Година XXVI.

Варна, 30 Януарий 1914 год.
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СЕ Д М И Ч НО
Пари, писма и всичко за вестника да
се праща до .Град. Общин. Управление

ЦЪНАТА НА ВЪСТНИКА Е
винаги предплатено

въ гр. Варна!
'" •
За обявления се плаща на дума:
За I страница . . " . ' ' . ." ' . :,' 1' . '. 5 ст.
За II страница . . . ' . . . . . ." . .;3 ст.
За III и IV страница . .
3 ст.

за година само : . ; .' . . . 3 лева
%'а 4$ Година . . . . . .
Г50 лева
Единъ брой 5 стотинки.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ.

ДОКЛАДЪ
отъ Варненския Градско Общински
Кмет* по бюджетопроекта за
изтеклата ДОЗщ.
л

(Продължение ! огь бр/9)

.[.Г .,-, По § .22 за такси отъ театрални
.представления миналата година се е по.лучило 13,559 лева;, тази година за сж.гцото предцриятие пакъ по търгъ се' по•лучи 16,166,лева сир.въ повече съ 2607 лв.
По § .26 отъ позволителни билети за
.постройки, ремонтно? цр. .миналата годил а е .било предвидено 17,000 лева, .а та
ви година .предвиждамъ 20,000 лв. пред• видъ на увеличението на таксите за стро
ежи изложени ,въ приложената тукъ таб
лица на архитектурното ни отделение. Т о
рва дребно,увеличение го направихме възъ^
; основа сравнителното проучванена схщитЬ
•такси въ некои и други градове; приблй-'
жихме се.само.до т-Ъзи техни такси, безъ
4да ги преравнимъ. или .првнакачимъ. По
подробни обяснения.ш> гЪзи.такси ще.Ви
*се -изложатъ устно .отъ менъ. и отъ .г-на
гархитекта. .Но дали ще се строи презъ
(•текущата година , би се цодигналъ въ.проеа*и<то твърде,основателно; на този
въпросъ оттоворътъ ,е въ .зависимостъ
• отъ .,по .скорошното прек.ратяване_или в-е
тна военнитЬ действия.и, дйследадите отъ'
,това .въ ..свръзяа.съ плодородната.или не
...година. На. вс4ки.ллуча^ кий. л р е а ъ м. Ь
; съборихме много .вжщи, .ще бждемъ \за-

ставени да направимъ : това и презъ те
кущата година й понеже имаме възможность веднага да платимъ и понеже нема къщи въ който би се поместили всич
ки на които еж съборени йлй ще се съборятъ имотите, дохаждамъ до заключе
нието, че й тази година • ще се строи и
поради това »не сметамъ че това перо
на бюджета е преувеличено." : ''
••''
По § 27 за такси отъ оригинали и
. преписи, . като имахъ предъ * видъ сред
ния доходъ добиванъ презъ годините
','19'Ю — 21584лева, 1911 'година — 18933
лева и 1912 година—17000 лева, поставихъ за текущата година цифрата 19000
лева. Значи съ едно увеличение ртъ 2000
лева повече х отъ м. г., като пЬи това
,направихъ,и ,едно малко увеличение на
.тези такси отбелязано въ ,ведомостьта
на страница .126 отъ м. г. боджетъ.
!

По *§ 29 увеличението -таксата за
сметвт-а. съ 2000 шева, отъ 16000 лв. >за
1912 год. на 1 8 0 0 0 лв. аа .19131ГОд. се
Обяснява' съ увеличението, н а д а н ъ к а ;вър.•ху сградите и данъка .върхузанятието.
По § 30 правя едно увеличение'отъ
7000 лева ето загцо: за :8;*/2* месеца за
м. г. по този § еж поетжпйяй въ касата
' 11692 лв.:й'1ако изключителните Обстоя
телства1 не биха бе явили сйгурйо - щеше
да се получи бумата 1 5 0 0 0 лв'., ; какйато
предвиждаме- въ т. г. ! бюдйсетъ.'Система
та ! коятб въвед0х1>': по; *гвзй ; глоби >• й устрОйствбто" Йоето1 с^етаЦъ дй : наредя въ
бкДагцй пй съ!бираййт6 • ймъ'.' ми -дйвать
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пълна увереность, че този § ще над
виши предвидената стойность.
По § 32 п. 2 предвиждамъ едно увеличение отъ 10000 лв. Миналата годи
на е предвидено 75000 лв. срещу 60000
лв. разходъ за същата работа. Тази го
дина предвиждавъ 80000 лв. приходъ
срещу 76000 лв. разходъ (гледай стра
ница 36 § 31 п. 3 отъ бюджето проек
та). Това увеличение нема никакво вли
яние на бюджета, защото се предвижда
въ приходъ и разходъ. Може да има
значение само размера на печалбата коя
то би желалъ да изкара общинския съветъ отъ тази покупко-продажба. Инженерътъ ни искаше да се постави по голема печалба, обаче като сметамъ, че за
насъ е по важно да си урегулираме поскоро разходътъ на водата, намерихъ че
е достатъчно за всичата работа да се
предвиди сумата 10000 лв. Требва да
прибавя! че това не е впрочемъ печалба,
защото разходите по ^приемането и опитва
нето на водомерите, по заплащането на
възнаграждения за първоначалната ек
спертна к о м и с и я , която работи дълго
, време въ С о ф и я до като се установи
върху кой отъ представените образци
да се спре и пр. пр. чувствително намаляватъ тази разлика.
По § 34 таксите отъ правото афишажъ увеличавамъ съ 1001 лв. понеже
, на търга се доби цена 2201 лв. срещу
1200 за 1912 год. И така отъ всичко до
тукъ казано като се направи сборъ на
всички увеличения въ т. г. бюджето-проектъ ще се получи цифрата 166963 лв.
Какви пъкъ намаления сме напра
вили въ редовните приходи и съображе нията ни затова ще видите отъ долуизложеното:
, По § 2 и.. Наемъ на общински сгра
ди за 1912 год. е била предвидена су
мата 120000 лв.; презъ течението на годинатя ех постъпили само 79,755 лв., пъкъ
и ведомостьта, която ще съставлява не
разделна часть на тазгодишния бюджетъ,
, ни показва, че не можемъ да предвидимъ
повече отъ 86,700 лева значи въ по-мал,, ко съ 33,600 лева. Отъ ведомостьта на
страница 42 на миналогодишния бюджетъ,
Вие ще видите какви наеми и за кои
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общински сгради съ предвидени минала
та година. Първите шесть касапски дюгеня днесъ вече с ъ затворени като нехигиенични и предвидения презь 1912 год.
наемъ около 4,500 лева днесъ не може
да се получи вече. За всека хала мина
лата година съвсемъ произволно или по
вече фиктивно е поставенъ наемъ по
10,000 лева, когато наемите за 1911 год.
не съ давали нито половина. За телеграфопощенското здание е предвидено
12,500 лева наемъ, когато то не е било
дадено за повече отъ 10,000 лева. Таквизъ фиктивни цифри не намирамъ за
основателно да поставя въ приходите на
тазгодишния бюджето-проектъ, поради
което и* доходътъ отъ този § биде намаленъ съ цифрата 33,300 лева.
Тукъ му е местото да Ви обърна
вниманието, г-да съветници, върху нерентабилностьта на почти всички общински
имоти въ зависимость отъ тяхната стой
ность и правото само общината да има
такива имоти, както и върху обстоятел
ствата, че много малко се е грижила до .
сега варненската градска обшина, да си
създаде доходи по-големи и при това
сигурни, съ общински доходни имоти.
Докато общини съ много малки имоти
(приходи) съ успели да си създадатъ до»
ходни имоти на пропорционално много
по голема стойность, Варненската град
ска община е употребила съвсемъ малка
часть отъ милионните си приходи за та
зи цель. Па и това, което е пласирала
въ недвижими имоти, не издържа ни
каква критика, нито поради грамадните
суми, коити е изразходвала, нито пора
ди местото гдето е поставена построй
ката, нито по удобоприспособимостьта на
постройката за назначението й. Доста е
единъ примеръ: вместо да се построятъ
две хали въ IV и V участъци, за да
стоятъ почти не наети, целъ редъ годи
ни пропустнато е, ако не даже умишлено,
да се построи хала въ най-богатата часть
на града I участъкъ. Ако само таквазъ
една хала бе построена, наемите отъ нея
за единъ периодъ отъ 5—8 години биха
биле достатъчни, за да се построятъ
всички останали хали. Но и ' з а щ о пъкъ
еж били толкозъ потребни скъпи хали
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за Варна, каква нужда е имало отъ толкозъ железария, такава масивность на
едноетажна постройка и пр. при голе
мите имъ неудобства за чистота, неудоб
ства, които съ доста големи суми сегаш
ния общински съветъ отчасти премахна
и наверно презъ текущата година окон
чателно ще премахне. Втори примеръ:
безсъмнено, Варна като морски курортенъ градъ далечъ превъзходствува всич
ка български морски градове па даже
некои и европейски. Повече отъ 15 го
дини съмъ въ Варна и нито единъ бюд
жетът на 1 общината не е отделила поне
една десета часть отъ редовните си при
ходи, за да подобри курорта съ построй
ка на морски бани, чувствително нужни
кабини и топли вани, а съ това заедно
да се създаде п'о-големъ и сигуренъ доходъ па и да отнеме възможностьта на
Бургазъ да се повдига за сметка на Вар
на въ това отношение. А нЬкакви 50—
100,000 лева за тази п.ель, отъ приходи
.172 милиона лева годишно, винаги съ
могли да се отделятъ. Лежатъ въ бан
ката пари за фондъ по постройка на
театръ, когато ако само една четвъртъ
отъ тЬхъ бе употребена за топли морски
бани дохода отъ тЬхъ щеше да се уд
вои, ако не и утрои, вънъ отъ другите
косвени ползи за града и частно за граж
даните. Както ще видите по-долу, тази
година предвиждамъ 30,000 лева за та
зи цель, а ако Вие възприемате да се
увеличи кръвнината на 10 с т , можемъ
да увеличимъ това п е р о н а 100,000 лева
и въ две години да имаме модерно ус
троени топли и студени морски бани съ
всички проспособления на съвремената
хидротерапия. Нека не чакаме концесионеръ, когато имаме лесна възможность
сами да направимъ това. Когато се наредятъ гЪзи модерни бани, никому не би
се зло видело едно малко- покачване на
такситЬ и ние можемъ да разчитаме на
единъ чувствително големъ доходъ отъ
т в х ъ ; 3) общината отъ редъ години
; вижда,, че държавата е готова да плаща
за телеграфопощенска станция 15 ако не
и 25,000 лева както бе предложено на
, Сюзмеянъ;, че окръжния схдъ, мирови
съдилища п пр. .държавни учреждения

;
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плащатъ за неудобни помещения повече
отъ 30,000 лева; че общината има мес
та подходящи за постройки, които стоятъ
неизползвани и таквазъ постройка отговоряща на нуждите, би могла да се
отдаде предварително за 10 години подъ
наемъ и то много по-добъръ отъ колкото
се очаква; че при тези постройки въ су
терена могатъ да се поетроять хубави
магазини и всички адвокатски писалища,
които биха дали чувствителни наеми и
пр. и въпреки всичко това, пито единъ
отъ общинските съвети не се е замислилъ да използува този случай. Така
проектирания отъ ме а е имотъ, за който
предвиждамъ единъ фондъ въ бюджето
проекта, ще бъде истинско доходно зда
ние и сигурно перо въ прихода на бъдащите бюджети. По подробно изложение
по зачекнатите тукъ въпроси за построй
ка общински сгради и средствата за те
зи постройки ще ви изложа устно.
По § 2 п. 4 Намаленъ е сбораг--отъ
изкопаване чакълъ, глина и др., отъ
4169 лева за миналата година поради
изключителни обстоятелства
По § 2 п. 7 е намаленъ съ 500 лв.
Тази цифра е среднята отъ прихода за
следните три години.
§ 3 който предвижда сергийното
право отъ 22,685 лева за 1912 година е
намаленъ на 20,000 лева, която цифра
при липсата на контрактъ за експлоати
ране отъ предприемачъ, опредЬлихъ ка
то се ржководихъ отъ средньото число
на прихода за последните три години
19,104 лева за 1910 година, 16,000 лв.
аа 1911 година и 22,686 лв. 1912 год.
По § 6 таксите отъ водното право
отъ 85,000 лева за 1912 година, въ бюджето-проекта ни се предвижда само до
ходъ 70,000 лева сир. съ 15,000 лева помалко. Преди всичко намирамъ, че ми
налогодишния съставъ съвсемъ необос
новано е предвидилъ сумата 85000 лева,
понеже нито водните инсталации не еж
били фиксирани, нито водомери е имало
нито
некакъвъ обстоенъ правилникъ,
за таксите. Сегашното положение на ра
ботите ни позволява да сме' по-точни въ
изчисленията и оп» тъзи изчисления, кои
то подробно ще Ви изложа устно, Вие
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§ 28 е намаленъ отъ 9000 лева на
ще се уверите, че предвидения доходъ е
7.0,000. лева може да се увеличи, но не 8000 лева предъ видъ на възможностьта
в да се намали. Съ една речь предви на по-малка работа поради настъпилите
дения аа тази година доходъ е напълно особени обстоятелства.
сигуренъ.
§ 31 епизоотическата връхнина отъ
§ 10 ц. 3,о намаленъ съ 1127 лева 6000 лева е представена въ проекта на
защото 25% ото 48,000 лева поземеленъ 5000 лева, понеже такава сума е пред
данъкъ даватъ, 12,000 лева, а не 13,127 л. видена й въ разхода за тази год.
както е било предвидено въ бюджета за
1912,година.
(Следва)
.
§ 10 п.,4 е намаленъ съ 16 л. понеже
25% отъ 1,438 лева бегликъ прави кръг
ло 350 лева, а не 366 лева както е било ; ВАРНЕН. ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА
предвидено презъ 1912 година.
ПРОТОКОЛЪ № VI
§ 10 п. 6 е намаленъ съ 2,000 лева
понеже 40% върху този данъкъ дава
(Заседание отъ' 11 януар. 1914 г.)
кръгло 50,000, лева, а не 52,000 лева.
Присжтствуватъ: А. Василиевъ -—
§ 12 е намаленъ съ 6,000 лева. 5а градски общински кметъ, Г. Серафимовъ
1912 година е било предвидено отъ бачъ —-пом. кметъ, Н. Дуковъ — директоръ на
приходъ 48,000 лева. Понеже немаме девич. гимназия, Ц. Калянджиевъ —ди
търгъ не можемъ да поставимъ друга ректоръ на Търговското училище и Я.
цифра освенъ средното пропорционално Ромннчукъ —'- библиотекарь.
"
отъ трите цослъдни години, а това е
Комитетътъ изслуша доклада на би
38,666 + 38,888, -|- 48.000 лева делено блиотекаря за положението на библиоте
на .три дава 42,000 лева, каквато циф- ката презъ 1913 година!. Макаръ че верапредвиждамъ за приходъ въ т. ,г. ществениятъ бюджетъ на библиотеката
бюджето проектъ.
поради политическите събития й възник
§ 17 е намаленъ отъ 6266 лева за налата финансова криза е билъ значи
1912 година на 4235 лева за текущата телно намаленъ (отъ 4000 на 2000 лева),
година,— намаление отъ( 2031 лева, което все таки библиотеката е могла да се обо
се обяснява съ по низката дена, полу гати съ 581 инвентарни номера предста
чена на търга за: това предприятие за вляващи 777 тома й то почти всичките
презъ текущата година.
' - . подвързани. Отъ новопостъпилите книги
-.;;.; § 19 е намаленъ съ 1699 лева сир. 137 се падатъ подарени отъ. разни офи
отъ 16699 лева.,заД912 година "на 15000, циални учреждения (публикации на Глав
лева за текущата година. Тд.ргъ за инти-. ната Дирекция на Статистиката и пр.) и
запа , не можахме . да произведемъ за 84 тома подарени отъ разни частни лица.
текущата година поради изключителните!
Решения:' •
• ':
обстоятелства, Доходътъ отъ 15000 лева
, 1 . По поводъ на писмото; на г- Кр»
е средная; доходъ отъ, тритД^,години. . Мирски адресирано до г-на гр. общ. кметъ
В ъ §<:ЦХ но С2&гддт,е дричрни е на- ^библиотечния кбмитетъ изказва мнение
. малена цифрата отъ прихода за, кринина | Да^сеу п)рт5Дложа на Варн;* Общ. СЪВТУГЪ
и каятарднината, за^отъ 38686 лева,) за . ? ,ЯУ$^.*с^' комбинация :•• Въ случай, че
1912 година на,.35000 лев^. за текущата веществения 'бюджетъ на ^библиотеката
.година ггг- намаление а отъ и 3686 лева. 'Д; .ортанеЧбОО л.;, както е тЗияъ Ш нормая§; 24.;гтоже по, с,жщите съображения ?й времена', то' оть тая ;еума; да: се от•«; намален^ ргь, 6р0р лева,на дрОО." лева. ; Д^лятъ, около^ 1ЮО0—1200 л^ • за -единъ
п
§: 25, е намаленъ'9тъ'200|)(6 лева, на ;• по-интелигШ^ 'дежуренъ на читалнйта.
. (Щ00,,лева,.; която- цифра ц р ^ т а в л я в ^ Щ този йачйнъ' ще се- прйШхнатъ- враяс?
цр-голема сигур^ость- з,а, събиране/тъй ,.р"игЬ;
и ' п б в р е д ^ ' н» кнититЬ- •списания
1
като е средня пропорционална на трите та 'я вестаиннй ^зложвни-намасит* и
последни години.
оставяни до сега на проиаволъ, ще се
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обслужва по-добре публиката и ще може
да се продължи времето на четението,
особено вечерно време.
2. За 1914 г. да се абониратъ сле,дуюпгите весадидн и списания:
А) Местни: Партийните органи:, „Препореяъ, България, Мирт», Народни Црава, Воля., Землед. Знаме,, Работ. Вестникъ,
Народа", и местните: „Варнец., Търг.
Р>естникъ, Новини Варненски, Свободенъ
Гласъ, Обнова, Варн, Общ. Вестникъ, как
то, и Държавенъ; Вестникъ. и Зорница",
Описанията: »Уадтелска Искра,, С-вобадно Мнение, Ново Време:,) Списание, на/
Академията на Науките^ Борба,; Вждаще,
Демократически Прегледа, Съвременна
Мисълъ, Илюстрация, Светлида, ЗйАИИе,
Съвременна Илюстрация» Народно Стог
панство, Юридически Цре,гледъ, Описа
ние на Юридическото Дружество, Бъл
гарска Сбирка, Самообразование, Спи
сание на Инженерното Дружество, Спи
сание на лекарския : съюаъ, Азъу зная
всичко, Дума, Майка и Дете, I / ЕсЬоДе
ВиЛ^апе." -•:,.•
••',...••:•
Б) Инострани. Вестниците: „Новре
время, Речь и Неие Ргаа Рге8зе",и спи•санията: ,,Ши81г..11од, Щиз1пг1е-, 2ейищ,
Нива; Вокругъ света, Вестникъ Евроцьт,
Русское богатство.. Русская Мнсль, Вест
никъ воспитавля, Русскщ филолорическш
вестникъ, Вестникъ рбщеогвенной гипенн,
Научное Обозреше, Олавянсщя Известш,
Нетае <1е йеих пюпаез, Ьа, Неуие, Де зан.!
-еои1, МоиуетепЬ ^еоцопщгае, Ьа Кеуие Дез
ШИопз, Вестникъ 3 н а н 1 я и РНедепйе
В1ШеГ.:
;: :<:. / : . • , ; . • •
,}••
3. Препоржчиха се. 87 разни нови,
научни съчинения. ,;, ,
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Залогъ 750 лв, въ банк. удостоверение.
Оферирането, става върху 100 кгр.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 отъ закона за обществе
ните, предприятия.
Кметството.
ОБЯВЛЕНИЕ № 1605. гр. Варна 28 яну
ари 1914 г. Обявява се на интересую,-.
щите, че на 12 февр. т. г. отъ 10 до 11
часа предъ обедъ въ кметството ще се
произведе втори търгъ съ тайна конку-.
ренция, за отдаването на цредцриемачъ
печатането на „Общ. Вестникъ", разни, об
щински книжа, бланки и пр. на общината
презъ 1914 г.
Приблизителна столнооть 8,00.0 лева.
Залогъ 400 лв. въ банв. удостоверение.
Конкурентите требва да се събрат
зятъ съ чл. 11 отъ закона за обществе
ните предприятия.
Кметството.
( ОБЯВЛЕНИЕ Щ 505. Варна, Ю яну
ари 1914 година. Обявява се, че на 14
февруари 1914 год. въ 10 часа сутриньта ще се произведе въ кметството новъ
търгъ, .съ явна конкуренция за отдаване
на предприемачъ доставка на 30000 кйж^грама сдам^, за храна на общинските
коне, за 1914'година. ;
Приблизителна стойность 1500 лева.
Залогъ 75 лева въ банково удосто
верение.
Кметството.

.',
ОБЯВЛЕНИЕ № 119:25. Варна, 11 но
ември 1913 год, — Варненското градско
общинско управление'-— отделение архи
тектурно, обявява мебтенъ конкурсъ,
деежду архитектите живущи въ царство
България ?а изработване проектъ на
Варненската Градско Общинска и, АдмиВАРНЕгЬ ГРАД ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.; нистрауи^р^Сждебна Палата, в ^ гг). Вар
на, съгласно програмата, съ приложения
':••.:••. ОБЯВЛЕНИЕ Д ^ Щ Н , 'гр. .Варва, М къмъ^нея списъкъ на помегценията, удоянуари 1914 ,г.,Обявява,,,с,е на. интересу-| брени отъ мйнистерствотб на обществе
ющщге, чв:на 12февруари т.г, отъ 9 до1 ните сграби, пътища и благоустройство
10 часа предъ обедъ въ кметството ще и приети отъ варненския общински съ«е процаведр рщрри,,търгъ; ръ^тайяа кон-- ветъ, които % се ; изпраптатъ на желающи«уреяция<:оа::д6о.т^№вата ,^на Я*?9?Р 9°,9ДО трЬ г-Да конкуренти при поискване.
'"" " вгр. язмикъ лщ. х,р.*на, 'на общин, . к$не! ти при поискване.
.иреа(Ъ„тара;1годин§. г ^ п ^ щ . ,.•,,.,,,, ,..." | .. ДТррка на конкурса е 15 февруари
Приблизителна стойность 15000 лв. 1914 година.
Кметството. !>
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ОБЯВЛЕНИЕ № 1607 Варна, 28 яну
ари 1914 год. Обявява се на интервсуюгпите се, че на 13 февруари т. г. въ 9
часа предъ обедъ, въ кметството ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
за доставката на двесте (200) килограма
остатъци отъ памучна прежда и 100 ки
лограма платнени парчета, нуждни за
общинската електрическа централа.
'
Приблизителна стойность 2300 лв.
Залогъ 115 лева въ банково удо
стоверение.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. 11, отъ закона за общест.

вените предприятия. .

Кметството.

ОБЯВЛЕНИЕ № 1608. гр. Варна. 28
януари 1914 г. Обявявява се на интересующите, че на 13 февр. т. г. въ 10 ч.
предъ обедъ, въ кметството, ще се про
изведе търгъ съ явна конкуренция за от
даването подъ наемъ общинската кжща
находяща се въ V участъкъ улица „Ма
кедонска" за срокъ 3 години— отъ 1 януари 1914 г. до 31 дек. 1916 г.
Първоначалната наемна цена и за
лога ще се определятъ въ деня на тър
га отъ тържната комисия.
Кметството.
Заповедь № 22. гр. Варна, 9 януарий 1914 година. За да може да се ор
ганизира една по експедетивна служба
въ отделението на електроснабдяване
ето, възлагамъ на Началника на отде
лението да подписва самъ следните кни
жа, отнасящи се до електроснабдяванието.
1) Утвърждавание планове за частни
електрически инсталации:
2) Позволителните за свързвание
съ градската мрежа испитаните и удобрени електрически инсталации;
3) Абонаментните полици;
4) Бележките за испитване електро
мерите,
5) Сметките за дължимите суми по
извършените разклонения и др. електри
чески работи както и по консумираната
енергия, и
6) Всички писма, изходящи отъ от
делението относягци се до' поканваше
клиентите да изплатятъ длъжимигЬ сум и на
:< общинското управление, разпо-1
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реждания до инсталаторите и клиентите
по правилното извършване и подържа
не електрическите инсталации и въоб
ще всички писма съ които се даватъ раз
ни сведения и распореждания по елек
троснабдяването и които не ангажиратъ
общинското управление съ задължение
вънъ отъ правилниците за доставяние
електрическа енергия, за елетрическите
инсталации усигурителнигЪ предписания.
Времето на занятието въ отделе
нието е отъ 8—12 часа преди обедъ и
отъ 2 — б и половина часа следъ обедъ.
Началника на отделението ще може на
свое усмотрение да нарежда некой или
всичките чиновници и служащи, да работятъ по-рано или по-късно отъ опре
делените за работа часове или да работятъ и въ празднични дни.
Никой чиновникъ или скужащъ не
може да напустне канцеларията си до
гдето не свърши работата, която му. е
възложена да върши по дневните работи.
Този който привърши дневната си
работа преди определените часове длъженъ е да поиска отъ непосредствения
си началникъ друга работа.
Ония които работятъ изъ градътъ
еж длъжни следъ като си свършатъ ра
ботите да се върнатъ въ канцеларията
и да чакатъ разпореждания.
Чиновниците и служащите не могатъ подъ какъвто и да е предлогъ да
се отдалечаватъ отъ градътъ или пъкъ,
да иматъ жилищата си вънъ отъ района
на града, безъ разрешението на начал
ника.
Чиновниците и служащитЬ на отде
лението требва да полагатъ особенни
грижи за запазвание интересите на Об
щинското Управление; да се отнасятъ
къмъ своите служебни длъжности, като
съ свои собствени дела. Те с а длъжни
да пазятъ въ тайна всичките дела и
операции въ отделението. - Те не могатъ
да даватъ комуто и да е и каквито и да
е сведения безъ изричното разрешение
на Началника. '
- •:•>•;,...
Чиновниците и служащитЬ требва
да се носятъ прилично, да са вежливи,
ди отбегвать всичко онова, което може
ла урони престижа имъ;' да се отнасятъ
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съ клиентите услужливо и съ готовность
да испълнявагъ законните имъ искания
и най-сетне да не даватъ въ никой слу
чай поводъ, щото техните действия по
службата и тЬхното поведение да еж
предметъ на каквато и да е критика.
Презъ време на работните часове,
чиновниците и служащите не требва да
влизатъ въ безполезни препирни и раз
говори, какко помежду си, така и съ
клиентите си; гвмъ е абсолютно забра
нено презъ работните часове да се разхождатъ и . да разговарятъ за работи,
които не се отнасятъ до службата имъ,
а тъй също да четатъ вестници.
Когато се случи некоя повреда, пожаръ, изгасвание било въ централата,
било въ електрораспределителната мре
жа, чиновниците и служащитЬ съ длъж
ни веднага да се явятъ въ канцеларията
на отделението — тези които работятъ
въ централата и тамъ да чакатъ разпореждание.
Това е задължително и требва да
става въ който и да е часъ на деньтъ
или нощьта.
Изпълнението,на настоящата ми за
поведи вгзлагамъ на Началника на от
делението за електроснабдявакието.
Кметъ: А. Василиевъ
Верно, Секретарь: Ив. Костовъ
ЗАПОВЪДЬ № 37. гр. Варна, януарий 1914 год. Известно е,-че-отъ 8 но-емврий 1913 година се поднови издава
нето на Варненския Общински Вестникъ
съ следующето съдържание:
; I. Официаленъ отделъ: решения на
съвета, доклади, заповеди, обявления и
др. подобни;
П. Неофициаленъ отделъ: статии, антрефилета, донесения по общинската фи
нансова, етопанствена, санитарна, техни-,
чвека; културна и др. деятелности ;
Ш. Информации и реклами.
За да може общинския вестникъ да
•отговаря напълно на назначението си,
необходимо е сътрудничеството на всич
ките общински отделения, следователно
трудътъ положенъ по издаването на ве
стника требва да бжде колективенъ.
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Затова умоляватъ се г да начални
ците на отделенията при поверената ми
община, да се погрижатъ щото нуждниятъ материалъ за вестника и намирающъ
се на техно разположение да се преда
ва редовно на администратора на вестни
ка г. Я. Романчукъ — общински библиотекарь. За вашето упътване забелезваме,
че покрай другите материали, най-нуЙСбНЪ З а вестника ще е следующия суровъ материалъ:
1) решения на съвета, 2) заповеди,
3) обявления за търгове, 4) разни поемни тържни условия, 5) месечна санитар
на статистика, 6) месечна ветеринарна
статистика, 7) месечна статистика за раж
данията, умиранията и сключени брако
ве и 8) касови баланси.
Изпълнението на настоящата ми заповедь възлагамъ на всички началници
на отделенията при общината и общин
ския библиотекарь.
(Нодп.) Кметъ: Ал. Василиевъ.
Верно, Секретарь: Ив. Ностовъ.
ОБЯВЛЕНИЕ № 64. гр. Варна, 3 януарий 1914 год. Съобщавамъ на Варнен
ските граждани, че ще се свързватъ съ
градската електро-разпредилителна мре
жа, само ония "частни електрически ин
сталации, които еж биле извършвани съоб
разно осигурителните предписания и пра
вилника за електрическите инсталации.
Предупреждавамъ гражданите, че ин
сталации извършвани отъ лица които нематъ отъ общинското управление над
лежното позволително, нема да се свър
зватъ съ градската мрежа.
Лица имещи право да извършватъ
електрически инсталации, еж длъжни да
пока8ватъ, при поискване, на граждани
те дадените имъ отъ общинското управ
ление позволителни.
Забранявамъ на лицата които нематъ
нуждното позволително, да предприематъ
извършването на каквито и да е било
електрически инсталации. Нарушителите
ще се наказватъ: най-строго.
. Отделението на електро-снабдяване
то при Варненското Общинско Управле
ние, се поставя на разположение на граж
даните за всички сведения, които биха
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ги интересовали, относително електро
снабдяването.
Цената на единъ киловатъ часъ енер
гия за осветление, првзъ всеко Време
на денонощието е 60 стотинки, което зна
чи, че една економическа крушка отъ 16
нормални свещи, следъ като 'евчзти ! въ
продължение йа петдеСеть часа, 'ще кон
сумира електр. енергия за 60 ет.
Освенъ за осветление, електрическа
та енергия ще се продава и за двига
телна сила; цената на единъ киловатъ

часъ енергия за двигателна скла е 20 ст. и

Брой 10

енич. съветъ подъ № 3 и решенията на
Общинския съветъ № № 545, 549, 518/912
тодина и № 9/913 година надлежно ут
върдени отъ Министерството на Вътреш
ните Работи и народното здраве съ №
4719/1913 година влезли въ законна си
ла и приложейй въ испълнение въ начавото 'йа миналата 1913.година, съгласно
заповедьта !1ми №'707 отъ 14 декемврай
Д914 година, съ които ."решения заповед
«вамъ затварянето ^на касапските дюгеви
въ здайието „СИТЕ", че на общинското
управление е здошло до -знание, какво
'въйрЧвки горните наредби некои отъ ту
кашните касапи възнамерявали <на ново
да отварятъ Тия дюгени и да продаватъ
1
въ ТЧУХЪ -'месо, поради което, като на'помнймъ на всички заинтересовани -из
дадените по този случай заповеди и-на
редби ">йа общинското управление, ковта
еж (й ! сега -въ сила ;и като ;се основавамъ.
на 'решенията на'Варненския градско общийски съветъ 1отъ вчерашна, дата «>№ 86,

по-малко, споредъ годишната консумация.
Така също ^Варненското Общинско
Управление е определило много нама
лени цени за служене "съ 'електрическия
токъ, за електрически гйадйЛа, чайници,
кафеничета, печки' и други 'домйкински
нужди. Цената на 1 киловатъ часъ енер-{
гйя за домакински нужди е 20 ст.
!
За по пбдрббйийведения/углойяватъ
се гражданите да се'Ьтнасятъ 'винаги до
Заповедвамъ:
отделението'на електро-^н^абдяването прн
' 'На общинските санитарни (власти
общйн:а'та. л ^Кметъ.: А. 'ВаСИЛЙевъ.
', възлагамъ даТЗдятъ за точното изпълне
,Начал.,Инжен'йръ: Л. Чакаловъ.
ние на заповедьта ми № 707 «отъ 17 декемврйй
Д912 тодина.
ЙБЯВЛЕНИЕ Ш ' 1606. гр. 'Варна, 28
януари 19Г4 г. Обявява се тта'интерееу-На -вейчйй (касапи 'отъ гр. Варна < сеющйгЬ, се че "на 12 «феврГт. "г. "отъ 3 до 4 напомйя'че «Отварянето на касапските 'дю
часа следъ'обедъ, въ кмйтствбто ще'се гени вънъ 'Отъ 'общинските хали, не ще
'произведе 'таргъ ;(четйърти йжтй) 'съг'тай- се позволи-по шйкой -вачинъ, а- овйя отъ
'на кбнку^енййя, за, '0тдава,йето'йа 'пггЬд- т е х ъ които би отворили касапски дюге'прйемачъ събйййнеобпдййсйи такси бтъ '.йй йьнъ<отъ -общййбкитв --хайй/.аюгени'табли, домино, 'бйлярдъ, 1ШШШъ,
шахъ 'ййте ймъ ще <бъдатъ -веднага 'затворени,
дама, й 'удряне 'печ&тъ вър*у : тйкртй -Ък 'Ще 1 ймъ се гйалагатъ*съответни глоби з а
;й'гра, з'а'вр(еме о т ъ ! 'яйуа'ри 1 1914 1 до ; 31 'нейСйъ^иненибто «-на тия наредби на;об
;
дек.1916 год.
' :!
• щината.
*
Приблизителна стбййость: за * тйбзш,
-Да йе ^гас^№"олййа^«яаябГо на добидомино"й йр. 2000'лева 4д!дйшв.о,'за уд тъйт^въ^общин.1 бкотобойнана? ония касапи,
ряне ййчай вътйу -Шр"тйгЬ г60ООлв. гЪд. които би се опитали да продаватъ месооалбгъ 750 лв/т^ъШнк.^удосТойероййе. ' то т йъ дйгввгУ й*йъ :с№ь гобгцввските хали,
КбнкуретШте ч въ' офертите гсй; треб :(ккО ' т а к о в а ^ е залови*въ <тъзи дюгени.да
ва да укажатъ отделно- ' ЬЪдЪпЬстъУа, 'на.
'б-кйе йеднага^ковфиекува-но и .окичтожа'^р(скт^Шр^ШбМ,^оШвпбШ'У1р.
и от вано ^а йа '"«тбйавяте: и ^про!давачитйша
д е л н о ' ^ удряне'' 'шзчатъ''върху 'картйт^в такова ,месд. да .се. съставляватяь . актове
збщолл делата
'суМа : '
и ' общо
ггвлйта*; 'сШа
' 1МеТСтШо.
за даването йкъ подъ ! 'с^дъ. п и
И8йътлйеййвтх):ада «атлояздатд запоЗАПОВйДЬ № ' 5 6 . ' г р . - Ш ф л & Ъ
• в е й ь ^ ь з ^ а т м ъ йа о^щйненйтегеанитар'МЩ* 1914'' Ш.1 Ш Щ ш й Ш й й ; Варненски- 'йй и1аДйи^вме1^тайаизвласти.. «: • 1(
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