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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

по БКОНОННЧЕСНО и културно повдигане на Варна.
Представенъ на Общин. Съветъ отъ
варнен. общ. кметъ А. Василиевъ.
(Продължение о т ъ брой 6.).

Явно е, че всички горни фирми не
ще бждатъ въ състояние да пренесатъ
своята .дейность въ други по-далечни
райони въ България, даже и по-направление на централната линия, понеже тамкашнитЬ пазари се владеятъ отъ тех
ните конкуренти, поставени въ по-ес
тествени и по-благоприятни условия, по
ради това т-Ь ще требва да съкратятъ
своята' дейность, а, негде и да ликвидирать.
ж) Кредитъ и Операции.

. Н 'Степеньта на ступанската дейность
-на добруджанския край изпъква най-ре-лефно отъ развитието на кредита и треб.ва' да виконстатирамъ, че нигде друга
д е .кредитнитеоперации и техното ;про.никване въ } земледелието. не е ставало
тъй бързо и тъй силно, както въ Бъл
гарска Добруджа. Достатъчно е да спо.менемъ, че оевенъ 5-техъ клона д а бъл-гарската народна банка и. другите такисва. 5 на .българската земледелческа бан-1
-ка оградовегЪ : : ^Дрбричъ, ( Балчикъ, Си•листра* и>Каваряа,,съ седалища на,редъ
?лаетяи. банки, ц кредитни, дружества. *г!Гая ;
. концентрации .Щ-и.кредитни, .институти д ъ
- ддпкжсватия п^цтерландъ, ,развц§апте една

дейнрсть, която е поставена по кредитосцособностьта ри ,ца първо место. въ Бъл
гария. Така, отъ земледедческия цортфейлъ на българската земледелческа бан
ка на 31 декемврий 1912 г. само клощдаетЪ отъ Балчикъ и Доб^цчъ с ъ има
ли ,18,-.818 операции за повече отъ 6 1 /,
милионъ лева, когато същите операции
за същата година въ никой другъ клонъ
не, съ ,надминавали сумата 2 ^ и л и о н а
лева. Характерно е и това, че до като
средния размеръ на единъ земледелчески заемъ въ българската землед. банка
редко надминува 1000 лева, другаде, въ
градовете: Добричъ и Балчикъ имаме
заеми по, текуща сметка до 300,000 лева.
Още по характерни с ъ цифрите ,на ипо
течния кредитъ, който отъ 35,700,000
,за целото царство презъ 1911 год само
въ,Добричъ и,Балчикъ възлиза на '4'/,
милиона лева.
Изобщо земледелческия и ипотеченъ
кредцтъ имаха най-интензивния си.районъ
въ( откъсната Българска Добруджа, коя
то днесъ има задължения къмъ двъгЬ
държавни и 7 частни банки за о к о л о
30,000,000 лева, като при това, прибавимъ,
че тукъ земледелчеркия кредитъ се е развилъ и уеъвършенетвувалъ, че е послужилъ за примеръ и образецъ и въ остана
ла; България.
'....""'"''
За {да .подчертая-участието на този
край\въ кредита на страната й приведа
числени, данни ,'и за 'остана^йгв банкови
учреждения, азъ 'ще .^направя прнповто^ение.ца^роцещ
както
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на българската народна банка, така и на води ктшъ неговото бързо деградиране
другите банки. ^ ' ,.
•': '\( ; ст> обезценяването на всичко пласирано
1) Българската народна банка въ гра въ него и за него въ видъ на държавни,
довете." Варна, Балчикъ. Каварна и До- общински и частни капитали. Търговски
бричъ презъ 1911 година е имала всич те и банкови капитали ще т р е б в а да
ко 108,086 операции за 517,050,727 лева, съкратятъ своите операции съ 35 до 4 0 %
отъ които на градовете: Балчикъ, Доб- отъ досегашното, имъ ниво, като ограни
рачъ. Каварна и Куртбунаръ се падатъ чатъ своите действия въ единъ намаленъ
40,100 оаерации за 158,834,360 лева или районъ.
по отношение на общия оборотъ на тия
и) Варненско Параходно Дружество.
4 града се пада 37°/„ отъ стойностьта имъ.
Това дружество съ загубване на Бал
Сметките за печалби и загуби на чикъ и Каварна, губи каботажната си
същите банки въ същите 5 града дава служба по това крайбрежие, което въз
821,616 лева, отъ които на 4-техъ от лиза годишно на 400,000 килограма сто
къснати града се пада 271479, лева или ка и 3000 пасажери, а тази загуба изъ
33°/0 загуба отъ общата печалба.
цЬло се стоварва на града Варна, въ кой
2) Българската търговска банка въ то съ пласирани най-големото количе
града Варна прЬзъ 1912 г. за градове ство акции на това дружество.
те Варна, Добричъ, Балчикъ и Каварна
к) Свободни професии.
е имала едно общо джиро за текущи деКато последствие отъ търговското и
биторни сметки за 15,605,524 лева, отъ ступанско западане яа града Варна ще
които за 4 258,741 лева и около 28°/0 се яви и неговото понижаване, като пърклиенти се падатъ отъ Добрачъ, Балчикъ востепененъ културенъ интелигентенъ и
и Каварна. П р е з ъ същата година шкон- най-сетне админисгративенъ центръ на
тирания портфейлъ аа тази банка възли източна България.
за на 5,495,837 лева, отъ които 1,655,000
Откъсването на богатата българска
и около 35°/0 отъ клиентите за Добричъ, Добруджа ще понижи и най сетне ще
Балчикъ и Каварна.
лиши града Варна отъ най-добрите сили
3) Варненскиятъ клонъ на Балкан на свободните професии.
ската банка има годишенъ оборотъ за
Адвокатското съсловие, което длъжи
50,000,000 лева отъ които на градовете сегашното си високо равнище на едрите
Добричъ, Балчикъ и Каварна се падатъ граждански процеси въ сверата на соб11,000,000 лева.
ственостьта ще бъде принудено да емиг
4) Българската генерална банка въ рира въ лицето на най-добрите си пред
Варна има годишенъ оборотъ 13,500,000 ставители, които отъ липса на необхолева отъ които 5,265,600, или 39% се димъ районъ за работа ще търсятъ пре
падатъ на Добричъ, Балчикъ и Каварна. питание другаде. Достатъчно е да Ви
5) Търговското акционерно друже цитирамъ, че 3 4 % отъ числото и стойно
ство „Зора" при капиталъ 500,000 лева стьта на гражданскатЬ дела при варнен
има пласирани 200,000 лева само за Бал ския Окръженъ схдъ разгледани презъ
чикъ и Каварна.
1911 година се иадатъ на градовете:
6) Дружество „Трудолюбие" при ка Добричъ, Балчикъ и околностите имъ,
питалъ 400,000 лева има п л а с и р а н и а процента на углавните дела на съ
300,000 лева въ Добричъ, Балчикъ и щите околии е 35.8.
Каварна.
Следъ всичко гореказано, за всеки
7) Банка .Добруджа" въ гр. Варна отъ насъ става явно, каква грозна пе
има »/4 отъ целия си оборотъ въ Доб рспектива насдни въ града ни и каква
ричъ, Балчикъ, Каварна и Силистра.
го очакга, ако не се взематъ о време се
Врезването на Ромжния въ иконо риозни мерки за намаление на този отмическото тЬло на града Варна подко падъкъ и за отстранението му, както и
пава съществуванието на нашия градъ
аа възможното подобрение на градъть ни.
като национално дебюше на България и
Като се вземе предъ видъ, че п р е -
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даването на Ромъния грамадния вар
ненски х и н т е р л а н д ъ , стана за сметка
на целата ни страна,
логически
следва, че и целата тази държавна за
губа не требва да се сложи само върху
града Варна и сегашния му хинтерландъ,
а требва да се разпредели пропорцио
нално върху целата ни държава. Това
се налага и отъ държавнически интере
си, които диктуватъ да не се унищожи
и даже да не се намали търговското и
изобщо икономическо значение на един
ствения най-големъ центръ на търговски
сделки и най-големата българска житна
пяца въ държавата ни. Държавата пре
ди всичко нема интересъ да намали до
ходите си отъ капиталите, които е пла
сирала въ града Варна и които капита
ли възлизатъ на няколко десетки мили
она франка, както и да компрометира
железопътната си и пристанищна поли
тика, която издигна Варна до твърде
висока степень. Требва да признаемъ, че
държавата въ желанието си да прибли
жи морето до централна България съ
тенденция да обхване въ своя районъ
даже софийски и кюстендилски окръзи
откри въ 1897 година железопътната ли
ния София-Романъ, за която до днесъ е
похарчила около 28 милиона лева а после
построи линията Романъ-Плевенъ-Шуменъ и по този начинъ се свързва тя съ
Варна. За тази нова постройка съ из
харчени около 30 милиона лева до 1911
година По-големата часть отъ общата
сума 58,000,000 лева може да се отнесе
като държавенъ разходъ изключително
за повдигането търговското значение на
града Варна.
Стойностьта на разните завършени
държавни постройки въ града Варна се
възкачва на 8,800,000 лева.
Постройването на новата гара, мит
ница и др. възлиза на 1,250,000 лева.
Всички тези разходи държавата е
правила за повдигане града Варна и го
направи първостепененъ вносенъ и износенъ пунктъ въ ущърбъ на дунавски
те пристанища и особено на Свищовъ.
И действително поради недостатъците
на дунавските съобщения, напримерь:
а) тримесеченъ замръзналъ Дунавъ, б)
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естествени недостатъци на средния Ду
навъ (между Видинъ и Силистра), които
не позволяватъ на движението на голе
ми товарни параходи, в) подчинението
на българското тържище на храни по Ду
нава на това на романските пристани
ща Бравла и Галацъ, за които две приста
нища Ромъния употреби всичките си усилия и ги направи всемирни тържища
не само за ромънските, но и за всички
дунавски храни, г) изгубването нацио
налната физономия на българската житна
търговия по дунава презъ Галацъ и Брайла, д) че най-после не е отъ държавенъ
интересъ да се усилвать чуждите прис
танища Галацъ и Брайла, когато може
да се пренесе всвчко въ нашето варнен.
пристанище, всичко това заставя дър
жавата да върши всевъзможни разходи
и да създава всевъзможни изключителни
тарифи за да повдигне града Варна.
Благодарение на тези големи разходи и
на изключителните превозни тарифи, дър
жавата подпомогна аа издигането на Вар
на въ последните неколко години до
тамъ, че отъ целия български вносъ Уз
отъ целня износъ Ув става презъ Варна.
Държавата, прочее, нп>ма интересъ
да опропасти грамадннтгъ си капита
ли пласирани въ Варна и за Варна, ни
то да се отклони отъ досегашната си та
рифна политика, а за да не стане това
държавата е длъжна с/ь всички средства
да облегчи влошеното иолоъение на гра
да ни вследствие откъсването хиндерланда предаденъ на ромънигв. Същата
грижа се налага и на общината ни.
Варненската община разполага съ
редъ имоти и е ангажирана въ неколко
едри градски предприятия, чиито раз
ходи се оправдаватъ само съ досегашно
то първостепено значение на града. Апроксимативната оценка на тЬзи имоти и
предприятия се вижда отъ долните цифри.
1) общ. сгради
1,712,000 лв.
2) общ. учил. сгради
1,140,000 „
3) общ. градини съ сгра
дите имъ
2,602,000 •„•
4) общ. гора
3,900,000 „
5) общ. ниви, зеленчукови
градини и лозя
560,000 „
6) общ. праздни места за пр. 1,000,000 „
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7) общ. мера
. 13,000,000 я
8) общ. театръ който ще въз-'
лезе
1,200,000 „
с
9) канализация
2,240,000 „
10) общ. водопроводъ
1,800,00 „
11) общ. електрич. освет
ление възлизаще
1,200,000 „
. . , Всичко 30,354,000.»
Безсюрио е, че ценитЬ на горните
имоти съ расли и би продължавали да
растатъ съ увеличаването на града, кое
то при сегашните размери на неговяя
районъ е станало много бързо. Достатъч
но е да споменемъ, че за 10 години це
ната на земята въ гр. Варна е 4—5 пъ
ти по висока, тъй че горните 30 мил.
лева при развитието на града съ досе
гашния му темпъ с л е д ъ Ю — 2 0 години
би представлявали тройно и четворно по
големъ капиталъ.
Това което се казва за общинските
имоти, има пълно присао«облеяие и за
частните имоти на варненци, които споредъ сведенията събрани отъ финансо
вите власти възлизатъ приблизително на
62,000,000 лева.
Общия сборъ на всички държавни,
общински и частни имоти въ града ^Вар
на представлява внушителна цифра 146
милионъ похарчени за града и за неговото
развитие.
Ясна е за всички ни перспективата
на намалението на този капиталъ, подкопанъ съществено въ своята основа съ
откъсването на Добруджа. Веднага следъ
откъсването на този грамаденъ и дохо,денъ за града ни хинтерландъ въ Варна
се почувствува 'едно големо намаление
на цената на недвижимите имоти. Гра
мадния нааливъ огъ заявления на купу
вачите на общинските неколко места
преди войната, съ молба да се унищо
жи -,._ и: търгъ, въ свръзка съ факта,
че мнозина предпочетоха да имъ се конфискуватъ залозите, нежели да се ангажиратъ съ скъпо купените места, ясно
показва, че цените на имотите преди
войната съ биле много по високи неже
ли сегашните. Това намаляване на ц е 
ните ще предизвиква неменуемо реви
зия на емлячните оценки, а тази реви
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зия ще намали съществено в равм*ра на.
държавните данъци и размера на град
ските връхнини.
. . .
Държавата и общината шв требва
съ всички средства и то съ най голема
бързина да направять всичко за, закреп
ването на това българско търговско дебупхе, ако не искатъ да видятъ погромътъ му с ъ ' скорошното повдигане на
некой отъ ромънските черноморски гра
дове—Балчикъ или Каварна;
И като се знае отъ всички ни, че
ромъяите не желаятъ никакви средства,
когато се касае да повдигнатъ своите
пристанищни градове и да се проявятъ
като по-големи пионери на европейския
прогресъ, за каквито много обичатъ да
се рекламиратъ, държавнически дългъ
се н а л а г а всекиму да направи и.
за Варна всичко възможно, беаъ да жалятъ и средствата за това, за да се да
де пъленъ изразъ и на нашето желание,
че и ние умеемъ да ц ъ в . и м ъ хубавия
български дортъ Варна и че и ние се
стараемъ да го запазимъ на подобающата му се търговска и ступанска висота.
Какво требва да направи държава
та и какво требва да направимъ ние из
браниците на града Варна в ъ .яова на
правление, ще се постарая ди ви изло
ж а ' в ъ настоящия си докладъ безъ да
иретендирамъ, че матераява съ която ще
ви занимая е изчерпателно проучена, ни
то пъкъ че нема и - други средства освенъ тези които ще посоча,,-които да
подкрепятъ желанието ни даповдигнемъ
града си.
Ето споредъ моето скромно. мнение
какво требва да искаме да направи дър
жавата за града ни и за сегашния вар
ненски окръгъ:
,:
1) известно ви е, господа съветни
ци, че нито единъ отъ сегашните четиринадесеть български окръзи не се, съ
стои само отъ две административни око
лии, както е сегашния административенъ
съставъ на варненския окръгъ, състоящъ
се отъ варненска и провадийска околии.
Да се остави нашия окръгъ-съ две
само околии е равносилно да се прирав
ни въ недалечно бждаще съ некой го
лемъ околийски центръ. Ето защо, намъ
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с-е ..налага дъдгъ.да (се здстжпимъ ; найанергически за дриеъединяването ръмъ
варненския, окръгъ поне на .рще 3 оррдии д)тъ съседните:,,бургаски, шуменски
и .русенски, окръзи. Сър^дитеднит/Ь ср.едр т в а е ъ )тези ;3 окръзи 'съ т ъ й . лесни и
ефтини, че по далечното разтоянне на
околиите, к о и г . о ще се црисъединятъ
)къмъ ,Варна: нежели това -.-до. Вургасъ,
Шумеръ и Русе, не представлява ни
какво ,неудобство, нито,за населението,
• нито за. службите въ окръгд. Бургаския
окръгъ н/Ъма да прчувствува^никакво на
маление.при този случай, тъй като следъ
-войната къмъ, този окръгъ се пръсъединдхл и неколкр нови.рколии. Шуменски
-вп русенски окръзи мргатъ да,бждатъ отъ
-части компенсирани съ часть отъ сьсед-ните (Имъ; окръзи, па съ длъжни и да
понесатъ часть отъ загубите на варнен
ския окръгъ възъ основа яа. изложените
-мя по-горе съображения.
По този въпросъ дочзата е доста
тъчно подготвена при поеледньото ми
пребиване въ София; необходиио е оба
че да се замолятъ окръжния управитель,
. о к р ъ ж н и я съветъ и видни;варненски
граждани, • лично да се, застжнятъ и те
,заI по скорошното уреждане на въпроса.
-Внушителните деиутации, състоящи се
.отъ .всички, политически групи иматъ : го,лемо значение предъ нашите централни
.власти и почти всички съ спрлучвали
съ мисиите си.
2) Държавата требва да подпомог
не бюджетните ни приходи съ заплаща
нето на общината ни стойностьта на всич-ки места, които съ з а е т и отъ раз
ни държавни постройки, като ги заплати
последователно въ вЪколко години.
Това. ре налага да стане даже. и за
ония места, които съ••_ отстъпени, на Дър-жавата съ решението на биещите съвв-ти, защото други с ъ биле перспективите,
когато с ъ отстъпвани даромъ тези мес
та и съвсемъ . друго е положението на
града ни сега; когато той остана почти
.безъ хинтерланда си. Държавата не мо.же да се формализира въ вреда на.тира
да ни, който никога не е дррущалъ, че
-ще бъде сполетенъ отъ такъвъ погромъ
, за сметка на целата държава. Дългъ
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ни ,се налага въ вад-скрро време да съставимъ сппсъкъ на всички произволно
завзети ртъ държавата въ Варна места,
както и отделно на', тези места, които
презъ разни времена съ отстъпени за
държарни• нужди. Всички завзети отъ
държавата места ще требва /точно' да се
скицирдтъ и измерятъ, .както и да се^оценятъ по времето когато с ъ завзети
т^я места. Никой,:не требва да се обо
гатява на чужда ( с м 4 т к а , а най-малко
трва — държавата.
Назначената още миналата година
комисия, ще требва веднага пристъпи
къмъ изпълнение тази часть отъ зада
чата си, за да представимъ въ най-скоро време паричните си претенции спремо държавата.
,
ВАРН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
ЗАПОВьДЪ № 856 гр. Варна, 1 8 Декемврий 1913 год. — Подппсаний Г. Ив.
Ноевъ, заместникъ Кметъ на гр. Варна,
като взехъ предъ видъ съставените ак
тове отъ законно установената техниче
ска власть по чл. чл. ,75 и 76 отъ зако
на за благоустройството, протйвъ долоупоменатите жители, които въпреки три
кратното предупреждение и спиране на
работите до постройките имъ, с ъ про
дължавали и .окончателно свършили те
зи. постройки, върху произволно загра
бени общински места, безразборно за
строени въ чъртигЬ на града, безъ как
вото да било спазване на закона за бла
гоустройството, че макаръ да съ били
предупреждавани и спирани работите
имъ при съдействието на местните' ад
министративно-полицейски власти^ обаче
т е не съ се покорили и изпълнили за
конните разпоредби навластьта, а напротивъ с ъ прибегнали до побои върху
общглпкитв чиновници, презъ време из
пълнение на служебните си обязаности,
натоварени съ заповедьта ми подъ № 544,
отъ .2 септември т. г., като ги изгонили
отъ завзетите общински места и имъ на
несоха телесни повреди, за което се во
ди следствие отъ съдебните власти. По
такъвъ начинъ с ъ продължавали въ п ъ 
тя на безаконията и потъпкали дейст-
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вующигЬ въ царството закони, образува
ли ех държава въ държава, безъ да припознаватъ законно установените власти
и днесъ живеятъ въ незаконно застрое
ните къщи отъ:
Атанасъ Жековъ, Ахмедъ Махмудовъ,
Андонъ Стояновъ, Авадизъ Мардирозовъ,
Андона Стоянова, Ашимъ Мехмедовъ,
Асапетъ Нишановъ, Аршакъ Блмасиянъ,
Аника Добрева, Атанасъ Тодоровъ (музикантъ), Александръ Стаматовъ, Али Хасановъ, Атанасъ Андоновъ, Ардашесъ Т.
Маргирозовъ, Ал. Захариевъ, Ахмедъ
Ахмедовъ, Али Алиевъ, Андонъ Златевъ,
Аванесъ Г. Инджиянъ, Ахмедъ Велиевъ,
Авадисъ Киркоровъ, Аснифъ Киркорова,
Ахмедъ Караосмановъ, Ахмедъ Юсюфовъ,
Александръ Василевъ, (работннкъ въ фаб риката „Сила"), Али Халиловъ, Бедросъ
Въртановъ, Бедросъ Хачадуровъ, Бохосъ
Тахориянъ, Божанъ Симеоновъ, Башъ
Али, Бекиръ Хасановъ, Василъ Янковъ,
Вели Ахмедовъ, Василъ Терзията. Въртанъ Барсигиянъ, Василъ Янчевъ, Георги
Яневъ, Ганю Тодоровъ, Гарабедъ Саркизовъ, Георги Костадиновъ, Гиргина Ди
митрова, Георги Цветковъ, Гюлюе Ампар
пувова, Гарабедъ Агоповъ, Георги Андреевъ, Гирагосъ Андоновъ, Георги Продановъ, Георги Ивановъ, Георги Тасевъ,
Григоръ Кузмановъ, Георги Кол. Мировъ,
Гарабедъ Г. Онджиянъ, Дончо Калчевъ,
•Димо Атанасовъ, Димитръ Георгиевъ,
Донка Тодорова, Димитръ Киряковъ,
Донка Стоянова, Димитръ К. Недълчовъ,
Димитръ Кюстекоолу, Димитръ Горановъ,
Димитръ Христовъ, Дикранъ Бабаянъ,
Дечо Петковъ, Демиръ Димовъ, Димитръ
Стояновъ, Елия Гарабедова. Еленка Атанасова, Евгения Христова, Жеко Виковъ,
Жеко Панчевъ (майсторъ), Злати Великовъ, Иванъ Юрдановъ Людцкановъ, Ибрямъ Халиловъ-, Иова Дикранова, Исмаилъ Ахмедовъ, Исмаилъ Алиевъ, Ив.
Писаревъ, Ив. Андреевъ, Ибриямъ Мустафовъ, Илия Николовъ, Каракинъ Сероповъ, Каракинъ Хачадуровъ, Кирякица
Ив. Лилова, Катина Панайодова, Кир
коръ Бедрозовъ, Киркоръ Гидрозовъ,
Иванъ В. Петровъ, Ибриямъ Алиевъ,
Костадинъ Ив. Бояджиевъ, Киро Ст. Ш евъ, Костадинъ Петровъ, Константинъ
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Добревъ, Киркоръ Гарабедовъ, Кочо Велизаровъ, Коста Г. Янчевъ отъ с. Дервентъ, Константинъ Михалевъ, Катина
Костова, Калуетъ Мурадовъ, Коста Хрис
товъ, Киряки Костадинова, Кхню Пет
ровъ, Кръстина Христова, Киро Петровъ,
Куцаръ Христовъ, Лефтеръ Велизаровъ,
Лефтеръ Панайотовъ, Лионъ Ованезовъ,
Марица X. Артинова, Марийка Христова,
Месропъ Сероповъ, Маринъ Христовъ,
Мисакъ Мардирозовъ, Маникъ Кенеповъ,
Мария Кастадинова, Макри Гарабедовъ,
Мехмедъ Салиевъ, Мустафа Юсуфовъ,
Манукъ Кристъ, Мехмедъ Арифовъ, Ма
ринъ Радовъ, Магардичъ Калустовъ, Манолъ Андреевъ, Минко Николовъ, Махмудъ Рашидовъ, Мустафа Мехмедъ Али
евъ, Мехмедъ Ферадовъ, Мустафа Сали
евъ, Мимишъ Садуловъ, Мария Перач
ката, Маринъ Стояновъ, Мария Тодоро
ва, Макруй Агопова, Мария Юрданова, Мирчо Янчевъ, Милка Костова, Ма
ринъ Томовъ, Никола Янковъ, Нектаръ
Агопова, Никола Василиевъ, Насипъ Вър
тановъ, Неделя Ковачева, Никола Ковачевъ, Никола Андоновъ, Никола Костовъ,
Нефизе Юсеинова, Никола Д. Черкезовъ,
Никола Станковъ (каруцаръ), Неджибъ
Исмаиловъ, Неджибъ Юсевновъ; Ованезъ
Г. Онджиянъ, Парашкева Добрева, Панайотъ Д . Гайдаровъ, Петъръ Славовъ,
Петръ Кръстевъ, Панайотъ Тодоровъ,
Павли Московъ, Петръ Иваноьъ, Павелъ
Костовъ, Панайотъ Христовъ, Петъръ
Георгиевъ, Петръ Димитровъ, Петръ Ланчевъ, Пантелей Геновъ Бошевъ, Рали
Тухларина, Рачо Стояновъ Рачовъ. Руса
Станева, Стефанъ Николовъ, Стоянъ Ге
оргиевъ, Стати Ивановъ, Степанъ Такоровъ, Райчо Тодоровъ, Руса Добрева,
Саркисъ Кеворковъ, Слави Щеревъ, Сте
фанъ Хаджиевъ Христовъ, Султана Ди
митрова, Ставри Казаковъ, Станю Нико
ловъ, Станчо Георгиевъ, Сюлейманъ Хамзоловъ, Сали Алиевъ, Стефанъ Костади
новъ Джамбазина, Слави Г. Славовъ,
Слави Къневъ, Стоянъ Димитровъ, Сте
панъ Гарабедовъ, Султана Георгиева,
Стефанъ Атанасовъ, Стоянъ Георгиевъ,
Саркизъ Касапина, Стою Тодоровъ, СуСулейманъ Хасановъ, Оулейманъ Ахме
довъ- Сулейманъ Ахиовъ, Сали Ахиовъ,
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Селимъ Алиевъ, Суяейманъ Хамзовъ, Сулейманъ Алиевъ, Ставри Димитровъ, Сали Ахмедовъ, Ставра Недева, Сали Юсеиновъ, Стоянъ Железковъ, Стоянъ Атанасовъ, Сали Сулеймановъ, Тодоръ К.
Дяковъ, Тодоръ С Нейковъ, Татиосъ
Ованезовъ, Тодоръ Ивановъ отъ с. Па
ша кьой. Тома Христовъ, Тодоръ Чехларовъ, Трандафила. Панайотова, Фуликъ
Калпакчианъ, Хасанъ Бекировъ, Хаджи
Таликъ, Хазаръ Гарабедовъ, Хасанъ Алиевъ, Христо Н. Табаковъ, Хапушъ Тотосянъ, Христо Ковачевъ, Христо Калчевъ, Христо Димитровъ, Хасанъ' Рашидовъ, Хоропъ Мануковъ, Халилъ Рупшдовъ, Халилъ Рустемовъ, Халилъ Исмаиловъ, Хасанъ Хавазовъ, Хасанъ Хасановъ, Халилъ Салиевъ, Хамза Исмаиловъ Халилъ Ахмедовъ, Христо Генчовъ,
Халилъ Мехмедовъ, Хасанъ Велиевъ, Ха
санъ Юсеиновъ, Цанко Вълковъ, Юзеркяръ Османовъ, Юеиянъ Ферадовъ, Юсеинъ Рашидовъ, Юлия Иосифъ, Юсеинъ
Реджебовъ, Юсуфъ Яхия, Юсеинъ Хамзоловъ, Юсеинъ Ахмедовъ, Юсеинъ Су
леймановъ Каба колакъ, Янишъ Атанасовъ, Янко Петковъ, Янка Стефанова,
Яни Агоповъ, Якубъ Юсуфовъ, Янко
Мавродиевъ, Яни Панайотовъ, Якубъ
Юсеиповь Яшаръ С у л е й м а н о в ъ ,
Яни А т а н а с о в ъ, Яшаръ Юсуфовъ,
Шейде Мехмедова, Щерияна Георгиева
Ч а к ъ р о в а , и следъ като се уверихъ, че много къщи еж застроени освенъ указаните, безъ да се узнаятъ
ступаните имъ, които умишлено и зло
намерено се укриватъ, като недопускатъ
властьта въ заграбените отъ тЬхъ места,
то възъ основа на чл. 77 и съгласно
чл. 85 отъ закона за благоустройството,
въ свръзка съ чл. 64 отъ закона за град
ските обшини.
ЗАПОВ-ЬДВАМЪ
1) Д а се съборятъ всичките неза
конно застроени сгради следъ 20 августъ
1913 година, върху заграбени общински
места, отъ двЪте страни на я Добричското
шосе", отъ улица „Крайна" къмъ новите
.гробища, въ старите и новите цигански
махали, около училището „К. Арабаджи-евъ", Максуда и около турските гроби
ща въ едномесеченъ срокъ отъ деньтъ
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на публикуването настоящата заповедь
въ .„Варненски Общински Вестникъ".
2) Да се дадатъ лодъ еждъ, за явно
непокорство на властьта виновниците указани поименно въ заповедьта.
3) Да се даде най-широка гласность
на настоящата заповедь, чрезъ публи
куването й въ общинския вестникъ и залепвание на видните места въ града,
както и произволно : заграбените места.
4) Преписъ отъ същата заповедь да
се изпрати на г на Варненския 1 Окръж.
Управитель за знание и даване нужното
съдействие при изпълнението и, съглас
но чл. 75. отъ закона за благоустрой
ството.
5)Изпълнението на настоящата за
поведь възлагамъ на Техничес. отделе
ние при поверената ми община.
Зам. Варн. Градски Кметъ: (подпис.)

Г. Ив. Ноевъ.
верно,
Секретарь: Ив. Костовъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 14212. Варна, 12 де
кември 1913 год. Обявява се, че на 18
януари 1914 год въ кметството ще се
произведе търгь съ тайна конкуренция
за построяване две еднообразни жилищни
КЖЩИ за 6 бездомни — бедни семейства
въ Варна.
Приблизителна стойность на пред
приятието 58000 лвева.
Залогъ 2900 лева.
Търгътъ се открива въ 3 часа и прие
мане предложенията ставатъ до 4 часа
следъ обедъ.
КМЕТСТВОТО.
ОБЯВЛЕНИЕ № 13248. гр. Варна, 28
ноемврий 1913 год. Варненското Град
ско Общинско Управление обявява на
интересующите се за знание, че на 14
януарий 1914 год. въ 9 часа сутриньта
въ общин. зала „Съединение" ще се поч
не чрезъ явна конкуренция произвежда
нето новъ публиченъ търгь за продажба
по отделно общински места изъ разни
те части на града при следния редъ :
1. Въ П уч. улица „Бдинска" кв.
22, парцелъ № 3 отъ 2 2 4 8 0 кв. м.
2. Въ П уч. улица „М. Луиза" кв.
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