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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО

Варненски Граждани!
Пазете чистота на града и
не обръщайте улиците на мес
то, гдето се изхвърля, сметь и
помии.
Пазете общинските, държав
ни и частни имоти, като своите.
Предупреждавайте децата да
не чупятъ и дгЬлатъ дърветата
въ градините и по тротоарите.

Общинска хроника.
Протоколъ № 39 отъ 27 мартъ.
"Назначава се препоръчания отъ фир
мата на предприятието на електричес
ката инсталация «Сименсъ Шукертъ
Верке» Рудолфъ Фингеръ за главенъ
монтьоръ въ общинската електрическа
централа съ определената 450 лв. ме
сечна заплата, която да се счита отъ
деня на встъпването му въ длъжность.
Протоколъ № 40 оть 28 мартъ:
1) Приходо-разходния бюджетъ на вар
ненската градска община за 1914 го
дина се прие както следва:"
1) Редовни приходи
1,739*173 лв.
2) Редовни разходи
1,739*173 »
3) Извънредни приходи 2,414"131 »
4) Извънредни разходи 2,414*131 »

УПРАВЛЕНИЕ

Общинските съветници Д. Кондовъ
и Ст. Георгиевъ заявиха, че групите
имъ не гласуватъ за общото и оконча
телно приемане на бюджета.
2) По повдигнатия въ заседанието
на 24 мартъ т г.'отъ общинските съ
ветници Д. Кондовъ и Ан. Байчевъ въпросъ за бордюрните камъни по кана
лизацията на гр. Варна, следъ прочи
тането на протокола отъ 11 мартъ
1914 година на комисията, която е. раз
гледала изменените отъ предприятието
бордюрни камъни — отъ Кюлефчански
и Шейтанджикски кариери на такива
отъ Провадийски кариери, и размене
ните мнения между съветниците, съветътъ реши: Доставените до сега
бордюрни камъни отъ предприятието
по канализацията на гр. Варна отъ
Провадийските кариери да се сметатъ
за неприети отъ никаква комисия, до
като назначената днесъ отъ съвета
комисия не.отиде на Кюлефченските
и Шейтанджикски кариери да сравни
камъните дали съ по-доброкачествени
отъ камъните на Провадийските ка
риери, които и техъ на местото да
изследва и съставения протоколъ да
внесе за разглеждане на съвета.
За членове въ тая комисия се из
браха: пом. кмета Ан. Данчевъ, пом.
инженера по канализацията Кърджиевъ,
държавния окръженъ инженеръ или
заместника му, общинския архитектъ
Леонкиевъ, общинските съветници А.

Байчевъ и М. Вълковъ и общинския
химикъ Ангеловъ.
Протоколъ № 42 отъ 31 мартъ:
1) Въ свързка съ решението № 299
отъ 27 того докладва се протокола отъ
28 с. м. на комисията, относително
сключването на договора'за направата
на общинското газово влагалище.
Следъ разменени мнения между
съветниците, съветътъ реши: Да не
се сключва договора съ предприемача
Григоръ Черневъ за направата на об
щинско газово влагалище, предъ видъ
на новооткритите обстоятелства, изло
жени въ протокола отъ 28 мартъ т. г.,
а следва ли да се плати на същия
Григоръ Черневъ каквато и да е сума
за некакви стоварени материали и пр.,
този въпросъ ще бъде проученъ и разрешенъ въ друго заседание на съвета
въ зависимость ,отъ поведението което
Григоръ Черневъ ще гдържи спремо
общината.
2) Докладва се отъ г. Кмета резул
тата отъ изпълнението на конкурсна
та програма, обявена съ решение №
547 отъ 4 ноември 1913 година.
Съветътъ реши: Да се счита кон
курса за представените проекти за
постройка на Варненска градско-общинска и административно-съдебна палата
за състоялъ се при представените три
проекта. Да се назначи означената въ
поемните условия (програмата) коми
сия, която "да прегледа представените
проекти и се произнесе. Тая комисия
да се свика къмъ 25 априлъ т. г.
Протоколъ N2 44 отъ 15 априлъ.
Одобрява се сключения на 17 февруа
ри 1914 година отъ постоянното присътствие договоръ съ Анастасия Юрданова за'наемане зданието й въ IV*
участъкъ за помЪщение на Ш градска
амбулатория презъ 1914 г. съ 1200 лв.
годишенъ наемъ платимъ на два срока.
Общинските съветници С: Савовъ
и Р. Василевъ заявиха, че требва да
се спазва точно формалностьта, щото
при наемане помещения преди сключ
ването на договорите да предшедствуватъ решения на съвета.

2) По искането на общинските съ
ветници Т. Страшимировъ, Д-ръ В. Карамихаиловъ и др. се сложи на разглеж
дане въпроса въ точка 31 на дневния
редъ,-именно: преписката за кръвнината. Г-нъ кл!ета докладва, че търгътъ
по отдаването на закупувачъ на тая
общинска берия отъ деня на предава
нето и до 31 декемврий 1915 година,
въпреки изказаното мнение на съ
вета въ решението му 242 отъ 17-й
мартъ т. г., да не се утвърждава върху
закупувача Никола Станковъ, поради
неизносната цена, е утвърденъ отъ
министра на вътрешните работи, и че
той (кмета) е сложилъ въ дневния редъ
тоя въпросъ за да обсъди съвета да
се сезира ли изново министра .върху
големата загуба, която се^ причинява
на общината отъ тоя търгъ, или да
се заведе дело предъ върховния административенъ съдъ за отменение раз
пореждането на министра по утвърж
дението на търга, а до тогава не слючва договоръ съ закупувача. -Но въ не
гово (на .кмета)* отсътствие .по слу
жебни работи въ'София, заместника
му пом. кмета г-нъ.Ноевъ на 12 того
сключилъ билъ вече надлежния дого
воръ съ предприемача Никола Стан
ковъ.
Следъ дадените отъ r-на кмета
по-подробни обяснения по въпроса, по
вдигна се инцидентно отъ общинския
съветникъ Д-ръ В. Харамихаловъ и се
подкрепи отъ общинските съветници
Т. Страшимировъ, Д. С. Поповъ и Д.
Кондовъ предложението за изказване
недоверие на помощникъ кадета Ноевъ;
поиска се неговото бламиране, загдето
въ качеството си заместникъ на кмета,
въ отсътствие на поскедний е пренебрегналъ дневния редъ на настоящата
редовна сесия, въ то,чка 31 на който
е билъ поставенъ на ново обсъждане
въпроса за кръвнината въ положение
следъ утвърждението на търга отъ
министра, като е прибързалъ та склю
чилъ на \2 того договора съ предпри
емача Никола Станковъ по цената,
която съветътъ я е намерилъ за край
но неизносна и съ това си действие
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явно билъ прЪнебрегналъ защитата ин
тересите на общината.
И отъ общинския съветникъ П.
Кърджиевъ — предложение да се из
каже само упрекъ на пом. кмета Ноевъ за горното му небрежно действие,
съ който упрекъ съветътъ да изрази
неодобрението си за извършената отъ
Ноевъ постъпка съ сключването дого
вора за кръвнина.
Дадено на гласуване първото пред
ложение за изказване недоверие падна
съ 9 гласа -(групите на социалистите,
демократите и. либерала Анчевъ) сре
щу останалите 12 гласа.
Дадено на гласуване предложение
то за изказване само упрекъ на съ:
щия пом. кметъ Ноевъ — падна. Гру
пите на социалистите и др., освенъ
групата на прогресивно-либералите, не
гласуваха.
Протоколъ № 46 отъ 17 априлъ.
1) Докладва се въпроса да се допълни
решението № 281*) отъ 21 мартъ т. г.
съ упълномощаване кмета да заведе
.дело предъ Върховния Администрати. венъ Съдъ. '
Съветътъ реши: упълномощава се
г. Кмета да заведе по въпроса дело
предъ Върховния Административенъ
' Съдъ и натоварва се юрисконсулта да
приготви нуждната молба за подаване
въ същия съдъ.
2) Докладва се протокола на коми
сията отъ б мартъ 1914 год. избрана
съ решение № 393/1912 година по пре
писката за подареното общинско место
на руското консулство въ Варна за
съграждане здание за същото консул
ство.
Съветътъ реши: Одобрява прото
кола на комисията и постановява, об
щината да предаде на руския вицеконсулъ въ Варна подареното по-рано
место, находяще се на ул. булевардъ
*) По молбата на Хампарцунл, Атампянъ, ад к сснрапа до мпппстра на в/ьтрещнптв -работи и пратена па
общината от*ь варненския окрАженъ управптель за да се
удовлетвори вскаяето му, т. е да му се позволи да к лв
добагькъ въ (.бщввската скотобойна sa да изпълнявал-!,
задълженията по предприятията аа доставка па месо на
раз-ш учреждения,
V

;ски Вестникгь

, Стр. 3

Фердинандъ, срещу аквариума, въ се
гашната му квадратура" отъ 2550 кв.
метра, като определи и точните му
граници съгласно гореказания протоколъ и приложената къмъ него скица.
Протоколъ № 49 отъ 21 априлъ.
По поводъ запитването на общинския
съветникъ Р. Василевъ за съставенъ
отъ окръжния управитель актъ за
' общинските месарски дюгени, натовари
се пом. кмета Г. Ноевъ, общинския
юрисконсултъ Янтовски и общин. контрольоръ да проучатъ обвиненията въ
тоя актъ и да докладватъ на съвета
въ какво се състоятъ тия обвинения.

Общински заповеди.
ЗаповЪдь № 265 гр. Варна, 22
априлъ 1914 година. Предъ видъ това,
че въпреки чл. 12, буква в и забележ
ката- отъ правилника за прегледването
добитъка за клане, месото и урежда
нето на скотобойните и месопродавниците, касапите въ месопродавниците
си отмахватъ парчето съ в ъ л н а на
опашките и краката на дребния рогатъ добитъкъ, които се оставятъ съ
цель да се улесни купувача въ разпо
знаването отъ какъвъ видъ добитъкъ
е месото, то, на основание чл. 33, бу
ква е отъ гореказания правилникъ,
съгласно чл. 72 отъ закона за град
ските общини, заповедвамъ:
Да се поставятъ, освенъ оставе
ните парчета съ вълна на опашките
и краката на дребния рогать добитъкъ
и следните отличителни печати:
1) Печатъ съ червено мастило на
агнешко, овнешко и овче месо.
2) Печатъ съ синьо мастило на
ярешко и козешко месо. *
На нарушителите на настоящата
заповедь да се съставятъ актове за
глоба и даването имъ подъ съдъ.
Изпълнението на тая ми заповедь
възлагамъ на градската санитарно-ветеринарна властьи п о л и ц е й с к и т е
органи.
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Преписъ отъ заповедьта да се из
прати на г-на Варненския окр. управитель за знание.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
Град. ветер. лекарь: Д-ръ ИВ. ЖЕКОВЪ
Заповедь № 258 гр. Варна, 18
априлъ 1914 година. Съгласно чл. чл.
1, 2, 3. 4, 8 и 30 отъ правилника за
прегледването на добитъка за клане,
месото и уреждането на скотобойнитЪ
и месопродавниците, заповедвамъ:
1. Отъ днесъ до второ разпореж
дане преглеждането на добитъка на
живо за клане, проверката на интизапските билети и свидетелствата за
местопроизхождение и здравие да за
почва въ 6Vt часа сутриньта;
2. Клането на добитъка и чисте
нето на месата, вътрешните органи и
частите му да става отъ б'/» до 10'/*
часа сутреньта и отъ 3 до 6 после
пладне;
'
*
3. Прегледа на месото и вътреш
ните органи да става" презъ всеки
единъ часъ и
4. Чистенето на скотобойната да
става отъ Ю1/, до 12 пр. обедъ и отъ
6 до 7 после обедъ.
На нарушителите на настоящата
ми заповедь да се съставятъ актове
за глоба и за даването имъ подъ съдъ.
Изпълнението на т а з и заповедь
възлагамъ на Градски Ветеринаренъ
Лекарь и подведомствените н е м у
фелдшери..
-Преписъ отъ заповедьта да се из
прати на г-на Варненски Окръженъ
Управитель за сведение.
' Кметъ:'А. ВАСИЛИЕВЪ
Град. ветер. лекарь: Д-ръ ИВ. ЖЕКОВЪ.
Заповедь № 274 гр. Варна, 26 ап
рилъ 1914 година. Предъ видъ това,
че въ градътъ и землището му пристигатъ отъ всички краища на стра
ната и- отъ странство добитъкъ и су
рови животински произхождения, които

-
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почти всички влизатъ незабелезано
отъ градската санитарно-ветеринарна
власть, то, за да може градската са
нитарно-ветеринарна власть да следи
за движението на добитъка и суровите
му произведения, а, следователно, да
провери техното местопроизхожделие
и здравие, на основание чл. чл. 77, 85, '
86, 88, 260, 262 и 263 отъ закона за
санитарно-ветеринарната служба и по
лиция и чл, чл. 1—14 отъ правилника
за издаванието на общинските свиде
телства за произхождението и здравието на добитъка, съгласно чл. 72 отъ
закона за градските общини, запо
ведвамъ:
1) Всекой, който докарва въ гра
дътъ и землището му добитъкъ, било
за продаване въ пазаря за добитъкъ,
било за клане въ скотобойната, длъженъ е да представи на градската са
нитарно-ветеринарна власть свидетел
ство или пътенъ листъ за местопроизхождението и здравието на добитъка
му, издадени отъ ветеринарните вла
сти, гдето има такива и отъ селскообщинските кметове, гдето нема ве
теринарни власти, но не и отъ селските
наместници кметове;
2) Всекой, който докарва въ гра
дътъ и землището му сурови живо
тински произведения, е -длъженъ да
представи на градската санитарно-ве
теринарна в л а с т ь свидетелство или
пътенъ листъ за сурови животински
произхождения, издадени отъ ветери
нарните власти въ страната.
На нарушителите на настоящата
ми заповедь да се съставятъ актове за
глоба и даванието имъ подъ съдъ.
Изпълнението на тая ми заповедь
възлагамъ на градската санитарно-ве-.
теринарна власть. Преписъ отъ заповедьта да се из
прати на г-на Варненски Окръженъ
Управитель за знание.
Кметъ: А. ВАСИЛ ИЕВЪ
Град. ветер. лекарь: Д-ръ ИВ. ЖЕКОВЪ.
S

_____
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Заповедь № 276 гр. Варна, 26 априлъ 1914 г. На основание окръжното
предписание на М-ството на търго
вията, промишленостьта и труда, от
деление за труда, подъ № 2393 отъ
8 того изпратено ми въ преписъ отъ
Г-на Варненския градски началникъ съ
надписъ № 5106 отъ 21 того, и като
имамъ предъ видъ:
1. Значението на инспекцията вър
шена отъ органите на министерството
на търговията, промишленностьта и
труда или трудовите комитети надъ
фабриките, работилниците и др. пред
приятия, гдето е заетъ човешки трудъ;
2. Че при тая' инспекция органите
на същото министерство съ правили
и правятъ нужните бележки—писмовни и устни — касателно испълнението
или не съответните закони отъ стра
на, на индустриалците, директорите
или управителите» на заведенията;
3. Че практиката е доказала, че
правените до сега така устни или писмовни бележки не оставятъ ония трай
ни следи, каквито съ нужни за съот
ветни справки по извършените вече
ревизии .и при бъдащите такива, за
това, ,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
1. Считано отъ днесъ, въ срокъ
до 2 седмици всички г. г. стопани или
управители на фабрични заведения, ра
ботилници, мини и кариери и пр., въ
които наетия човешки трудъ се покро
вителствува отъ закона за женския и
детски трудъ и пр., съ длъжни да си
набавятъ по една специална книга (регистръ), която инспекторите или тру
довите комитети ще изискватъ при ре
визиите си и въ която ще вписватъ
своите впечатления и бележки и
2. Въпросната специална книга (регистръ) ще има големината и формата,
както на обикновенните регистри отъ
тоя родъ съ надписъ „Ревизионна
книга"; надлежно прономерована, про
шнурована и заверена отъ повереното
ми общинско управление.
Испълнението на настоящата ми
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заповедь възлагамъ на местния трудовъ комитетъ и на административнополицейските органи.
Преписъ отъ тая заповедь да се
испрати въ Министерството на търго
вията, промишленностьта и труда и на •
r-на Варненския окр. управитель за
сведение, а на всички г. г. стопани '
или управители на фабрични заведе
ния, работилници, мини и кариери и
прочее за изпълнение.
Кметъ: А. ВАСИЛ ИЕВЪ.
Заповедь № 277 гр. Варна, 26 априлъ 1914 г. Като взехъ предъ видъ
протокола на комисията отъ 22 того,
която бе натоварена отъ общинския
съветъ съ решение подъ № № 288 и
333 отъ т. година за определяне це
ните на съестните продукти отъ пър
ва необходимость и. възъ основа съо
браженията на комисията изложени въ
същия протоколъ, относително това,
какви требва да бъдатъ цените на
хлеба и пресното млеко, които се
продаватъ въ района на гр. Варна,
предъ видъ техното поевтиняване и
на основание чл. 64 п. 30 отъ закона
за градските общини,
.ЗАПОВеДВАМЪ:
I. За напредъ и до второ разпо
реждане продажбата на хлеба въ рай
она на гр. Варна да става по следни
те цени:
а) Белъ хлебъ 1-о качество, приготвенъ отъ пшенично брашно, отговаряще на типъ № 2 отъ мелницата
«Сила»,
единъ килограмъ за 23 стот. и *
'
половинъ килограмъ за12стот.;
б) Белъ Н-о качество, приготвенъ
отъ пшенично брашно, отговаряще на
типъ № 3 отъ мелницата «Сила»,
единъ килограмъ за 22 стот. и
половинъ килограмъ за 11 ст. и
в) Обикновенъ белъ хлебъ 111 ка
чество, приготвенъ отъ пшенично браш-
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но, отговаряще на типъ № 3 отъ мел
ницата «Сила»,
единъ килограмъ _ За 20 стот. и
половинъ килограмъ За 10 стот.
1
'* По тия цени требва да става про
дажбата на хлеба, както въ пекарниците (фурните), така на разносъ и въ
бакалниците и гостилниците.
II. Продажбата на пресното млеко
въ района на града да става по след
ните цени:
а) Млеко кравешко и биволско 1
литръ за 30 стотинки;
б) Млеко овче 1 литръ за 25 ст. и
в) Млеко козешко 1 литръ за 20 ст.
Испълнението на настоящата ми
заповедь възлагамъ на санитарните
агенти и фелдшери и всички чиновници
при поверената ми община, а така
също и на административно-полицейските органи въ града.
На нарушителите на тая ми запо
ведь да се съставятъ актове за гло
бяване.
Преписъ отъ нея да.се изпрати
на г-на Варненски Окръженъ Управи
тел ь за сведение.'
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
хЗаповедь № 258. гр. ВарНа, 30
априлъ 1914 г. Понеже въ пунктъ »в«
отъ заповедьта ми № 277 отъ 26 того погрешно е казано че: «Обикнове
ния белъ хлебъ 111 качество требва да
бъде приготвенъ отъ пшенично бра
шно, отговаряще на типъ № 3 отъ
мелницата »Сила«, вместо да отговаря
на типъ № 4 отъ мелницата »Сила«,
както е казано въ оригиналната запо
ведь за това,
Отменявамъ п. „»в« о*гъ запо
ведьта си № 277 отъ 26 того, който
требва да се чете въ следнята редак
ция: »Обикновенъ белъ хлебъ Ш ка
чество приготвенъ отъ пшенично бра
шно, отговаряще на типъ № 4 отъ мел
ницата »Сила« и се продава по 20 сто
тинки едина килограмъ а по 10 сто
тинки половина килограмъ.
Изпълнението на настоящата ми
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Заповедь възлагамъ на санитарните
органи при общината и на администра
тивните полицейски органи въ града,
Преписъ да се изпрати на г-на
Варненски Окръженъ Управитель За сведение.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
- Заповедь N°. 263 гр. Варна, 21
априлъ 1914 г о д и н а . Подписаниятъ
кметъ на гр." Варна, като взехъ предъ
видъ протокола отъ днешна дата на
назначената отъ общ. съветъ съ ре
шение № № 288 и 333 комисия за опре
деляне цените на месото и на всички
други съестни пръдукти отъ първа
необходимость и на основание чл. 64
п. 30 отъ закона за градските общини,
заповедвамъ: Отъ утре 22 априлъ да
второ разпореждане продажбата на ме
сото въ района на града да става по >
•
следните цени: Месо агнешко безъ
глава и дробове 1 кгр. 1 левъ. Месо
ярешко безъ глава и дробове 1 кгр.
80 ст.. Месо волско и кравешко 1 кгр.
а) I-во качество (съ 2 печата на всеки
кракъ) Г20 лв. б) П-ро качество (съ 1
печатъ на всеки кракъ) 1 левъ. Месо
биволско 1 кгр. 80 с т /
На нарушителите по тази запо-„
ведь да се съставятъ актове за глобя
ване и даването имъ подъ съдъ.
Настоящата заповедь да бъде ока
чена на видни места въ всички месопродавски дюгени.
Изпълнението й възлагамъ на всич
ки общински санитарни власти и на
административните органи въ градътъ.
Преписъ отъ нея да се испрати на
г. Варненски окръженъ управитель
за сведение.
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
* Заповедь № 264' гр. Варна, 22
априлъ 1914 година. На основание чл.
303 отъ правилника за прилагане за
кона за градските общини и специалчните поемни условия по кръвнината и '
N
съгласно чл. 27 отъ закона за град
ските общини, заповедвамъ:
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Закупувана на общинското право
»кръвнина« и неговите агенти да не
взематъ кръвнина и следуемата епизоотическа връхнина за агнетата за
Георгьовдень, за агнетата и овните,
клани по религиозни обичаи за жер
твоприношения (курбанъ) и прасета по
коледните пра'здници не по-тежки отъ
5 кгр., но когато съ клани за собстве
но употребление.
На нарушителите на настоящата
заповедь да се съставятъ актове за
глоба и даването имъ подъ съдъ.
Изпълнението на тая заповедь възлагамъ на градската санитарно-ветеринарна власть и на административните
, власти.
Преписъ отъ заповедьта да "се из
прати на г-на Варненския окръженъ
управитель за знание.
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ренция, за направата на Еленския водопроводепъ клонъ, за присъединявание съ
главния водопроводъ на схванатите
отъ общината извори въ землището на
с. Елечъ за увеличение пивната вода
на гр. Варна.
Приблизителна стойность 16500 лв.
Залогъ 5% — 825 лева въ банково
удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразяватъ напълно съ чл. 11 отъ за
кона за обществените предприятия.
КМЕТСТВОТО.

Обявление № 6888 г. Варна 25
априлъ 1914 год. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 13
май т. г. отъ 3—4 часа следъ обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция, за отдаване на закупувачъ
Кметъ: А. ВАСИЛИЕВЪ.
общинския приходъ такси отъ надпи
Град. вет. декарь: Д-ръ ИВ. ЖЕКОВЪ. сите — вивеските, за време отъ 1 януарий 1914 год. до 31 декемврий 1915 год.
Приблизителна стойность 32,000
лева годишно.
Общински т ъ р г о в е .
Залогъ 3200 въ банково удосто
верение.
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ.
КМЕТСТВОТО.
Обявление № 6596 гр. Варна, 18
априлъ 1914 година. Обявява се, че въ
кметството на 5 май т. г. отъ 3 до 4
часа следъ обедъ ще се произведе
втори търгъ съ тайна конкуренция за
доставка на 2000 кгр. цилиндрово масло,
ЮОО кгр. машинно масло за зиме, 1000
кгр. машинно масло за лете и 500 кгр.
масло за динамомашина, нуждни за
общинската електрическа централа.
Приблизителна стойность 4000 лв.
Залогъ 200 лева ,въ банково удо
стоверение.
КМЕТСТВОТО.

Обявление № 6723 гр. Варна, 21
априлъ 1914 година. Обявява се на интересующите, * че въ кметството на 8
май т. г. отъ 10 до 11 часа сутриньта
ще се произведе втори търгъ съ тайна
конкуренция за отдаване подъ наемъ
общинския б ю ф е т ъ въ приморската
градина »Санъ-Стефанска България«, за
време отъ 1 януарий 1914 година до
31 декемврий 1916 година.
Първоначална цена 5500 лева го
дишно;
Залогъ 1000 лева въ банково удо
стоверение.
Конкурентите требва напълно да
Обявление № 6517 гр. Варна, 17 се съобразяватъ съ чл. 11 отъ закона
априлъ 1914 год. Обявява се на инте- за обществените предприятия.
ресующите се, че въ кметството, на 24
май отъ 3 до 4 часа следъ обедъ, ще
КМЕТСТВОТО.
се произведе търгъ съ тайна конку-
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Обявление № 6444 гр. Варна, 16
Априлъ 1914 год.1 Варненското Градско
Общинско Управление обявява, че съ
гласно § 128 отъ правилника за прилагание на закона за горите и утвърдения
отъ Г-на Варненски Р. Гор. Инспекторъ
редъ за пашата въ Варненската общин
ска гора презъ текущата 1914 година,
съобщава се следующето:
^ I. Пропущанието на добитъкъ на
паша въ Варненската общинска гора
презъ сезона^ на 1914 година се позво
лява само въ следните места:
1) Пространството назоваемо «Кетенликъ» заключено между езерото
отъ северъ, долината «Пейнерджи» отъ
истокъ, селото Звездица отъ югъ и Дър-,
жавната гора въ местностьта «КокаръПунаръ» отъ западъ;
2) Долината «Пейнерджи» отъ езе
рото до с. Звездица;
3) Местностите «Чалията», «БабаБорунъ», край езерото ^Малкия Джанаваръ», «Правадалъ-Алмасъ», «Джамбазъ-Чокуру», «Перле Екини» и «Сакаръ-Борунъ»;
4) Пространството заключено ме
жду Черно море и землището на с. Га
лата отъ истокъ, «Паша-Деде» и «Пазарлъ-Дереси» отъ югъ, Бургаското шо
се отъ западъ и северъ, въ които гра
ници влизатъ "следните местности:
«Масара-Сърть», «Куле-Дереси», «Попашкото», «Гюндюзъ-Чешме», «СаръБаиръ», «Камбуръ-Тарла», «Пазарлъ»,
«Чиръ-Съртъ», «Топъ-Армугларъ», «Коджа-Бозалъкъ», «Кара биютъ», «Батаклъ-Алтасъ» и «Коджа-Тарла».
Н. Съ право на паша на добитъкъ
въ изброените места ще се ползуватъ
само жителите на гр. Варна и с. Зве
здица и то както следва:
1) Въ местностьта «Кетенликъ»
ще се пускатъ на паша рогатия и дребенъ добитъкъ на с. Звездица;
2) Въ долината «Пенерджи» коне
те на с. Звездица и дребния добитъкъ
на Варненци;
3) Въ местностите «Чалията»,
«Баба-Борунъ» стадата и чадата на гр.
Варна;
4) Въ останалите позволени места
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разните други видове добитъкъ на жи
телите отъ гр. Варна, както и всекакъвъ родъ външенъ добитъкъ, когато
последния е предназначенъ за износъ;
5) Свини и кози на паша въ гората
не се пускатъ.
6) Пашата безусловно се забранява
за всекакъвъ родъ добитъкъ въ маловъзрастните насаждения въ местностите:
«Големия-Джанаваръ», «Туфла - Кола-/,
«Орта-Алма», определения за паркъ
горски комплектъ «Домузъ-Дере» и тазъ
годишното сечище «Фацарата». ,
7) Пускането на добитъкъ на паша
въ позволените местности ще става
само денемъ (отъ изгревъ до заходъ
слънце) съ знанието на респективния
горски стражзрь и следъ като стопани
на на добитъка се Хнабди съ нуждното
позволително като плати следуемата се
такса за сезонъ и добиче.Пуснатия на паша добитъкъ требва
да се придружава отъ възрастенъ пастиръ, а нощно време да се изкарва
вънъ отъ границите на гората.
8) Ония, които не се съобразяватъ
съ настоящата наредба, като пущатъ
добитъка на паша въ забранено'мъсто
и време, или макаръ и въ позволено
место, но безъ да съ се- снабдили ^ъ
позволително, или ако видътъ и коли
чеството на добитъка не отговаря на
даденото позволително, ще се преследватъ съгласно чл. 58 отъ закона за
горите и ще плащатъ следуемата се
такса въ троенъ размеръ.
9) На стопаните на млеченъ доби
тъкъ (крави, биволици, овце и пр.), се
забранява да строятъ кошари и да доятъ добитъка си въ вътрешностьта на
гората или вънъ отъ нея на разстояние
на близо отъ 100 метра; ония, които
не съобразяватъ съ това ще се преследватъ съгласно чл'. 56 отъ закона за
горите т. е. ще се наказватъ съ глоба
до 300 лева, а постройките имъ ще се
развалятъ по административенъ редъ.
'п. Кметъ: Г. СЕРАФИМОВЪ
п. Секретарь: ИВ. Ж. ИВАНОВЪ
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