Година XXVI

Варна, 24 Октомври" 1914 год.
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ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО О Б Щ И Н С К О

Общинска хроника.
Протоколъ № 100 отъ 25 септем.
, 1) Докладва се представения съ рапортъ
вх. N° 18,001 отъ главния инженеръ по
канализацията отъ 14 юлий на коми
сията за определяне место за игри на
туристическото дружество р. «Тича».
Съвета реши: Одобрява се прото
кола на комисията и разрешава на
Българското Туристическо въ гр. Вар
на Д-во р. Тича да използува временно
«/за устройзане футболистични и др.
игри върху праздното и незалесено въ
горната часть на приморската градина
«Санъ-Стефанска България», тамъ де
то е работено за пързалка, безъ, обаче
да има право да загражда това место.
2) Докладва се рапорта вх. № 8671
на началника на водопроводното отде
ление за изменение и допълнение на
некои членове отъ правилника за из
ворната вода на гр. Варна.
Съвета реши да се допълни пра
вилника съ следующите бележки:
а) Частното водоразклонение отъ
градския водопроводъ до водомера, как
то и работите по поставянето на тоя
последния, да се извършватъ съгласно
чл. 12 както е било до сега;
б) Под чл. 15—позволява се изпла
щането стойностьта на водомерите да
става и на части на 5 срока въ 10 ме
сеца— всеки срокъ презъ два.месеца,
а също се одобрява и годишния наемъ
за водомеръ съ 10 м/м ф 4 лева, за

УПРАВЛЕНИЕ

водомеръ 15 м/м ф 5 лева и за водо
меръ 20 м/м ф 6 лева.
Предложението на общ. съветникъ
Д. С. Поповъ наема да не е по-големъ
отъ 3 лева, гласувано, падна;
в) По чл. 20 — за ревизия на во
домеръ, когато такава се поиска отъ
абоната и се окаже, вче уреда е грешилъ най-малко съ 5 /„, по предложе
ние на г. кмета, се прие, да се плаща
отъ същий 5' лева.
г) Ал. I на чл. 20. Ако некой абонатъ поиска да се изпита здравостьта
на частната му инсталация, съвета
определя, да предплати той 5 лева за
помпата и работниците;
д) Ал. II. Ако некой абонатъ не
иска да се п о л з у в а отъ градската
вода, подава за това заявление до об
щината, разклонението му се затваря
и запечатва съ актъ. Новото отваряне
на инсталацията става по писмено ис
кане на стопанина, като плати 5 лева.
е) Искането на н-ка на водопро
водното отделение, освенъ заплащане
то на първия водомеръ абоната да пла
ща и ежегодна такса за подръжката
му или заменката му съ новъ, се оста
ви безъ последствие.
Касателно искането на същий да
му се отпустне 2000 лева въ авансъ за
направа зидани шахти за водомерите
за сметка на абонатите, по предложе
ние на г. Ст. Савовъ препоръчва се,
който абонатъ въ даденъ срокъ не си
направи изискуемата шахта, да му се
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спре водата.
'
* Понеже о'тъ обясненията на н-ка
- на водопроводното отделение се уста
нови, че не били поставени на всички
те абонати запорните кранчета, по
предложение на общин. съветникъ Р.
Василевъ, съвета реши, да се отпустнатъ на водопроводното отделение въ
авансъ 500 лева за поставянето на'всич
ките абонати запорни кранчета.
6) Докладва се писмото на варнен.
окр. управитель отъ 23 септември, съ
което съобщава, че не утвърждава поемните условия за отдаване подъ наемъ
рибарските дюгени въ новопостроената
общинска хала въ 1 уч., съ изключение
забележката къмъ чл. 1, че два отъ
тия дюгени се отдаватъ за месарски —
, по мотивите изложени въ надписа на
варнен. окръженъ ветеринаренъ ле• карь № 1306 отъ 13 септември, преписъ отъ който прилага.
Поради спешность, съвета пререди тоя въпросъ по дневния редъ и следъ
разменени мнения по предложение на
съветника Д. Поповъ, съвета едногласно реши: Предписанието № 11,489 на
варнен. окр. управитель да се обжалва
предъ министра на вътрешните рабо
ти и народното здраве досежно неутвърждението на забележката къмъ
чл. 1 на поемните условия за отдаване
подъ наемъ за месарски два отъ дюгените за рибарските дюгени въ общин
ската хала на I уч.
7) Докладваха се писмата № № И,
441 и 11, 442 отъ 19 септември, на вар
ненския окръж. управитель съ целата
преписка по въпроса за непревеждане
въ изпълнение решението на варнен.
окр. хигиениченъ съветъ отъ 30 юлий
подъ № 55 до затварянето на частните
месарски дюгени подъ «Ситето», ка
то не отговарящи на хигиеничните условия.
*,
Следъ изслушване доклада на г-на
кмета, следъ разменените мнения меж
ду общинските съветници и вследствие
заключителното предложение на общ.
', съветникъ В. Поповъ, че той ако е съгласенъ въ съгласие съ административ
ната власть да се затворятъ частните
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месарски дюгени на Хампарцумъ Атамянъ подъ «Ситето» като не отговаря
щи на хигиеничните условия, и да се
затворятъ и тия—новоотворените подъ
същото здание, защото съ отворени
безъ разрещение, но по въпроса, дали
решението на окр. хигиениченъ съветъ
е влезло въ законна сила или не и
подлежи ли то на обжалване или не,
относяще се до затварянето на тия дю
гени, като нехигиенични, не можелъ да
се" произнесе, до като се справи съ на
длежните закони и правилници, съвета
реши: Избира комисия въ съставъ об
щинските съветници: В. Поповъ, Д. С.
Поповъ, старшия общин.- лекарь Д-ръ
Фарашевъ, градския ветеринаренъ ле
карь Д-ръ Жековъ и самия Кметъ, коя
то да проучи наново целата преписка
за отворените частни месарски дюгени
подъ ситето и се произнесе по въпро
сите повдигнати въ днешното заседа
ние на съвета.

Общински т ъ р г о в е .
ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
Обявление № 18188. гр. Варна, 9
октомврий 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ Кметството ще се
произведатъ търгове съ явна конкурен
ция, за отдаване подъ наемъ слъдующите недвижими общински имоти, как
то следва:
1. На 27 того 10 часа пр, обедъ
Павильона № 4 на ъгъла на? улиците
«Преславска» и «Малка Преславска»,
за време отъ сключване договора до
31 декемврий 1916 год.
2. Същия день,' 3 часа сл. обЪдъ,
дюгените № '№ 24, 26, 27 и 28 'отъ
групата '28 дюгени на пазарния пло
щади, също отъ сключване'договора до
31 декемврий 1916 год.
Първоначалния годишенъ наемъ и
залога ще се определятъ отъ тържната комисия при произвеждане търга.
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Обявление № 18440. Варна, 13-й
октомврий 1914 г.-Обявява се на интересующите, че въ кметството на 19-й
ноемврий отъ 10 до 11 ч. преди обедъ
ще се произведе търгъ.съ тайна кон
куренция за печатането общинския
вЪстникъ и разни други книжа и блан
ки за' презъ 1915 година.
^ Приблизителна стойность — 8000
лева. Залогъ '5% — 400 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 — 14 от/ь закона за
обществените предприятия.
' Кметството.
Обявление № 18324. Варна, 12-й '
октомврий 19 $.4 г. Кметството обявява
на.интересующите се, че въ помеще
нието на същото на 18 ноемврий т. г.
отъ 9 до 10 ч. пр. обедъ ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция,
за събиране .градското право «Интизапъ» презъ 19л5 година.
Приблизителна стойность 2ОООО л.
Залогъ за правоучастие въ търга е 5%
или 1000 лева въ банково удостове
рение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за общественните предприятия.
Кметството.

,
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кметството на. 20 ноемврий отъ 9—-10
часа предъ обедъ ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за достав
ката на разни строителни материяли
презъ 1915 година, нуждни за подър
жане на градските здания, водопроводи,
канали, пътища, мостове и' др.
Приблизителна стойность 6500 лв.
Залогъ 325 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. И — 14 оть закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление №18444. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
кметството на 20 ноемврий т. г. 11 ч.
предъ обедъ ще се произведе търгъ
съ явна конкуренция, за подвързването
на разни общински и библиотечни
книги презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 1000 л.
Залогъ 5% — 50 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл, чл. 11 —14 отъ закона
за обществените предприятия.
,
Кметството.
Обявление № 18198. гр. Варна, 9
октомврий 1914 г. На 1 ноемврий т. г.
въ 10 часа пр. обедъ, ще се произведе
търгъ въ общинското управление за
направата на покрива надъ зрелищната зала и сцената на Варненския град
ски театръ отъ железо-бетонъ (БетонъАрме).
Всичките книжа и документи, съ
гласно чл. 5 отъ поемните условия,
требва да се предадатъ до-гореозначе
ния день и часъ въ общин. управление.
Книжата по предприятието могатъ
да се видятъ всеки присътственъ день
въ архитектурното отделение при об
щината.
Кметството.

Обявление № 18325. Варна,\ П-й
октомврий Г914„г. ООяьчаа се на интересующите, чче въ кметството на 18-й
ноемврий и часа преди обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция,
да доставката на:
Хлебъ за около !500 лева •
Млеко за около 1800 лева
Месо за около 1700 лева и
- ' Разни бакалски продукти за около
1800 лева, нужни за храна на болните
въ общ. болница «,П- Николовъ», за
презъ 1915 година.,
Залогъ за правоучастие въ търОбявление № 18060. гр. Варна, 7
гътъ е 5%- октомврий 1914 г. Обявява се на интеКметството. ресующите, че въ Кметството на 15
• Обявление №, 18443. Варна, 13-й ноемврий т. г. отъ 10 до 11 часа пр.
октомврий 1914 год/ Обявява се,,че въ рбедъ ще се произведе търгъ съ тайна
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конкуренция за доставката на кабели,
муфи и др. материали фигурирующи
съ списъка приложенъ къмъ поемнитъ
условия, нужни за подземните части
електрически разклонения въ града.
Приблизителна стойность 60000 л.
Залогъ 5% — 3000 лева въ банково
у{
достоверение.
\
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона за
обществените предприятия.
Поемните условия и др. тържни
книжа съ на разположение на интересующите, всеки присътственъ день и
часъ въ канцеларията на общината.
Кметството.

обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция, за доставката на 700,000
кгр. газьолъ нуженъ за общинската
електрическа централа.
Приблизит. стойность 100000 л.
Залогъ 5% или 5000 лева въ бан
ково удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11—14 отъ закона за об
ществените предприятия.
Поемиите условия съ на разполо
жение на интересующите се всеки при
сътственъ день и часъ въ канцелария-?
та на кметството.
п. Кметъ: В. К. Сираковъ.
за Секретарь: П. Стамовъ.

Обявление № 18266. гр Варна,
10* октомврий 1914 год. Обявява се на
интересующите, че въ Кметството на ;
27-й того, въ 4 ч. слйдъ обедъ ще се '
произведе търгъ съ явна конкурен
ция, за отдаване подъ наемъ новите
общински рибарски дюгени въ I участъкъ подъ № № 3, 4, 5, 6, 7 и 8 за
време отъ деня на сключване договора
до 31-й декемврий 1915 година.
Първоначалния годишенъ наемъ и
залога ще се определятъ въ деня на
търга отъ тържната комисия.
Кметството.

Обявление № 18441. Варна, 13-й
октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
кметството на 19-й ноемврий т. год.
3 часа слЪдъ обЪдъ ще се произведе
търгъ съ явна конкуренция за достав
ката на газъ, за осветление на общин
ските помещения за време отъ сключ
ване договора до 3i декемврий 1915 г.
Приблизителна стойность 2500 л.
Залогъ 5% — 125 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.

Обявление № 18267. гр. Варна,
10 октомврий 1914 година. Обявява се
на интересующите, че въ кметството
на 17-й ноемврий въ 3 ч. агЬдъ обедъ
ще се произведе .търгъ съ явна кон
куренция, за отдаването подъ наемъ за
време отъ сключването договора до
31-й декемврий 1915 година, всички об
щински месарски дюгени въ халите на
II, Ш, IV и V участъци.
. Първоначалната годишна наемна
цена и залога ще се определятъ отъ
тържната комисия въ деня на търга.

;

Обявление № 18442. Варна, 13-й
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ кметството на 19-й
ноемврий отъ 4 до 5 ч. следъ обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон- '
куренция за доставката на 100,000 кгр.
сено, 20,000 кгр. слама за храна на
общинските коне и 20,000 кгр. едра
слама за постилка на същите коне? за
презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 7,000 л. •
Залогъ 57о — 350 лева.
Конкурентите требва да се съобКметството. разятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Обявление № 17943. гр. Варна, 4
Кметството.
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ кметството на 13
Обявление № 17943. гр. Варна, 4
ноемврий т. г. отъ 3 до 4 часа слйдъ октомврий 1914 г. Обявява се на инте-
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ресующите, че въ Кметството на 13-й
ноември т. г. отъ 3 до 4 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция, за доставката на 700000
кгр. газьолъ, нуженъ за общинската
електрическа централа.
Приблизителна стойнссть 100000 л.
Залогъ 5% или 5000 лева въ бан
ково удостоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. 11 — 14 отъ закона за
обществените
предприятия.
1
Поемните условия съ на разполо
жение на интересующите се всеки
присътственъ день и часъ въ канце
ларията на Кметството..
Кметството.
Обявление № 17992. гр. Варна, 6
октомврий
1914 г. Обявява се на инте
ч
ресующите, че въ Кметството на 15-й
ноемврий т. г. отъ 3 до 4 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставката на:
10,000 кгр. цилиндрово масло,
4,000 кгр. машинно масло,
3,000 кгр. машино масло за лете и
200 кгр. вазелиново масло за
динамо-машина.
Приблизителна стойность 9000 лв.
Залогъ 5% — 450 лв. въ банково удос
товерение.
* .
Конкурентите требва да се съоб- разятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление № 18439. Варна, 13-й
октомврий 1914 г. Обявява се на инте
ресующите, че въ кметството на 19-й
ноемврий отъ 9 до 10 ч. пр. обедъ ще
се произведе търгъ съ тайна конку
ренция, за доставката на 90,000 кгр.
ечмикъ, за храна на общинските коне
презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 15,000 л.
Залогъ 5% — 450 лева въ банково удо
стоверение.
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. 11 — 14 отъ закона
за общ. предприятия.
'
'
Кметството.
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Обявление № 18553. гр. Варна,
15 октомврий 1914 год. Обявява се на
интересующите, че въ кметството на
20 ноемврий т. г. отъ 3—4 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ
тайна
конкуренция за доставката наг канцелярски принадлежности за общината,
за презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 5000 л.
Залогъ 5% — 250 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.
Обявление №'18554. гр.' Варна,
15 октомврий 1914 година. Обявява се
на интересующите, че въ кметството
на 20-й ноемврий т. г отъ 4 до 5 часа
следъ пладне ще се произведе търгъ
съ тайна конкуренция за доставката
на медикаменти и превързочни мате
риали, нужни за общинската аптека
s
за пръзъ 1915 година.
"
Приблизителна стойность 8000 л.
Залогъ 5% — 400 лева.
Кметството.
Обявление № 18652 гр. Варна, 15
окт. 1914 год. Обявява »се на интере
сующите се, че въ кметството на 21
ноемврий т. г. отъ 9—10 часа преди
обедъ ще се произведе търгъ съ тай
на конкуренция за доставката на раз
ни материали, инструменти и др. пред
мети за подържане общинските зда
ния, за презъ 1915 год.
Приблизителната стойность 5000 л.
Залогъ 50/°—250 лв.
,
Конкурентите требва да се съобразяватъ съ чл. чл. 11—14 отъ зако
на за обществените предприятия,
Км е т с т в о т о .
Обявление № 18653 гр. Варна, 15
октом. 1914 год. Обявява се на инте
ресующите се, че въ кметството на 3
ноем. т. г. 9 часа преди обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
за отдаване подъ наемъ обработваните
до сега отъ Стоянъ Николовъ Тодоръ
*

Стр. 6

Варненски Общински Вестнивъ

С. Райновъ и Ветръ Костовъ три об-!
щински зеленчукови градини, находящи се въ мЪстностьта «Орта-Чаиръ»
и новото депо, за срокъ 2 год.—-отъ
1 януарий 1915 год. до 31 дек. 1916 г.
Наддаването ще бъде на декаръ.
Залогъ за правоучастие въ търга е
200 лева.

Кметството.

Бр. 35

Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11—14 отъ закона
за общаствените предприятия.
-(
Кметството.Обявление № 18714 гр. Варна, 16;
окт. 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 24 ноем. отъ 10 до 11 часа
пр. обедъ ще се произведе гъргъ съ<. •
тайна конкуренция за доставката "ма
териали за подържане общинските во
допроводи, за презъ* 1915 и 1916 году
Приблизителната стойность 10,000
лв. Залогъ 50/°—500 лв. въ банково удостоверение.
Конкурентите требва> да се съоб- ,
разяватъ съ чл. чл. 11 — 14-отъ зако
на за обществените предприятия.
Кметството.

Обявление № 18716 гр. Варна, 16
октом. 1914 год. Обявява се, че въ кмет
ството на 24 ноем. т. г. 3 часа следъ
обедъ ще се произведе търгъ съ явна
конкуренция за събиране общинския
доходъЬтъ сметището-всЪкакъвъ вехтъ
материалъ, който може да се употре
би за фабрикация, за срокъ 3 години
смЪтано отъ сключване на договора.
Приблизителна стойность—Ю00 л.
годишно. Залогъ 50/°—150 лв.
Обявления № 18715 гр. Варна, 16
Конкурентите сребва да се съобокт.
1915 год. Обявява се на интереразяватъ съ чл. 11 до 14 отъ закона
сующите, че въ кметството на 24 ноза обществените предприятия.
К м е т с т в о т о . емвр. т. г. отъ 9 до 10 часа пр. плад.
ще се произведе търгъ съ тайна кон
Обявление № 18717 гр. Варна, 16 куренция за отдаването на предприеокт. 1914 год. Обявява се на интере- мачъ осветлението улиците и площа
сующите, че въ кметството на 25-й дите на града отъ l-й януарий до 3lfj
ноемврий т. г. отъ 9 до-10 часа преди декем. 1915 г.
s
Прибл. стойность 22,500 лв. Залогъ
обедъ ще се произведе търгъ съ тай
на конкуренция,* за постройка на две 5/—1125 лв. въ банково удостоверен. '
Конкурентите требва да се съобраеднообразни жилищни къщи за 16 без
домни бедни семейства въ Варна. /
зяватъ съ чл. чл. 1) — 14 отъ закона г
Приблизителната стойность' 58,000 за обществените предприятия.
лв. Залогъ 5/—2900 лв.
Кметството.
Обявление № 17944 градъ Варна, 4 октомврий, 1914 година.
Обявява се на интересующите се, че въ Кметството на 14-й но
емврий т. г. отъ 3 до 5 часа сл. обедъ ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция за доставката на 1250 електромери и 100 часов
ници за техъ по образци, представени отъ конкурентите при про
извеждане търга.
Допускатъ се да участвуватъ на търга само специални фирми,
които се занимаватъ съ фабрикация на електромери и на които
електромерите съ употребявани отъ дълго време въ по-големите
европейски градове.
. * Заедно съ офертите конкурентите требва да представятъ на
търга: а) детайлни чертежи и описания на'български и френски за
устройството, проверяването и функционирането на всеки електро
мерът б) свидетелство отъ векоя държавна, електрическа лаборатб-
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рия, която да удостоверява, че оферирания типъ електромери е изпитанъ и одобренъ; в) отъ електромерите образци, както следва:
единъ електромеръ еднофазенъ, 5 ампера съ неутраленъ проводникъ;
единъ електромеръ двуфазенъ, 10 ампера съ неутраленъ проводникъ;
единъ електромеръ трифазенъ 15 ампера съ неутраленъ проводникъ
и единъ часовникъ.
Приблизителна стойность на доставката възлиза на 80,000 л.
• .
Залогъ за участие въ търга е 5°/„ — 4000 лева въ банково
удостоверение.
Оферти, образците-електромери и часовници постъпили агЪдъ
5 часа не се приематъ.
Поемиите условия съ на разположение на интересующите
всеки присътственъ день и часъ въ канцеларията на Кметството.
пом.-Кметъ: В. К. СИРАКОВЪ
•
Електро-Техникъ: Д. ИОНКОВЪ
З а п о в е д ь № 822 гр. Варна 16 октомврнй 1914 година. Подписаний Кметъ на градъ Варна, като взехъ предъ вид'ь ,решоннето на общинския съветъ отъ 15 того подъ № '932, въ допълнение
на заповедите подъ *№ № 780 и 797 бт-ь- 1 и 6 октомврпй т. г., иамйнятъ се цените само на следующите оъестни отъ първа необходимост^ .
артикули:
I. Брашно: №
№
№
№
№
№

0 отъ 73 кгр. 25 л. 50 ст. торбата.
I
24
50
П „
,
„ 23 ,, 50 ,,
III „ „ „ 22 „ 50 .,
„ •
1У „ „ „ 21 г 50 „ , „
У „ „ ,/ 20 „ 50 „

II. Хлебъ: отъ № 0
„ № I и II
„ N2 III, I T

и

единъ кгр.
„
Г ,,
„

32"1/, ст.
0-30-— „
0-25-- „

III. Захаръ: една каса.отъ 50 кгр. 52 лв. iHa едро.
„

на дребно.

.

.

Г15 лева^крр. .

IV. Газъ:- Ромъсвп на едро каса съ 2 тенекии 13 л.
"V. Каменни въглища: Кардифъ
„
„
"VI. Месо i говеждо и овнешко
„
свинско наредъ.

1 тонъ, наредъ 60 лв.
f, пресятъ 67 лв.
я
„ „ на буци 70 лв.
.
.
0'80 ст. кгр.
.
.
1"—
„

,

s
' «
;j
[

, Както брашната така и хлеба требва да отговарятъ напълно яа >
I запазените въ общината обравгш.
.
.
,
Кметъ: А. ! Василиевъ.
j
Търговска печатница — Варна

Таблица за заклания и унищожения добитъиъ и теглото му
въ килограми
Презъ месецъ Юл ий' 1914 год. въ скотобойната на гр. Варна.
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