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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ПРОГ-РАИ

зп конкурса за проектиране Варнен. Град. Общ.
и йдминкстрптивно-Сщебиа Палата.
Чл. 1 Варненското Град. Общинско
Управление отдава на местенъ конкурсъ
между архитектите, живущи въ България,
изработването проектъ за построяване
Варненската Общинска и Административно-Сщдебна Палата, въ гр. Варна, вър
ху местото между улиците : Преславска,
Метрополийека, Мария-Луиза и Русенска
означено въ приложената при това скица.
Чл. 2. Варненската Градско-Общинска и Адманистративно-Съдебна Палата
ще се състои отъ едно здание и ще съдърЗКс1 следните учреждения:
I. Четцрпдесеть адвокатски писалища.
II. Финансово отделение, статистика,
лозарно отделение, квартиренъ инспекторатъ. бюро за безработицата и бюро за
семейните, наборнитЬ, емлячнитЬ и во
енни работя.
НХ Химическа лаборатория, градска
аптека, бактериология и ветерн. служба.
IV. Кабинети и цриемпп салони за
постоянното ирнсътствие, за еекрегарията, юрисконсулта, санитарното отделение.
V. Заседателна зала и бюфетъ за
приемни банкети.
VI. Технпческо, канализационно, во
допроводно, архитектурно, регулационо
и електрическо отделение.
VII. Всички съдебни учреждения:
окръженъ еъдъ, прокурори, мирови съ

дилища, съдебни следователи и съдебни
пристави.
VIП: Следните административни уч
реждения : окръжно инженерство, окръж
ната санитарна служба, окръжното ак
цизно управление, горска инспекция, ок
ръжната и околийска училищна инспек
ция, държавния агрономъ и бюро за мер
кигЬ и теглилките.
Чл. 3. Зданието ще съдържа единъ
високо издигнатъ сутеренъ (Кег йе СЬаи8ве) съ партеръ, три пълни етажи и еединъ удобенъ мансардъ. Конкурентите
ако намерятъ за нужно могатъ да прибавятъ гдето е потребно и възможно и мецанинъ. Всички помещения и коридори,
везтибюли, сали и пр., както и мансарда,
требва да бъдатъ светли и съпършенно
хигиенически и да иматъ достатъчно ви
сочини. Особено това за приемните и за
седателни салони. Сутеренатоже светьлъ.
Чл. 4. Помещенията и квадратурите
имъ,
които требва да се съдържатъ въ
това здание, еж означени въ прило
жения при това списъкъ. Обаче при про
ектирането, квадратурата на отделните
помещения може да се различава съ 10%
въ по-вече или по-малко отъ тая, показа
на въ списъка. Съ такъвъ процентъ мо
же * да бъде увеличена, но не и намалена
общата квадратура на всичките помеще
ния на цЬлото здание.
Чл. 5. Желателно е следното раз
пределение на градските учреждения и
служби въ разните етажи:
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Сутеренъ съ партеръ (Вег де СЬаиззе)
къмъ външната страна.
а) Стая за вратаря, дежурния разсиленъ, часови;
б) Складове за въглища и дърва;
в) Машинно отделение за парното
отопление и асансьора;
г) Ателие за водопроводното, кана
лизационно и електрическо отделение;
д) Изпитателна станция за водомерите;
е) Изпитателна станция за електро
мерите ;
ж) Хранилище за ценности;
з) Четиридесеть адвокат, писалища;
и) Градска аптека;
к) Химическа и бактереологическа
лаборатории.
З а б е л е ж к а . Подробно описание
се намира въ списъка.
I ЕТАЖЪ (високъ партеръ)
а) Финансовата служба на общината
съ общъ вестибюлъ и гишета, по обра
зеца на банкови учреждения, въ които
да се помещаватъ и статистиката, лозарното отделение, квартирния инспекторъ, бюро за безработицата. Всеко гише
да ее заключва отделно;.
б) Сждебенъ отдЬлъ съ самосгоятеленъ входъ;
в) Административенъ ОТДБЛЪ тоже
съ самосгоятеленъ входъ.
З а б е л е ж к а . Подробно описание
се намира въ списъка. ••.;•..••.
И Е Т А Ж Ъ съ главенъ параденъ входъ.
а) Кабинетите на кмета, трима по
мощници, секретарията, регистратори и
архивари;
б) Заседателенъ салонъ, приеменъ
салонъ, бюфетъ за банкети, кухня и омивалници;
в) Сждебенъ отделъ съ свой входъ;
г) Административенъ отделъ съ отделенъ входъ.

III Е Т А Ж Ъ
а) Техническо съ регулационно от
деление;
б) Водопроводно отделение;
в) Канализационно отделение;
г) Архитектурно отделение;

. . -.
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д) Електро-техническо отделение;
е) Юрисконсултъ, подсекретари и
писари;
ж) Административенъ и сждебенъ
отделъ.
Мансарденъ пъленъ е т а ж ъ .
а) Общински помещения;
б) Съдебни канцеларии и
в) Административна служба.
Чл. 6. Относително разположението
и групировката на отделните помещения
по учреждения на главните и второсте
пенни входове, вестибюли, стълби и пр.
конкурентите требва да иматъ по възможность предъ видъ следното :
Преди всичко, требва да се групиратъ въ едно цело крило, трактъ или
етажъ, помещенията на една и еж ща слу
жба. Така, до кабинета на кмета требва
да е приемния му салонъ и заседател
ната зала, секретарията и помощтшците
на кмета, регистратура и архивара.
До бюфета за банкети, малт.къ са
лонъ за пушене, кухня и омивалникъ.
Приемния салонъ на кмета, залата за
бюфетъ и заседателната зала да съ въ
близка връзка аа нужда отъ балъ или
концертъ. До заседателния салонъ да съ
стаите за съвещание, кабинетите, секретарята. Службите въобще да не ех
разпилени.
Чл. 7. КоридоритЬ требва да бхдатъ
обширни, стълбите удобни и широки. Ос
ветлението и вентйлирането на всички
помещения да бъде добро и достатъчно.
Въ всеки етажъ на зданието требва да
се предвидятъ потребното число нужни
ци и писуари. За по лесно съобщение
съ етажите да се предвиди на удобни
места три електрически елеватори. Центра на зданието ще бъде общинското уп
равление, а крилата ще бждатъ едното
съдебни учреждения, а другото админи
стративни учреждения съ самостоятелни
входове
Чл. 8. Проектирането на зданието
по монументалность, по изборъ на ма
териали и изпълнение, требва да бъде
подходящо на Административно-Сждебна
палата, като при това конкурентите държатъ сметка за рационалното пзползу-
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ване на средствата и като се избегватъ
излишните луксозни работи.
З а външния изгледъ както и за въ
трешните декорации, конкуренти еж сво
бодни въ избора на стила.
Чл. 9. Проектите ще се състоятъ отъ
следните чертежи:
а) Планове на сутерена, I, П и Ш
етажи и на мансарда 1 : 100 съ отбелезване върху имъ назначението и квадра
турата на помещенито и групировката
имъ по отделения и по учреждения;
б) Фасади отъ разните страни и раз
рези презъ различни места въ мер
на 1:100;
в) Детайли отъ характеристични части
на зданието въ маещабъ 1: 20;
г) Общо разположение на зданието
върху ситуационенъ планъ въ мерка1:500
Освенъ тези чертежи, конкурентите
требва да представятъ още обяснителна
записка, която да съдържа описание на
строителните материали, качеството и ко
личеството на отделните видове работи
съ единичните имъ цени и приблизител
ната стойность на зданието, както и об
яснения на вчичките въпроси, решението
на които не е могло да се представи до
статъчно ясно въ плановете.
Всеки проекть требва да има единъ
затворенъ пликъ, съдържащъ отвътре името на автора и носящъ отвънъ едно
мото, което требва да бъде отбелезано
върху всеки листъ н другите книжа на
проекта.
Чл. 10. На лицата желающи да взематъ участие въ конкурса, изпращатъ се
при поискване отъ Варнен. Град. Общ.
Управление следните книжа:
1. Настоящата програма съ списъка;
2. Ситуационенъ и нивелационенъ
планъ на местото, гдето ще се строи
градския домъ и
3. Фотографическа снимка отъ околностьта.
Чл. 11. ПроектитЬ требва да постъпятъ въ Варнен. Град. Общинско Уп
равление въ запечатани пакети най-къс
но до 15 февруарий 1914 г. старъ стилъ
включително. Върху пакета требва да
се напише адреса на Варнен. Градска
Община, видътъ на конкурса и мотото.

Вестникъ
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Проекти получени по късно отъ опреде
лената дата не ще се разгледватъ.
Чл. 12. Получените пакети съ про
ектите ще бъдатъ отворени въ присътствието на журито въ деньтъ на започ
ването на оценката, а отъ пликовете (ко
ито еъдържатъ имената на съставителите)
ще бъдатъ отворени, следъ класифика
цията на проектите и определението на
премиите, само тия, които съответству.ватъ на наградените проекти.
Чл. 13. Журито за преценката и
раздаването на наградите ще се събере
ний-късно следъ 10 дни отъ датата на
изтичането на срока на конкурса и ще
се състои:
1. Председатель кмета, или замест
ника му;
2. Варненския окръженъ архитекта 1
3. Трима архитекти отъ министер
ството на обществените сгради, пътищата
и благоустройството;*
4. Единъ архитектъ, делегата на ин
женерно архитектурното д во — София;
5. Варнен. градски архитектъ;
6. Двама общински съветници;
7. Единъ съдия;
8. Общинския контрольоръ и
9. Единъ общински инженеръ.
Чл. 14. Определятъ се следните на
гради :
I. награда
3000 лева.
П. награда
1500 лева.
Ш . награда
800 лева.
Освенъ това, остава се на разполо
жение на журито 1000 лева за откупване ония ненаградени проекти, които
представлявата особенъ интересъ и могата да бъдатъ използувани въ случая.
Чл. 15: Всички наградени и откупени
проекти оставатъ собственность на Вар
ненската Община, която може да разпо
лага съ техъ както иска, а не наградени
те и неоткупени проекти при поискване
се повръщатъ на конкурентите за смет
ка на общината.
Чл. 16. Общата стойность на зда
нието ще бъде около 700—900,000 лева.
Одобрена отъ Варненския ГрадскоОбщински съвета съ решение № 547,
отъ 4 ноември 1913 год.
Варнен. Град, Кмета: А. ВАСИЛИЕВЪ.
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списъкъ
но помещенията, които трЪбвп да съдържа
проектираната Варненска Гродсно-Общинска и Административна-Сйдебна Палата.
I Сутеренъ съ Вег де сЬаиззб къмъ ули
ците и градината.
Главенъ параденъ входъ за ГрадскоОбщинския съветъ.
Обикновенъ- входъ за всичките град
ски общински служащи.
Обикновенъ входъ за администра
тивно -държавни Служби.
Параденъ входъ за съдебните уч
реждения.
Нужното число черни входове.
Три електрически елеватори.
На ниво на тротуара, съ едно само
стъпало по-високо цЬлото здание околоврьстъ къмъ улицитЬ и къмъ двора,
ще съдържа 30—40 адвокатски писали
ща окъ които:
15 адвокатски писалища съ размери
3 на 5 м. ...: 225 м.
10 адвокатски писалища съ размери
4 на 5 м. — 200 м.
10 адвокатски писалища съ размери
4 на 6 м. — 240 м.
5 адвокатски писалища съ разм1>рп
4 на 7 м. — 140 м.
3 стаи за градска аитека по 4 на 5
м. г= 60 м.
1 стая за ветеринарна аптека 4 на
5 м. — 20 м
1 стая за операционенъ кабинетъ
на ветеринаря
4 на 5 м. - 20 м.
Хигиеническа и бактериологическа
лаборатория
7 на 5 м. — 35 м.
Хранилище на анализирани пред
мети 5 на 5 м. г= 25 м.
2 стаи за Амбулаторна и Операционн а
,
4 на 5 м. 40 м.
Стая за дежурния фелдшеръ 4 на
5 м. — 20 м.
Стая за фелдшерите и акушерките
5 на 5 м. — 25 м.
Депозитъ на водомери, скоби и ин
струменти на водопроводния отделъ. 6
на 8 м. — 48 м
т,
Изпитателна станция за водомерит
*
5 на 8 м. = 40 м.
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Депозитъ на инструменти техничес
ки отделъ
6 на 8 м. = 48 м.
Депозитъ на електромери и инстру
менти
6 на 8 м. — 48 м,
Стая на магазинера за всички ин
струменти
5 на 5 м. — 25 м.
Ателие за поправки па водомери и
екектромери
8 на 8 м. — 64 м.
Стая за монтьорите 5 на 5 м. ~ 25 м.
1328 м.

Първия етажъ (партеръ).
Общински финансови и други служ
би съ общъ входъ:
Кабинетъ на контрольора 4 на 5 м.
— 20 м.
Кабинетъ на касиера 4 на 5 м. ~ 20 м.
Стая на чиновника аа общинските
имоти
3 на 5 м. = 15 м.
Стая на иконома 3 на 5 м. =г 15 м
Стая на подсекретаря на статисти
ката
3 на 5 м. — 15. м.
Стая на писари въ статистиката 3 на
5 м. — 25 м.
Стая на ветеринарния лекарь 4 на
5 м. п 20 м.
Стая на градския хнмикъ и бактереологъ
5 на 5 м. — 25 м.
Кабинетъ на главния градски л е ка
рь
4 на 5 м. = 20 м.
Стая за лозарното отделение 5 на
5 м. — 25 м.
Квартиренъ инспекторатъ 4 на 5 м.
= 20 м
Бюро за безработицата 4 на 5 м.
,
= 20 м.
Общъ салонъ цредъ следните гишета
= 120 м.
Гаше за касиера 3 на 4 м, — 12 м.
Гише на помощпикъ касиера 3 на
4 м. — 12 м.
Гише на . счетоводителя 3 на 4 м.
" = 12 м.
Гише на деловодителя 8 на 4 м.
•

Гише на
Гише на
П участъци
Гише на
IV участък,
Гише на
VI участъци

• =

1 2 м.

писари 3 на 4 м. — 12
финансови агенти за I
— 12
финансови агенти за Ш
.
= 12
финансови агенти на V
" = 12

м.
и
м.
и
м.
и
м.
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Гише на ревизора на общинските
Една стая за произвеждане продаж
прЬдприятия
г г 12 м. ба на' движими вещи 6 на 5 кв. метра
— 30 кв. м.
Гише на чиновника по публичните
търгове
— 12 м.
Всичко сждеб. отделъ
535 кв. м.
Гише на чиновника по военните
рабоги
= 12 м. Административни служби съ самостояте
ленъ входъ въ първи етажъ.
Гише на чиновника по изборни и
други списъци
' = 12 м.
Осемъ стаи за окръженъ лЬкарь,
Гише на чиновника по емлячнитЬ фелдшери, писари и пр. Лекарь, фелд
книги
= 12 м. шери, писари и пр. обща квадратура
Гише на чиновника по семейните
— 180 кв. м.
книги
— 12 м
Обща квадратура за целия първи
Гише на градски агенти I и I I уча
етажъ
1303 кв. м.
стъци
— 12 м
Втори етажъ.
Гише на градски агенти III и IV
Общгмска служба съ главенъ параучастъци
= .'12 м.
Гише на градски агенти V и VI
денъ входъ :
участъци
= 12 м.
Кабинетъ на кмета
30 кв. м.
Гише на чиновника но раждания, жеПриеменъ салонъ на кмета до ка
.нидби и умирания
= 12 м. бинета му
,
70 кв. м.
Кабинетъ на секретаря 4 на 5 кв. м.
Обща квадратура на общинските по
— 20 кв. м.
мещения въ I етажъ
588 й.
Три кабинета за помощниците на
Сддебенъ отделъ съ самостоятеленъ отде- кмета.
60 кв. м.
денъ входъ първи етажъ.
Заседателна зала 10 на 20 кв. м.
= 200 кв. м.
а) Сждебни слгьдователп:
.
Вюфетъ
до
нея
за
банкети
10 на 15
Два кабинети за следователите по
кв.
метра
=
1
5
0
кв. м.
25 км. метра
..= 50 кв. м.
Кухня
за
бюфета
25
кв. м.
Д в е стаи за секретарите имъ по 15
Регистратура
25
кв.
м.
кв. метра
= 30 кв. м.
Архивари
и
текуща
архива
25
кв.
м.
Д в е стаи за веществени доказател
Обща квадратура на общинските по- <
ства по 20 кв. метра
= 40 кв. м.
Д в е стаи за писание и за изолира- мещения
615 кв. м.
ние разпитаните лица по 20 кв. метра
Сждебенъ отделъ съ своя входъ
= 30 кв. м.
втори етажъ.
Една обща стая за извършване ек
Една голема заседателна зала за
спертиза
= 20 кв. м.
разглеждане углавни дела съ у ч а е п е па
б)
Нотариятъ:
съдебни заседатели 10 на 16 кв. метра
= 160 кв. м.
Една стая за нотариуса = 30 кв. м
Д
в
е
други
заседателни
зали за
Три стаи за канцелариите му по 25
жв. метра
— 75 кв м.. гражданското и търговското отделение
по 70 кв. м.
= 140 кв. м.
Една стая за ипотекарни книги
Три съвещателни стаи по 25 кв.
— 30 кв. м.
метра.
= 75 кв. м.
в) Сждебни пристави:
Кабинетъ за председателя 30 кв. м.
Три стаи за подпредседателите по
Петь стаи за съдебните пристави съ
— 60 кв. м.
<уъ писарите имъ всека по 24 кв. метра 20 кв. метра
— 120 кв. м.
Три стаи за съдиите освенъ съве
60 кв. м.
Една обща стая за складиране сек щателната
Една стая за секретарь на окръж
вестирани предмети съ единъ писаръ въ
20 кв. м.
«жщата
= 30 кв. м. ния сждъ
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Брой 3

Една стая архива и за ар
Една стая за административния под30 кв. м.
секретарь
20 кв. м. хиваря
Една стая за писари
30 кв. м.
Една адвокатска вала
60 кв. м.
Една стая за литография
20 кв. м.
Всичко ва съд. отделъ 625 кв. м.
Единъ кабин. за прокурора 25 кв. м.
Две стаи за зам. на прокур, 50 кв. а.
Административни служби на втория
Една стая за секр. на прок. 20 кв. м.
етажъ съ своя си входъ:
Три заседателни зали за мирови съЧетири стаи за окръжния инже- дилиша 6 на 10 кв. м.
•.= 180 кв. м,
неръ, неговите помощници и окръжния
Три кабинета за мирови съдии
архитектъ 5 на 5 кв. метра = 25 кв. м.
60 кв м.
всека стая
= 100 кв. м.
Три
стаи
за
секрет,
имъ
60
кв. м.
Забгьлпжка. — За останалите имъ
Три адвокатски стаи
75 кв. м.
нужди ще иматъ на разположение 6—8
Всичко
ва
съдебния
отделъ
въ трестаи на мансарда.
тияетажъ
870 кв. м.Обща квадратура на
втори етажъ 1340 кв. м. Административни учреждения на III етажъ
Трети етажъ.
съ своя си входъ.
Общински служби сь обикнов. входь
Кабинетъ на окръжния горски инза обгщтскитп, учргъждения.
спекторъ
" = : 20 кв. м.
Кабинетъ на лесничея
20 кв. мКабинета на началника на техниче
За близъкъ персоналъ до тлзхъ
ското отделение 4 на 5
гг 20 кл. м.
25 кв. м.
Инженеръ - землемеръ и
геометръ
30 кв. м. ЗАБЪЛЪЖКА: още три, четири стаи
Деловодитель
15 „ „ ще иматъ на разположение въ мансадра.
Акцизенъ началникъ
— 20 кв. м.
Кабинетъ на архитекта
20 кв.- м.
Негови
помощници
25 кв. м.
ДЬловодитель
15 кв. и.
За
персон.
близъкъ
дотехъ
20 кв. м.
Инженеръ по канализацията 20 кв. м.
ЗАБЪЛЪЖКА:
още
три,
четири
стаи
Инженеръ по водопровода 20 кв. м.
ще
иматъ
на
разположение
въ
мансарда.
Електро-инженеръ
20 кв. м.
Петь стаи за окръжната и околийска
Кондуктор и деловодитель 25 кв. м.
Стая за подсекр. протокол. 25 кл. м. учител, инспекция по 20 кв м.=:Ю0 кв. м.
Кабинетъ на гр. юрискон. 20 кв. м. Всичко въ третий етажъ
1380 кв. м.
Канцелария на гр. юрискон. 20 кв. м.
Мансарденъ етажъ.
Писари при секретарията 35 кв. и.
Всичко за общ. служба 285 кв. м.
Общински помещения:
Осемъ стаи за кондуктори, нивелаСядебенъ отделъ въ трети етажъ
тори, планоснимачи, чертежници, рисусъ своя входъ.
вачи, фигуранти, надзиратели и писари
Три стаи за подсекретарите
на техническото отделение, регулационно,
на окръжния съдъ
75 кв м. водопроводно, канализационно, архитек
Четири стаи за канцеларии
турно и електрическо отделения на об
по 25 кв. м. едната
— 100 кв. м. щината всека по 30 кв м. — 240 кв. м.
Една стая за регистратора 30 кв. м.
Две за за , общинската ар
„ за пазене търг.
хива по 40 кв. м.
80 кв. м.
в
регистри
25 кв. м.
Складъ за общински дви
Една стая бюро за съдимо
жими имоти подъ водението на
= 70 кв. м.
стта
30 кв. м. общинския икономъ
Складъ
за
непотребни
общ.
Една стая за писари съ машини
70 кв. м.
30 кв м. вЪши
Всичко за общ. помещения 430 кв. м.
Една стая ва секретаря
30 кл. м.
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Съдебно помещение.
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Адвокатски съветъ 10 на 6
ОБЯВЛЕНИЕ № Ш З З Варна 15 ноем
квадратни метра
60 кв. м.
Канцелария на съвета
25 кв. м. ври 1913 година. — Обявява се, че на
20 дек.т. г. вь кметството ще се произведе
Архива на окръжния сждъ
търгъ
съ тайна конкуренция за отдаване
10 на 8 кв. метра
80 кв. м.
*на
закупувачъ
събирането общинския
Архива на паркета 5 на 6
приходъ
„Такси
отъ театрални предста
квадратни метра
30 кв. м.
вления
и
пр."
за
време отъ 1 януари
Д в е архиви на следовате
1914
година
до
31
декември 1916 год.
лите 5 на 5 кв м.
50 кв. м.
Залогъ
2250
лева
въ банково удосто
Три архиви на мировите
верение.
съдии 6 на 5 кв. м.
90 кв. м.
Приблизителна стойность 15,000 лева
Три стаи за писари на ми
годишно.
ровите съдии
90 кв. м.
Търгътъ се открива въ 9 часа и
Три стаи за призовкари, пи
сари и протоколисти на м. съд. 90. кв. м. приемане предложенията става до 10 ча
са сутриньта.
КМЕТОВОТО.
Една стая за веществени
доказателства на окр. съд.
35 кв. м.
Една стая за веществени
ОБЯВЛЕНИЕ № . . . Варна, 18 ноем
доказателства на всички м сжд. 35 кв. м ври 1913 година. — Обявява се, че на 2
Всичко за съдеб. помещ. 585 кв м. декември т. г. въ кметството ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция за
Административни помещения.
елестрическото инсталиране общинските
Осемъ стаи за персонала на
здания, въ които се помещава гъ общин
окръж- инженеръ и а р х и т е к т ъ т 160 кв. м. ското управление, пожарната команда и
Четири стаи за персонала
телеграфо-пощенската станция.
на горската инспекция
80 кв. м.
Приблизителна стойность 3500 лева.
Четири стаи за персонала
Залогъ 175 лева.
на акцизното управление
80 кв. м.
Допускатъ се въ търга само елек
Всичко на мансардния етажъ 1335 кв. и. трически бюра, които иматъ заведущъ
Освенъ това требва да се проектиратъ техническо лице съ призната електротех
на съответни места:
ническа свободна практика.
Главенъ вестибюлъ
Съ офертите си конкурентите трЬбВестибюли и коридори
ва да представятъ образци отъ всички
Входове и стълби
материали и чертежи отъ осветлителни
Веранди и балкони
тела.
Три електрически елеватори
Търгътъ се открива въ 3 часа и
Нужници и омивалници за всекой приемане предложенията става до 4 часа
етажъ въ достатъчно количество
КМЕТСТВОТО.
Централно отопление съ вентилация слеДъ обедъ.
Наблюдателна кула за деж. пожарн.
Градски часовникъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 12310 Варна, 18 но
Депозитъ за камени въглища
ември 1913 годвна.-—Варненскотото град
При това желателно е да се нап- ско общинско управление обявява на ин
равятъ осемъ стаи по 20 кв. м. за дър тересуващите се, че списъците на изби
жавния 'агрономъ и за бюрото за мер рателите за търговско-индустриалната ка
ките и теглилките.
мара за презъ текущата 1913 год. съ.
Прието отъ Варнен. Общ. Съветъ привършени и залепени по стЬните въ
съ решение № 547 отъ 4 ноември 1913 г. помещението на общинското управление,
поканва ги да се явятъ най-късно до 20
Варнен. градски кметъ А. ВАСИЛИЕВЪ
того при същото и ги проверятъ, следъ
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което ще се изпратятъ по принадлежность, като окончателно приготвени.
п. кметь: А. ДАНЧЕВЪ; п.секретарь:
В. Данчевъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 11182 Варна, 2 ноемврий 1913 под.—Вследствие телегра
мата на Скеченский Околийски Началникъ оть 29 октомврий т. г. подъ № 66,
Варненското Градско Общинско Упра
вление обявява на интересуващите, че въ
Скеченска околия има вакантни места за
Секретарь-бирницп. Желающигв да заематъ тия длъжности, да подадатъ теле
графически молби до Скеченский Околийский Началникъ. Предпочитатъ се да
владеятъ турский езикъ. Ще получаватъ
добри заплати.
п. Кметь: Г. Н О Е В Ъ ; п. секретарь:
В. Д. ДАНЧЕВЪ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 11912. гр. Варна, 4-й
Ноември 1913 год. Вследствие окръж
ното на Главната Дирекция на Желез
ниците и Пристанищата отъ 4 Септември
т. г. подъ № 1260, Варн. Град. Общин.
Управление съобщава на интересующите,
че ва свободното пътуване по държави.
железници на участвувалите въ войната
войници,- които — вследствие на рани
или болести — съ останали съ ампулатирани крака и ще иматъ нужда да отиватъ въ Столицата, ва поръчка или по
правка на искустввнигЬ имъ крака, ще
требва да се отнасятъ направо до Ди рекцията съ нрошение, къмъ което ви
наги ще прилагатъ удостоверение, оть
което да се вижда, че гЬ с ъ пострадали
презъ време на войната и че требва да
пжтуватъ до София и обратно за напра
ва на искуствените имъ крака.
пом. Кметь Г. Ноевъ.

Брой 3

къмъ чл. 456 отъ правилника за прилагание закона за селските общини, съ коетоза секретарь бирници се допущаха пълновъзрастни лица съ трикласно образова
ние и най-малко съ двЬ годишна общин
ска, окръжна или държавна служба, има
ше сила до края на 1912 год., че следъ
това остава въ сила цитирания чл. 456
отъ правилника, според/ь който вече се
иска пето класно образование и еднагодишна общинска, окръжна или държавна
служба, че отъ резултата на произведе
ния на 19 IX т. г. изпитъ макаръ и до
сега да не съ получени отъ 2 окръжия
сведения, се виждало, че въ 9 окръжия
не съ се явили на изпитъ кандидати, а
въ 1 окръжие съ се явили само такива
двама, че не явяването на кандидати се
дължи повече на големия образователенъ цензъ, затова министерството имай
ки предвидъ горното обстоятелство е по
искало отъ Негово Величество да се про
дължи изменението направено съ указъ
№ 482 отъ 17 Септември 1911 година до
края на идущата 1914 година, като с ъ 
щевременно е поискало и изменението
на забележката подъ чл. 458 отъ същия
правилникъ, относително произвеждането
изпитъ за секретарь-бирници и на 15-й
Ноември отъ 1913 и 1914 год., за което
надлежния указъ № 247 е публикуванъ
вече въ „Държав. Вестникъ" отъ 2 Ок
томври брой 222. пом. Кметъ: Г. НовВЪ~

ОБЯВЛЕНИЕ №11811. Варна 11 ноем.
1913 г. Възъ основание окръжното на
г н а Варненский Окръженъ Инжинеръ
отъ 8 ноември г. г. иодъ № 3343 и чл. 41
отъ „Закона за държ. и общ. пътища",
Варнен. Градско Общинско Управление
като обявява, на желающитЬ варненски
граждани да отбиятъ личната пътна тегова въ натура или пари, да се явятъ
ОБЯВЛЕНИЕ № 11272. гр. Варна, 4 й най-късно до края на този месець въ
Ноември 1913 год. Възъ^основание ок общин. управление, при участъковите аръжното на Министерството на Вътреш генти на които да заявятъ какь желаятъ
ните Работи п Народното Здравие отъ да я отбиятъ, оледъ което съставения за.
3 Октомври т. г. подъ № 1492, Варнен таяц+,ль списъкъ, ще представи "па Вар:.
ското Градско Общия. Управление обя О*ф. Инженеръ, на распореждание.
вява на интересующитЬ, че направеното
КМЕТСТВОТО.
съ Указъ № 482, отъ 27 Септември 1911
год. изменение на първата забележка
.Печатница .ЗОРА' — Варна.

