при общи
ната да направи антре и нyжникъ съ кaнaлъ
на новото жилище на'градския гpaдииapь.
11З Да се пopжчaтъ и кyпятъ 200 ме
талически млeкapcки знака на сума 150 лв.
114) Допуща се осиновяването на детето
Димитpъ живyщe въ. сиропиталището „Надеж
да" oть Дpaгaнъ Kaлчeвъ и Cт. Д. Калчева
oтъ c. Mapкoвo и ce,i упълномощава п. кмета
M Юpдaнoвъ да подпише книжата въ Bapнeн.
Oкpжжeнъ Cждъ
,
115) Удобрява се протокола на тъpжнaтa
комисия по доставката на черно сукно и caтeнъ, нyждни за облекло на конете за ката
фалката и се възлага върху Cтoянъ C Стоя
нов ь за 649 лева.
116) Упълномощава кмета да даде въ
cждъ всички общински длъжници за купени
градско общински места.

117) Отлага разглеждането въпроса по дос
тавката на „cтepнoлинъ- и черна руска боя
до представяне по-подробни сведения.
118) Разрешава се на Коста M. Pyceвъ
да прехвърли своите права и задължения по
лучени oтъ p. № 376/906 г. върху Д-pъ Ив.
Фapaшeвъ и T. C Paйнoвъ.
119) Освобождава предприемача Cтaвpи
Пeтpoвъ oтъ задълженията му да поправи
вeпpaвилнo отсечените пльнoвe и неправилно
складиране на фигури пъpтиrв въ сечището
,Гюндюзъ-Чeшмe", като прилага само нака
занието за ненавременното привършване на
работата.
120) Удобрява протокола на комисията
по преглеждане и изyчвaнe претенциите на
Cтaвpи Пeтpoвъ по вивecкитe, като оставя
заявлението му бeзъ последствие.
121) Уважава молбата на Toдopъ Kиpчeвъ, като му дава пoдъ нaeмъ градско об
щинската нива въ м „Kaтapecъ-Kyлa".
122) Продължава се настоящата извън
редна сесия съ още едно заседание, което да
стане утре въ 5 ч. cлeдъ oбeдъ.
123) Удобрява се протокола на комисия
та по отношение на кобилиците въ cкoтoбoйвaтa.
124) Да се изплати на Добри Филoвъ,
aдвoкaтъ въ Варна, адвокатското възнаграж
дение 50 лв за защищаването oтъ него на
18. II т. г. гpaжд. дело.
Протокола ·Л- 14 omъ 4 III 19/0 гoд
125) Уважава молбата на Cтaвpи Пeтpoвъ и отменява кметската зaпoвeдь .А0 460
/19О9 г по конфискуване залога му за вaвecкигb 1908 г
126) Удобрява протокола на комисията
по приемане окончателната cитyция по из
вършената oтъ предприемача Xp. Я Лeoндиeвъ по шocиpoвкaтa на yл. Войнишка.
127) Да се заплати на X. П. Xpиcтoдyдyлoвъ сумата 327·10 лв. за купените oтъ
него мoбeли за cкoтoбoЙнaтa.
128) Да се вземе oтъ § на запазения
фoндъ (гл. I § 33) по бюджета за т. г сума
та 400 лв. и се oтнecaтъ къмъ гл. I § 17 п
4 на cжщия бюджeтъ.
129) Удобрява се аванса по платежната
зaпoвeдь №. 198/1910 на сума 71 80 лв oтпycтнaти на oбщин. юpиcкoнcyлтъ по коман
дировката му на 18 II т. г. до гp. Русе.
130) Варненската община да изплати на
Варненската митница пoлyпpoцeнтoвия митнишки cбopъ доставката на тp&битe за водо
провода на гp Варна.
131) Да се пocтaвятъ прости железни
пръчки по прозорците на стаичките въ пуб
личните домове, въ които ще се лeкyвaтъ
проститутките.
132) Уважава молбата на Aлeкcaндpъ
Xpиcтoвъ, мexaникъ инжинepъ, като се раз
решава да му се изплати, възнаграждение за
7 дни по 20 лева—140 лева.
133) Оставя се и sa нaпpeдъ ocтaтъчa
oтъ' пpoизвe ieниeтo на градско oбщин. зaeмъ
пpeзъ 1907 г. въ министерството на финан
сите, отделение за дъpж дългове срещу 3 %
лихви.
134) Да се ходатайствува пpeдъ минис
терството на Общите Сгради и пp. да отменя
измененията направени въ поеми, условия sa
цимeнтo—бетоновите тp&би съ малки диамет
ри за канализацията и остане въ сила „за
бележката" къмъ чл. 6 на пoeм. условия.
135) Назначава се комисия въ cъcтaвъ:
г. 1кмета Ив. Цepoвъ и съветниците: Д. Фи·
лoвъ и B· В. Пoпoвъ, която да. отиде въ Со
фия и влезе въ преговори за електрическото
осветление на града.
136) Разрешава се шocиpoвкaтa на пло
щада „Heзaвиcимocть·1, чacть oтъ площада
пpeдъ Съборната църква, yл. Русенска, yл.
Ботева, yл III линия, yл. Фpaнгa. и yл. Асе
нова.
137) Назначава се комисия въ cъcтaвъ
п. кмета Ф. Xpиcтoвъ и пeчeтapя Kocтaкeвъ.
която да прегледа разписките вa Cл. Христо въ,

