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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ
..,...• г.

О.тъ сравнението на горните цифри
се вижда, че т. г. редовенъ бюджегъ
предвижда едно увеличение отъ 48,724 л;
въ п р и х о д а и разхода,
,
''Увеличението въ редовния приходъ
е направено въ следующите параграфи:
' •''. § 1 и. 1 отъ .'8-,500 лева е увеличенъ
на 15,000 лв1 сир. съ 6*500 лв. Основа
нията ми за; това ех:' Првзь мин. 1912
година по този § е постъпило 1,061 лв.
; :
повече; при тбва има да се взема отъ
предприемача на чиегагелните машина
дължимата сума за времето отъ мобили
зацията до сега; 2) Презъ текущата го
дина общината сама започна да експло
атира чистителните машини и при го
лемия напливъ на войски въ казарми,
г" ; I м!
Г-да съветници,
-VI Съгласно! чл. 77 отъ закона за тр1 ад- болници, държавни гимназии, частни невтште.юбщини.и чл.,214 отъ тгравййнйка изчистени нуждници, поради отежтетвиеза прилагане този законглимамъ* честь то на мъжките членове «а семействата
да внеса въ почитаемия общински съ- и пр. отъ този §, съ положателаость мо
ветъ бюджето-проекта за текущата 1913 же да се разчита, че предвиденият*. при
година на разглеждане и гласуване:
ходъ напълно ще се добие. •:
-.'"; Бюджето-проекта, > както» Йъ първата ••< .-§ 1 п . ' 3 . Отъ- 20,000 лева за 1912
си чаеть ^ редовни; приходи и разходи, година увеличавамъ на 35,000 лева ! за
така и въ втората си часть — извънредни 1913 година сир. съ 15,000 лева. Осно
приходи и разходи -е ; напълно: уравно- ванията ми затова с ъ : Л р е з ъ миналата
весенъ, както следва: ^
м > ; .;..-,,•. година само да 18 сеитември по този §
;а' З а 1918 годиоа предвиждаме. редов п; 3 ех постъпили въ общината 23,697
ни пригоди 1}598,560 лв> ' с р е щ у пред лева за 8 месеца -и половина. Ако се
видените я а 1:912 година редовни при беха утвърди ли търговете за гароданъта
ходи .Д,-549^886 л в . в а 1313 година пред на некояко още сгради, подлежащи на
виждаме /редовни разходи;Д,598,560 ;лв. оя-чуждание, тази сума щ е ш е да.•надми
саьпзапазенъ; фондъ1-'ЛЯ,01® -леви ..УсрЬщу не 30/000'яева1 -Презъ текущата година
такива <зач1912 година!1;649^836 лева съ нй • предстоятъ' доста отчуждения поради
загхазенъ1 Чфон$ъ.<ф8г162'!лева.ч. .изли: :.,:•. канализацията и ; електрическото.осветйв*

: г Въ скоро време ще се обнародва въ
„Варненски Общински Вестникъ" докладъ
по бюджетопроекта за 1914 год. Въ днеш
ния брой започваме да обнародваме пред
варително доклада по бюджетопроекта за
1913 год. за да може всеки да съпостави
двата бюджето-проекта . и да бжде подобре осветленъ по общинските чринансии.
-•--;.:: ••ул_ * ^ О Т Ъ Р Е Д А К Ц И Я Т А -

;;:^ : ДОКЛДД^.,г:;;

отъ Варненския Градско Общински
. Кметъ по бюджето-проекта за
•;.'•'.'•; изтеклата 1913 год. ..-"..
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ние и ако не бе войната, която ни спре
па. и. въ.; продължение на годината; ще
ни! спира1 да срутваме ;ясилища за да от
криваме улвщй, ; тови § можеше да бжде
много по-вече увеличенъ. Турилъ съмъ
обаче едно малко-увеличение отъ 15,000
лева като разчитамъ да съмъ сигуренъ
въ получаването му. '
5,'.",,"',"
;
Въ § 2,п. 1 предвиждамъ едно уве
личение отъ 6,700 лв. Миналата година
е било предвидено 20,000 лева, за те
кущата предвиждамъ 26,700 лева и това
увеличение се вижда и оправдава въ ведомостьта, която съдържа, отдадените
подъ наемъ общински места,. бостани,
ливади и пр. На страница 43 и 44
отъ миналата година бюджетъ ще видите,
че общината е дала тези си имоти за
23,990 лева, като се е ржководила отъ
таксите въ таблицата на страница 110 и
111 отъ миналогодишния бюджетъ. Тези
такси въ некои п. п. ааъ ги увеличавамъ
яредвидъ, че ТБ еж съвсемъ ниски. При
мерно, место за складъ за строителенъ
материалъ отъ 2000 кв. м. плаща наемъ
-само 1,000 лева, когато върху него се
извършва търговия аа 200,000 лева или
место аа складъ за дърва отъ 1,000 кв.
м. плаща само 500 лева, когато този
нмотъ по цена струва най малко 15 лв.
кв. м., или общо 15,000 лева, които при
банкова лихва 6% биха дали доходъ 900
лева. Пъкъ и търговията, която се раз
вива на тези места, е доста голема, за
да имаме основание да увеличимъ наема
на тези мЬста. По гЪзи съображения
вместо по 40 и 50 сг. наемъ, азъ пред
виждамъ за текущата година наемъ 1 лв.
на кв. м., а това, оправдава и поставе
ното отъ мене увеличение. Ако времето
ми отъ м. септември и до сега не бе
отнето въ работи създадени отъ мобили
зацията и войната—главно председател
ствуването на реквизиционна комисия,
председателство на благотворителни ко
митети, ежедневни разправии съ бедни,
които искатъ помощи, бедни ранени вой
ници и пр., щехъ да имамъ възможность
да проуча този въпроеъ за наемите още
по-обстойно, за да се запозная самъ съ
всички общински имоти, съ тЬхното ме
стоположение и плодородие, гггвхъ да
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проуяа .цените, по които частните лица
даватъ такива;*и,моти «иодъ :шаемъ'и пр.
И:;съмъгуверенъ, *че! въ -такъвъ случай
този § би билъ многог до-щйдъргъ |за^ка
сата ни. На всекой случай увеличенията
които съмъ-направилъвъ-таблицата въ
п. п. 9, 10, ,161, 1 9 Г Д ал/П,. 21,. 25, 36
и 37 моля да бждатъ възприети отъ по
читаемия еъветъ за да гарантиратъ пред
виденото отъ мене увеличение съ 6,700 л.
д
Въ § 2 п. 6. Миналата година е
предвидено 1,500 лева, а^сега.„пр-Ьдвиждамъ 2000 лева, защото само за 872 ме
сеца, ,е постяпило .1865 лева, а нема осгдование да.. се- мисли, че.презъ текущата
година ще има намаление въ този пунктъ
^
Въ § 2 п. 7 ал. Ш;отъ: 4,256- лева
приходъ отъ житната борса шрезъ'М;Г.,
за текущага година предвиждамъ'5^000
лева, предвйдъ постъпленията досега и
предвидъ- мнението на г-на \ съввтника
Юлзарй, който бе натоваренъ временно
съ контролата на общинските, доходи. ',
: Въ § 7 който визира правоползуването отъ.;. градските 'канали предвиж
дамъ едно увеличение отъ 100 на 150
лева, защото и презъ миналата година
съ се получили 150 и нема основание
да не се получаватъ и" презъ текущата
година толкова'
? .1
. п
По § 10'II. 1 м. г. е било предви
дено приходъ 107,351 лева, а въ тазго
дишния бюджетопроекта предвиждамъ
120,000 лева, сир. едно увеличение отъ
12,649 лева. Този приходъ на общината
е въ зависимость отъ данъка върху заня
тията и понеже тазгодишния данъкъ вър
ху занятията възлиза на 300,166 лв., то
добавъчните стотинки или върхнини 40%
правятъ 120,664 лева, поради което пред
виждамъ за приходъ кръглата цифра
120,000 лева. .
По § 10 п. 2 м. г. е било предви
дено 74,000 лева, а въ тазгодишния бюд
жетопроектъ предвиждамъ 98.000 лева,
сир. едно увеличение отъ 24,000 лева,
защото и този налогъ е въ зависимость
отъ годишния данъкъ върху сградите,
който за текущата година е увеличенъ
на 328,468 лева, а 30% отъ него пра
вятъ 98,540 лева, поради което пред
виждамъ крхглата цифра 98,000 лева.
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Стр. 3

.-• пгг-Тувън му,;е,;местйтр да = обърнаг.вни;. 909 държавата се задължава > да ги до
манието на почитаемия общински съветъ, пълни съ средства, отъ. приходиг на обче ако .и закона за •;.градските общини , щинските налови. Ако казаните, «тстжда ни дава право да вземаме.'50%. а не ! пени държавни данъци : даватъ. повече,
40% отъ данъка; върху занаяти ето и 50%, разликата въ повече остава ва въ полза
а нв;30%'Отъ , данъка върху сградите, на общината. Съ така цитираните поста
както впрочемъ, некои отъ общините въ новления държавата е отнела . възможБългария го вече предвиждатъ, нашата ностьта на общините да. очакватъ по-го
община не го е направила още и добре леми доходи по„ този §, като ги е фик
е сторила, за да обезпечи единъ новъ ре сирала съ среднята цифра отъ доходите
сурсът въ случай, на нужда отъ заемъ презъ годинитЬ 907, 908 и 909. Оше въ
за общински предприятия. При макси първата година след., влизането въ сила
малния процентъ на тези връхнини, ние на този новъ законъ, НМЬОЧЧУ 404028 лв.
бихме,,получили по § 10 п. \ 150000 данъкъ вързу сгради I. на 1910 година,
лева и по § 10 п. 2 164000.,:лева, или държавата е заплатила, на Варненската
кръгло 100000 лева повече отъ предви градска община само 378660 лева и та
дените приходи въ . сегашния .бюджето кава цифра е заплатена за 1912 година,
проекта. .'• ...
. такава цифра се предвижда за запла
Спирамъ се сега върху § 11 отъ щане за презъ текущата година Увели
бюджетопроекта, гдето общината би мо ченията ползуватъ само държавата, а не
гла да има същитЬ и много по големи и общините безъ никакьвъ резонъ за
увеличения на доходите си. ако държа . държавата, а че т е з и увеличения еж
вата не бе отнела тьзи въаможность на чувствителни, доста е да се сравнятъ до
всички общини съ законъ отъ 13 декем- ходите по този § само за 909 и 910 го
врий 1910 година обнародванъ въ брой дина: така отъ: 387021 лева за 909 го
279 ,въ държавенъ , вестникъ отъ с. г.. дина общината презъ 1910 година е има
Съгласно., .този законъ отъ началото на ла вече доходъ 404203 лева и понеже
1911 година, общинските налози, съби това увеличение би продължило поради
рани на основание закона за общинските развитието на града ни; то съ най-гоналози отъ 19 януарий 1900 година и лема вероятность бихме ; имали д о х щ ъ
измененията му до 1910 година, започ 460000 лева ако не и повече, вмЬсто
наха да се записватъ като държавенъ 378660 лева. Длъжпоогь се налага, както
приходъ и се разходватъ за държавни на нашата община тъй и на всички об
нужди, а въ замдша на твхъ държавата щини да се застлшятъ предъ законода
отстъпи по правилата изложени въ този телното тЬло за гв8и свои права и въ
законъ, на всека градска община данъка такъвъ случай увеличенията биха оста
върху сградите и беглика въ същата об нали въ полза на общините.
щина заедно съ припадающия се върху
По § 11 п. 3 првдвиждамъ единъ
тЬхъ 10% училищенъ налогъ и пжтенъ приходъ отъ 70000 лева, вместо 2000
данъкъ 12%. Съгласно чл. 3 отъ този за лева както е било прЬдвидено въ м. г.
конъ, държавата , гарантира на в с е к а бюджетъ, понеже има толкози много неградска! община годишенъ приходъ отъ застроени места, че 3°/о налогъ би ни
отстъпените данъци върху сградите и далъ сигурно този доходъ. Проучихъ
беглика и препадающата се върху ,техъ чрезъ техническото си отделение всички
училищенъ налогъ 10% и пжтенъ данъкъ незастроени места и техната данъчна
11% до размеръ, равенъ на српднпя го стойность и това ми дава основание да
дишенъ приходъ отъ общинскипиь налози предвидя гореказания доходъ за теку
платени на общината пргьзъ 1роу, ро8 щата година.
и рор година. Ако > отстъпените въ заПо § 15 миналата година дохода е
мена поменати държавни приходи съ по
билъ
30000 лева, но понеже и този на
малко отъ средния доходъ на'. общин
1
логъ
върху
надписите е въ завие имость
ските налози за годинитЬ 1907, 908 и
отъ данъка върху занятията, а както по
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горе Ви:• нзложихъ : данъка;^ върху *за,ня- ! отъ" общйййтейвъ<'"Бългйрия^УбюдЗЕкетите
!,
ч
тРчта 'за текущата>1 година е, увбличвнъ, ) на; които'имахъ йредв»дъ' прй съставя^
;
оправдателно в и увеличението * и^-тбай I нето-на бюДжзето-Дроект*,'- отдавна 'вече
налог*' съ 2000 лева ; !
нш.'.:;...'-<Д п .;•.>..• | еж се прйблййсилй дО този максимуми;
."плОвдйвската*;и1 плевенската * обши
:>По § .16,'който-предвижда''налогъ ] така,;
;
8* ст, <'софий?върху велосипедите, < коля,' автомобили й л и взематъС'-кръвнина;'по
;
:
пр.у: прихода за миналата година е: билъ | ската е достигнала10- ст. за * свинско ме^
11,689 лева,' а въ« тазгодишния бюджето- I со^и-споредъ моето:мнение,*• желателно
проектъ предвиждамъ 12,000 лева и това I би било и "варненската градска?А община
увеличение отъчЗП' лева не;' само- съмъ 1 да; възприеме товй,! безЪнй нйй; малко да
сигуренъ, че ще се .получи; но възможно . се страхува^' че съ това^' ще' се покачи
е да бжде надвишено предвидъ на това I; цената на* месото и [следователно / ще заче поемайте ни условия, изработени отъ скъпне живота. Доста е да се ; види,! че
не е станалО',въ ония градове, гдеобщинския съветъ и приети съ малка | това/
:
•
то
е
• предвидена •• по голема; кръвнина
само изменения отъ министерството'на
!
напр.
Дловдивъ' и Плевенъ й гдето ггввхтрешните работи, предвиждатъ- срав
;
;
ната
на
месото е като тукашната, ако не
нително по-големи такси нежели тАзи за
и
по
ниска.
Сметамъ, че за Варна не!е
миналата година. '
'• ' • ^
. ,
I
размера
на
кръвнината, причината за
По § 20 за дохода отъ кръвнината,*
правя едно увеличение отъ 2900 лв. си р. ; поскъпването на 'месото; а съвсемъ еж
но 'да прие<
отъ 92,100 лева предвидени за 1912 год. I други причините за това;
1
тази година предвиждамъ 95,000 лела. I мемъ за минута, че съ покачването нй
Съображенията ми еж следните: Отъ кръвнината би поскъпнало и Лесото съ
редъ години въ гр. Варна се коли еже \ 5 ст. кгр;; това не означава поскжпване
годно около 2,000,000 кгр. месо; презь на живота, предвидъ че средното коли1912 година има заклано въ общата ско- I чество употребявано месо отъ . едно сетобойна 1,837,032 кгр., въ пастармаджий- | мейство, не възлиза на по-вече отъ 300
ниците 31,725 кгр. и изклано и унищо до 400 кгр. годишно, което значи 15—-20
жено месо около 28,000 кгр. кржгло лева поскъпване на годината, а такова
1,886,000 кгр. Като се вземе тази цифра поскъпване нека значение нито за бога
за база, пресметнато по 5 ст. на кгр.; тите, нито за бедните. Макаръ г да съ
дава кржгло цифрата 95.000 лева. Отъ 1ветници и да не съмъ предвидилъ въ
друга страна това предприятие, което бюджето проекта такова увеличение на
споредъ събраните ми сведения винаги ! кръвнината, азъ Ви бихъ молилъ наяе давало печалба на предприемачите, настоятелно да го обеждимъ и ако го
никога не е давало по-малко чистъ до- 'възприемемъ да го прЪдвидимъ още въ
ходъ на общината отъ 82,433 лева, а . тазгодишния бюджетъ. По-подробни съ
Ви изложа
прЬзъ 1912 година то е възлезло на общения по този въпросъ ще
- '••'•:
-•^,92,100 лева. Като се йматъ предвидъ |устно. •• •
тези цифри и къмъ т/Ьхъ се прибавятъ 1
:
—
—^—-—
'.—:.—:_:—
I.
разходите, което предприемачите упот
ребяватъ за експлоатирането на това |ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩ УПРАВЛЕНИЕ.
- -у•
:
|
—
__
.
_
.
предприятие, както и печалбите, които —
и а г е г л ю в а т ъ , в и ж д а се я с н о , че {
ЗАПОВЪДЬ № 22. Гр. Варна, 9 януцифрата 95,000 лева, к о я т о поста- 'арии 1914 година. За да може да се ор-,
вямъ въ б ю д ж е т о - п р о е к т а може ! да ^ганизира една. по. експедетивна; служба
бжде възкачена, но не и намалена. Това ;въ отделението на електроснабдяланипредприятие впрочемъ може. да носи по; |вто, възлагамъ на Началника на отде*
вече доходъ сир. 190—200,000 лева го !лението да подписва* самъ следните-.«ни-.
дишно, ако предвидения въ закона мак- |жа, отнасящи се до електроснабдяванието:
симумъ 10 ст. на кгр. бжде възприегъ I
,• 1) • Утвърждавание планове за частни
отъ общинския съветъ. Големо число .електрически инсталации;
• '
I

1

"

-

^

•

'

'

'

•

'

• •

-

^

-

-

'•

ВооффЗ.

.

Варяенекй ОбздшсУй, В-&?тйс.$
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а я. V; 2) о^Но^йбйЖгеЛнит* \->м"«свъра©анй8 ^с.Л^ЧиЗДйШ'тфтФ<:нЧ.^
ов^ррядокйта кмреж»,>!йоаи§«8ате^ и^удф» лението требва да полагата^особвнни
€рЖя» епектрическиоинсталацйи^.; Ьр"' ^ грижи! 'ак<' вапазванйе •интервсигЬ! !на Об"Т.;;^.>3)рА^Н*мен№йт4>вподици;л:^|»<Т!Ог,!1и щиадкотч> 'чУправленив'5» да'1 се'" отнасятъ
1
4) Бележките; • за) ; исийтвйнив!''вдвк- къмъ-СсйштБЗЙлужебни длъжности',' !като
съ свои собствени дела. ТЬ са длъжни
ТромерштЖ, <г: -м»айо'!» _!;1'глт^,':.;и'..дпа].
да.йазятъ
въ тайна; всйчкй-т1-'дела и
•< -:д5)7См*?гките за дтьяжимттйсуми по
оцер^цииг
!въ>
отделението;"Те ;не< могатй
извършените) ?разклонения и др. елвктри-^
1
чески^ рабсда, какур; и} 7 по^о^^и|)аната да-даватъ комуто шда е'и каквито и да
6 сведения! безъ изричното разрешение
? Я ^ Я ' ' & ' - ч •••' нин-в"' ' .•Т:"^ГцГ:'1-.г..:-. на• Началника; '•"•'•"• ; ; •л-'1: ' : •::>••'•''' 6) Всички писма, изходящи отъ оттребва
делението отцосшци св_г до „поканвание -и;Ц11дйндйнвците''!и -служащите';
;
да
се'
носятъ^
прилично,'
Да
'
еж-вежлива/
таиентита да,'изплатятъ, длъжи^игв,,суми
може
на общинскрто. управление, разни разпо; | да' отбегватъ» всичко онова, йРето
1
!
да
урони-престижа
имъ;'
да
«се
бтнаоятъ
реждания ' ^ ^ щ в - л а ^ Р ^ г в ^ и д^иен.т^тв
по" йравилнрто!,. ^авър^^а^це « ^.под^р^а^ | съ клиентитФкуЬлужливо и съ готовность
. да испълняватъ законните., им,ъ,,искания
ние! електрцческигта'^^
!и
наи-^етне да не* даватъ вЪ* никой слу:
всичкй( писма.съ, които сб" даватъ разни
;
1
чай
поводъ, щото технитв действия по
сведения и, распореждания пр едектрр•
службата!
и тЬхното поведение да" ех
снабдяванието и. които! не ангажирватъ
'
предметъ
на
каквато и да е критика.
общинското управление съ задължение
|
•"""
Нрезъ
време'на
работните часове,
вънъ отъ" правилниците.! з^ доставяние
\
чиновниците
и
служащите
не требва да
електрическа енергия, за електрическите
|влизатъвъ
безполезни
препирни
и.разинсталации -и у с и г,у рит е л,н и те, пред
1
;
говори,
както
по
между
си,
така
и съ
писания.;.. .'5| ' ' '•"- "" ' ;,.'[[, [\ 1Чу. Iклиентите си; темъп.е абсолютно- забраВремето" на занятието въ отделе ; нено презъ работните , часове да се раз:
нието; е отъ 8:—12''часа преди: обедъ и (хождагь, и да -, разговарятъ за работи,
отъ 2—-6 и половина часа сл-Ъдъ обедъ. ! които .не се отнасятъ до службата имъ,
Началника на отделението ще^можена \ а тъй също. да четагъ. вестници.
свое; усмотрение да > нарежда некой или I
Когато се случи некоя повреда, повсичките1.чиновници; и служащи, да работятъ по-рано или по-кжсно отъопре'- ; жаръ, , изгасвание било въ централата,
делените 8а работа' часове1'или да ра- ; било по електрораспределителната мре|жа, ^чиновниците и служащитЬ ех длъж
ботятъ,и.въ празднични ДНШ. .. ь>
. . ; Никой чиновникъ или-< служагдъ}не ни веднага да се явятъ въ канцеларията
може да> напустне -канцеларията си." до. ! на отделението; — тЬзи които работятъ
гдето не свърши работата, която му е' \ въ централата и тамъ~ да чакать разповъзложена- да «ършн по дневните работи. : р е ж д а н и е . .
; " . ' • ' * : . ; ; ;.:.-'..',''..;.'...'.'.
Този който привърши дневната ой- I •••;• Трва е задължително и требва да
работа - преди определените часове' длъ- става въ който и да е часъ на деньть
женъ е да поиска '• отв непосредствения !или нощьта.
! • ; Испълнението на настоящата ми ва-.
си началникъ • друга работа."
и; Ония които работятъ: изъ градътъ ,поведь въвлагамъ на Началника на от-.еж длъжни >следъ като си свършатъ ра делецието зй едектроснабдяванието.
ботите да се върнатъ въ канцеларията ;
Кметъ: А. Василввъ
й-. 1да чакатъ1 ] раопорежданиш .". ' г' <
' -•'
! . • Вернр, Секретарь; Ив. Кострвъ
•I<.) Чиновниците и служащите' не могатъ подъ 'какъвто и да; е предлогъ-да
ОБЯВЛЕНИЕ № 511. Варна, 10 януари
се<отдалечаватъ отъ градътъ или^пъкъ, 1914 год. Обявява се, че на 25 того отъ
да иматъ жилищата' си вънъ отъ района 3 до. 4 часа следъ : обедъ ще: сет1роизла града, безъ^ разрешението на начал веде въ кметството втори пхть търгъ съ
тайна конкуренция за доставка матерна^
ника:-- 'У-' << I1 >' •
••"•-'•Л .
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ли, инструменти а пр. за общината:презъ
1914 година.. ,, ,п ,<•« ;;кд..г<;т с.7->.и-•.•.!;
..;/". Приблизителна ,стойность 6000 лева*
.-.,-.• .Залогь ,300 лева въ , банково у д о о
товерение.
.•-.,. /НмвТСТВОТО. ^ : :

! ще. 5 с е , произведе.. въ-> .кметството* ;;яовъ
; тръгъ ;съ явна конкуренция ;за;отдаване
'• на предприемачъ - доставката;?на. ЗОООО
: килограма; слама за храна на общински | тЬ- коне за.1914^година. • • ••••..; ..•,-;. I <
|
Приблизителна стойность .1500 лева,
ОБЯВЛЕНИЕ № 510. Варна, Ю.януари , о:: Залогь 75 лева въ банково удосто
1914 год. Обявява се, че на.. .,24; януари верение. ,;..;
. _ _ _ Нметството.
т. г„ въ ; часа 5 следъ обедъ въ кмет
ството ще се произведе ,новъ ; тръгъ съ | " ОБЯВЛЕНИЕ № 11825'. Варна, И ноявна конкуренция за отдаване на пред- 1 ември 1913 год. — Варненското градско
приемачъ подвързването на разни общин \ общинско управление — отделение архи< тектурно, обявява местенъ конкурсът
ски и библиотечни книги презъ н . г . ,
.,., Приблизителна стойность; 1000 ; лева. ! между архитектите живущи въ царство
, Залогь 50 лева въ банково удосто България, за изработване проектъ на
;

верение. ..•,

^

Кметството.: , >'Варненската Градско Общинска и Адми

' ! ОБЯВЛЕНИЕ № 509. Варна, 10 януари
1914 година. Обявява се, че на 24 того
4 часа следъ обЬдъ въ кметството ще
се произведе тръгъ съ явна конкуренция
доставката на 30 к. м. гумена постелка
за общинската електрическа централа.
Приблизителна стойность 1200 лева.
Залогь бОлева.
КмвТСТВОТО.
ОБЯВЛЕНИЕ № 508. Варна, 10 януари
1914 година. Обявява се, че на 24 того
отъ 10 до 11 часа сутриньта; въ кмет
ството ще се произведе н о в ъ т р ъ г ъ
съ тайна конкуренция за отдаване! на
предприемачъ доставка на разни канце
ларски принадлежности аа общината
презъ н. 1914 година.
Приблизителна стойность 5000 лева.
Залогь 250 лева въ банково удос
товерение.
Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ № 507. Варна, 9 януари
1914 година. Обявява се, че на 24 того
отъ 9 до 10 часа сутриньта въ кмет
ството ще се произведе новъ : тръгъ съ
тайна конкуренция за отдаване на Пред
приемачъ доставката на разни продукти

за общинската болница „П. Николовъ* за

нистративно Сждебна Палата, въ гр. Вар-

; на, съгласно програмата, съ приложения
\ къмънея списъкъ на помещенията, удоб, рени отъ министерството на обществени: те сгради, пътища и благоустройство и
приети отъ варненския общински съветъ,
; които се изпращатъ' на желающите г-да
!Конкуренти при поискване.
: " С р о к а на конкурса е 15 февруари
! 1914 година.
.
Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ № 902. гр. Варна, 17
) януарий .1914 г. Обявява се, че на 31
того въ 3 ч. следъ обедъ въ кметството
ще се произведе втори търгь съ явна
; конкуренция за отдаване подъ наемъ об•щинските месарски дюгени подъ № №
. 1, 4, 6, 9, 10 и араздното мЬсто въ ха
вата на Ш-участъкъ; № № 1 , 2, 3, 7,
;9 и. 10 отъ- халата на IV участъкъ; №
!№ 7, 9 и 10 отъ халата на V участъкъ
|и № 10 отъ халата на П участъкъ на
!гр. Варна, за време отъ 1 януарий до
;31 декември 1914 год. ,
;
,
Първоначалната наемна цена на;
| всеки дтогенъ съ отделението отъ дол
ения етажъ и залога ще се опредвлятъ
;въ деня на търга отъ тържвата комисия.

Кметството.
н. 1914 година.:
'
Приблизителна стойность 4000 лева. !
ОВЯВЛЕНИЕ № 14689. гр. Варна, 18
Залогь 200 лева въ банково удос декември. 1913 г. Варненското Град.- Об
товерение.
;•; > : '••; Кметството*
щинско Управление дава; гласность на
|еледующето окръжно на Министерство
ОБЯВЛЕНИЕ № 5 0 5 . Варна, 10 Януари
т о на Вхтрешните работи и народното.
1914 година: ( бявява се, ; че на 14 фев
•здраве отъ 9 декемврит. г. подъ № 9 1 8 2 .
руари 1914 год.: въ Ю;часа, сутриньта
!
„Жителите на гр. Османъ-Пазаръ,

*

(

Брой%
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<Х'йджи-Хариванъ Ковачевъ,1''Никола -Ва-|; ггсйпОБЯВЛЕНИЕ'№ 14454.' гр.; Варена, 16
-сялг»въг; и'»Теоргй' Сотировъ^ съ заявление!1 декември 1913 т. ВследотВие' предписа
Чдо Министерството' на'-'•Земледелието и \ нието*5 • нй1' Главното 'интендантство ! при
ДърясавнитЬ имоти съобщават*,-^чегпри-I Военното Министерство отъ < 18; ноември
-теяеавали около гр.' Османъ-Пазаръу око-1 н. ; тод; подъ : № 1824 и 'надписа на-:г-на
'ло ' 80,000 декара работна земя и гори'и | • Варненски • окржженъ управитель отъ '6
че^у други по-крупниземледелци-бтшгари того подъ' № ; 9856, Варненското: градско
имало около 10—15000 декара * земя* (чиф-1 общинско» управление обявява на населе
лицй), годни;8а заселване на^две^итри, нието въ' гр: Варна с л е д н о т о : ' " . ' •
чисто български села. Въпросните' земи
Известно е че при демобилизацията
•се продавали 'на износна пгвна'" огъ'40! на' армията, поради изключителните об
до 60 лева декара, при крайно за' ра-1 стоятелства , болшинството запасни Вой
ционалнО скОтовъдетво: условия.' '-Iници се' освободиха да отидать по до
'•'.'•> =По поводъ-"-'на-." това; "поканвате се,' мовете си съ войнишко облекло, при
господине-5'Управителю, да наредите*да условие обаче, то да се предаде въ об
се разгласи между населението въ :по-= щините, а те отъ своя страна да го въз
верения ви; окржгъ, че въпросните: зая върната въ; съответствующите войскови
вители желаятъ да продадатъ' земите си части. Отъ нееднократните искания отъ
да бждатъ заселени те отъ избегалото страна на дивизионните началници, що
българско население изъ Тракия и Ма то общините; да събератъ това облекло
кедония. На желающите—ако такива се и снаряжение отъ запасните войници и
укажатъ—ще- се правятъ всички възмож да го възвърнатъ, обаче три месеца еж.
ни улеснения отъ страна на властьта.
вечъ изминаха отъ демобилизацията и
;
!>
облеклото'
още не е представено, освенъ
Кметството.
това често еж се срещали запасни вой
ОБЯВЛЕНИЕ № 904. гр. Варна, 17 ници да носягъ войнишко облекло, тъй
януари 1914 г. Обява се, че на 31 того сжщо кола и товарни коне покрити съ
въ 9 до 10 часа предъ обедъ ще се про войнишки платнища. Това показва, че об
изведе въ- кметството търгъ, съ тайна щинските кметове не съ разпоредили да
конкуренция, за направата и доставката събератъ това правителствено имущество,
на 50 коли-гальотки за изхвърляне сме- й ако това облекло се остави още въ
ръцете на запаснитЬ войници, то ще бжде
тьта отъ градътъ.
Приблизителна стойность е 11,500 лв. износено и негодно вече за употребление.
Залогъ 575 лева въ банково" удос '•••'' Като се има предъ видъ: 1) Че
войнишкото облекло по количество е въ
товерение.
• •!
твърде
значителенъ размеръ и струва
Конкурентите требва да се съобрагол-Ъма
сума
на държавата; 2) Войскови
зятъ съ чл. 11 отъ закона за обществе
те
части
не
могатъ
още да приведатъ въ
ните ппедприятия.
••••••' Кметството.
известность своето имущество следъ де
мобилизацията и 3) Чувствува се голема
ОБЯВЛЕНИЕ № 903. гр. Варна, 17 нужда отъ облекло, то Министерството на
януари 1914 г. Обявява се, че на 31 того войната, главно интенданството, моли оотъ 10 до 11 часа предъ обедъ ще се нова на вжтрешните работи, да разпо
произведе въ кметството търгъ съ явна реди щото подъ страха на отговорность
конкуренция за направата и доставката общините да повърнатъ по скоро събра
на 50 конски хамути (текъ) по имеющия ното облекло и снаряжение на войско
въ общината образецъ. •
вите части и освенъ това да се обяви на
Приблизителна стойность 5000 лева; на населението, че за всека непредадеЗалогъ 250 лева въ банково удосто на войнишка вещь отъ облекло и сна~
верение.
ряжение отъ страна на запасните вой
Конкурентите требва да-се съобра- ници ще се съставлява акгь и виновния
аятъ съ чл. 11 отъ закона за обществе ще' се дава подъ еждъ.
ните предприятия. '•'>'.„ Нметството.

Ларденщи.ОбяцасничВестяии^ь
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.. я^е0ва>;д!1 сел .представя - фвдрйеиГ1ев^д*.
мтедства отъ» ве^вв^рнит^овцаоти ва ме(Стрирриах^ждение. и адрави.е,;,;:а: «е еъ
свиде^елства^ливдадени отъ /оелскнтфгдтЗ-'
(вдннски.рвласти. То>и .добитъкъ ,безус-лрвло \-при шристиганиетр -*муугвъ-нгрвдъть
требва да <б»де.-чпредаденъ;) в ^ п р е г л е данае мРтъ афадскава \ сашитарво-ветерннарна вдастъ, която > ще дцррв4ри м4стодроиахоясдениеТР и. .здравието,, му, днгЬдь
своето ще>се разреши кланието-въ скр.вдбойната.,; ,<^ :*.;.. .:••..•,...-•••.'...-..<... •''••'•• о;-ч
4) Стопаните <на, ханшцата пвъ; .гра
дътъ и .землището ,му,,,както и етажните
яа .складове за кожи, козина, вълна-и
.кокали незабавно па, нречиотятъ и де,1 ; ,: ,ц. Кмегъ; А. Д. .ДАНЧБЖЪ, л ! Се винфекциратъ .оборигЬ дхр наставленията
дадени отъ .градската санитарно-веторикретар*; В. Д ДАТГЛЕВЪ. , -л;.
\
нарна власть. I, ,
; •..
, •• г,
г ;5) Поставите стражари, които еж
ЗАПОВЪДЬ ,№ .30. гр Варна, Д1 яауарий ,1914 г,одина. Болестьта ; чума по поставени на пътищата .водягди за селата
рогатия добитъаъ въ близките ; села да Галата, Петре, Звездица, Гебедже и КуВарненското землище;, Галата,,Яйла,.Пе тлубей еж длъжни безусловно да .испълтре, Звездица и,Гебедже «е констатирана нявата,. ;разп;дрежданията на градската са
и изглежда да ; се раепространява. За, да нитарно ветеринарна -власть и
.се предпази рогатия добитъкъ на ара- ; ; .;;6) Вьекр; лице, адетй^безгь^да* бжде
.дътъ дтъ тая болесть, на основание пред задължено отъ чл. ;92 даъ. закона;,за саписанцето на Варненския окр. т Ветер. .нитарноггветеранарната служба ц иолиция,
декарь додъ. № л8 и при надписа на Вар доброволно съобщи ; ла >градската ;саниненския Окр.,: Управитель лодъ ; № 84 тарно-ветеринарна(; власть за появяваниотъ 4Д 1914 ,т. .съгласно чл.,105 буква .ето на чумата .по рогатия добитъкът за
и. и чл.чл. 121, 122,ц. 87 ртъ закона нарушението на чл. 109 отъ >сжщия за
за санитарно-ветеринарнатаслужба и. но конътвдемполучаьа оггь правителството
лиция н . въ допълнение; на заповедьта едно възнаграждение отъ" т5т0—-300: .лева.
Изпълнението на настоящата ми зами додъ № 14355 отъ, 14/ХП 1913 год.
.-..,,.. . З А П О В Ъ Д В А М Ъ : , ,, .... поведь сь възлагачна всички /санитарни
„,..,'. 1)..Отъ днесъ до второ раапрреж- власти при-управлението (ми, а така ожт
дание затваря се пазаря за .добитъкъ и що и « а г !»д»1инистративнигв власти въ
.суровите му произведения ,въ .градътъ и гр. Варна.
се забранява влизанието въ градътъ ла V ;' . На варушитоллте; на,Шс*ОМщата ми
лсекъкъвъ видъ добитъкъ, билъ той впре- валоведь да се ^съставятъ актове вана?
тватъ или не, както и суровите му;, про- лагание ;накааанае съгласно чл. чл. 266»
. И З В е д е Н И Я . . , .- '., , : ' • . : ( . ; ' ! • ' . , ' : - < • .
у;
,-...;••, 271 отъ закона аа санитарно-ветеринар
.,, 2) Дрбитъкъ, дрнесенъ въ ; градътъ, натаслужба и .полиция;
...,,;,... _, .. ,..,..-,
въпреки, разпорежданията, на в.етеринар- I г гчПрегшсъ. отъ; настоящата,;заповедь.
.натд власть, да • се ; задържи; отделно отъ да се изпрати на гъна Варненски. Овр.
другия дрбитъкъ,ла, общината 10 дена Управитель,ва,;сведенае. .-;.-. л.:.•.'\
лрдъ, наблюдение за да се, ,удостовери
*>"->>.'('. / . . У и н ; ? , , ,
Кметъ .• ^лт Вабклевъ
.неговото здравословно състояние•да мет
хтрпроизхождение; -, с-.,., , ; -., , .„; ! ; : , ;
:-.-. 3) За добитъкъ ...крито, ще .,$е коли
.1.."
въ г р а д с к а т а снотобойна, .беа^слрвдр
.010осГгетастЙца „3 О Р.АЛт**-: Варна;и , | - - ' 1 : - >
;,[ ^ТДОдъ^вида. ;ла'^оВ|{?^.8а?ванватъ
,рв.в$пчцц запасни; войници изь г.р.:Варва,
5!на, които, д1ри,.демобидщшгаята,.на арми.,ята <е пбияо .дадено ,казионно, рблеклр; {и
^снаряжение» да., прб:ьраать, V ,го, цр^дадатяь
;,въ комендантското управление ^отъда&то
>вде ^бяДе .изпратено,' въ ;.врйоковата чаеть
,огь,гдето <е ,било нрлунено,рпри.тора на
помня се на,>интересующяте,се^<че воен
ното .министвротво ;е наредило щото ад.аминистративните власти да адедяагъ.найртрого Ипиривличатъ (цодъ отговорность
всеки укриватедь на (каквато и. да .било
; войскова вещь .коятр «требвало да щрйдаде, а не.,я дредалъ ^въ .^общината си.
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