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,' ИЗДАВА ВАРНЕНСКОТО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

Общински заповеди.
j , Заповедь. № 908 гр. Варна, 15
ноемврий 1914,год. Подписаний кметъ
на гр.,Варна, като взехъ предъ видъ
решението на .общ. съвтзтъ отъ 14 того подъ № 1011 и въ, допълнение на
заповедите ми подъ №, № 780, 797,
798 и 822, на основание закона за оп
ределение цените на съВстните и др.
артикули и чл. 64 отъ закона за град
ските общини;

' ЗАПОВЪДВАМЪ:
А

^

'

i

1. По цените на труда да не се
правятъ никакви намаления на надни
ците, месечните заплати, както и въз
награжденията на парче въ всички час
тни производства и предприятия отъ
цените каквито съ биле до 15 юлий
т. г. за едни и същи работници.
2. По цените на кожарските ар
тикули, Француския гьонъ да- се про
дава по 8 л. 50 ст. кгр., Женевския-7
лв. кгр. и местния 6'60 ст. кгр. на баля, фабричните цени на местния гьонъ
6 л. кгр. на баля.
Подметки мъжки съ токовете да
се правятъ до З л . 80 ст. чивта, жен
ски до 2 л. 80 ст. чивта. •- 3. На Българското платно подъ №
№ 4250, 3850, 3450, 3550, 5650, 9025,

9150, 5250, 4850 и 125 да се допустне
увеличение 17 и 50 на°/0отъ ценораз
писа, обявенъ на 12 мартъ т. г., по
останалите № №-ра, ценоразписа отъ
3 септемврий е валиденъ.
4. Цените на джамовете, се определятъ на каса 30 лв. до 40 цола, а
на дребно по 4 л." кв. метръ, съ' пос
тавката имъ.
5. Цените на кафето се определятъ: а) кафе «Рийо» I кач. 3'40 лв.
кгр. на торба, на дребно 3'80 л., кгр.
б) също кафе «Рийо» II кач. 330 л. на
торба, на дребно 370 л. кгр., в) кафе
«Типъ» I кач. 3'20 л. на торба, а ла
дребно 360 л. кгр. г) също кафе «Типъ»
II кач. 3 л. на торба, а на дребно 3'40
л, кгр.
Изпълнението иа горнята заповЬдь
възлагамъ на всички общински и по
лицейски органи, както и на самите
консуматори и наематели.
Оплаквания по нарушение или не
прилагания на некои отъ тЬхъ ще се
правятъ до г. г общ. съветници Г. Са
моковски и Ив. Павловъ. които следъ
проверка на тия оплаквания ще съставляватъ необходимите актове, за нала
гане- глоба и т. н.
Преписъ отъ настоящата заповедь
да се прати на г-на Варненский Окр.
Управитель, за сведение. Кметъ: А. Василиевъ
,
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Протоколъ № 108 отъ 4 октомври.
1) Докладва се заявлението на жите
лите на село Елечъ за направа отъ
страна на Варненската община на една
чешма въ селото имъ за поене на до
битъка имъ въ замена на изворните
води въ землището на селото отведени
за варненската градска вода.
Съвета, съгласно съ изказаното
мнение отъ н-ка на водопроводното от
деление реши: ' Разрешава да се разходватъ по стопански начинъ 2000 лв.
за направата надъ село Елечъ една
чешма съ 10 корита камени, която да
служи за водопой на жителите на село
Елечъ въ замена на изворната имъ
вода, която е отведена за варненския
градски водопроводъ.
2) Докладва се писмото на училищ
ното настоятелство въ село Елечъ за
обезвреждение загубите му причинени
съ отвеждането за варненската градска
вода, водите отъ ДЪдо Ивановите чеш
ми въ землището на село Елечъ, вслед
ствие на което училищната градина не
могла да се пои и преставала да съще
ствува.
Съвета реши да се обезщети учи
лищното настоятелство на село Елечъ
заради загубите, които му се нанасятъ
съ отвеждането на водите отъ Дедо
Ивановите чешми въ землището на
същото село за увеличение на варнен
ската градска вода, вследствие на кое
то съ невъзможностьта да се пои учи
лищната зеленчукова градина се уни
щожава единъ доходенъ училищенъ имотъ като възлага на комисията опре
делена съ решение № 174 отъ 9.1 V
1913 да определи това обезщетение.
* 3) Докладва се рапорта на общин
юрисконсултъ по въпроса за повръща
нето на варненската градска община
местото отстъпено на Варнен. окръж.
постоянна комисия за образцова желе
зарска работилница, което впослед
ствие е отстъпено на военното мини
стерство и е прЪобърнато въ арсеналъ
на флота.'

Б р . 39.

Съвета реши: Избира комисия,
каквато е била назначена по рано съ
решение № 297/1911 год., въ съставъ:
Ст. Савовъ, М. Вълковъ и Д. Кондовъ,
която съ участието на техническите
власти да проучи и се произнесе по
въпроса въ рапорта на общинския юрис
консултъ.
4) По преписката на дружество
«Гроздъ» конкретизираха се следните
предложения:
а) Прие се едногласно отъ съвета
да се отнеме отъ дружество «Гроздъ»
незаконно завладеното общинско ме
сто отъ 9,329 кв. м. отъ общинската
мера, като се покани това дружество
въ 15 дневенъ срокъ да го освободи,
или въ противенъ случай да се заведе
процесъ за отнемането на местото;
б) Тоже едногласно се прие да се
заведе и процесъ' за вредите и загу
бите, които дружеството е причинило
на общината отъ държането на каза
ното место презъ год. отъ когато го е
завзело (било че дружеството отстъпи
доброволно въпросното место или му
се отнеме принудително).
Относително размера на тия вре
ди и загуби, който требва да бъде фиксиранъ пртздъ съдътъ, съвета избра
комисия отъ общин. съветници К. Геновъ и Самоковски и общин. юрискон
султъ Г. Янтовски, която да определи
размера на искътъ.
в) Споредъ даните въ преписката
отговорни ли съ общинските техниче
ски власти? — гласувано това предло
жение, срещу 6 гласа1 — меншество
съвета ръши, че не съ отговорни.
г) Има ли отговорность постоян
ното присътствие по тази работа —
срещу 5 гласа меншество, отъ 18 присътствующи съветници, съвета реши,
че нема отговорность.
Настоящето решение въ преписъ
заедно съ заявлението на Петко Ив.
Бакърджиевъ, председатель на управи
телния съветъ на д-ство »Гроздъ« да
се изпрати на министра на общите
сгради, пътища и благоустройството,
на зависяще разпореждане^
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<• Протоколъ № 109 отъ 6 октомври. лева, която сума, както и сумата 12—
1) Общ. съветникъ Ст. Георгиевъ зая 15 хиляди лева за ремонта,на сегаш
ви на съвета, че имало оплакване ка ните морски бани да се предвидятъ
кво" брашнарите и бакалите продъл въ бюджета за идущата! 1915 год. <
жавали да продаватъ брашното съ по
3) Съвета не отменява решението
високи дЪни — 25 до 26 лева .торбата; си отъ 19 септемврий 1913 за построй
захарьта Г20 лева или най-малко. 1 "15 ка на топли морски бани споредъ из
килограма.
работения проекто-планъ, но защото по
Общинския съветникъ Р. Василевъ ради политическото положение и по
предложи, ако съвета е убеденъ, • че немане на достатъчни средства нема
определените цени въ запов-бдьта съ възможность въ скоро време да се
нормални, да се направи всичко за при започне постройката имъ, затова въз
лагането на тая заповедь. Изисква се приема да се построятъ по-малки и
големъ ефикасенъ контроль и за та- по-ефтини топли морски бани. .
къвъ посочва примерно контрола, кой
то се упражнява отъ софийската об
щина върху продажните цени на съОбщински търгове.
естните продукти. Тамъ е избранъ единъ общински съветникъ съ едно тех
ническо лице, които ходятъ на всеки ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИН. УПРАВЛЕНИЕ
дюгенъ и магазинъ и било по книгите или
Обявление № 19923. гр. Варна,
по другъ начинъ контр. ежедневно про
4
ноемврий
1914 година. Обявява се на
дажните цени на тия продукти.
интересующите,
въ Кметството на
Вследствие ,на това съвета реши: 11 декемврий т. г.че 10
пр. обедъ
избира общин. съветникъ П. Анчевъ, ще се произведе търгъчаса
съ
явна
конку
който придруженъ отъ единъ санита- ренция, за отдаване подъ наемъ общин
ренъ агентъ да прави ежедневенъ кон ското дюгенче въ местностьта Каратроль по дюгените и магазините за боклукъ, за срокъ две години — отъ
изпълнението на заповедьта за про
януарий 1914 год. до 31 декемврий
дажните цени на съестните продукти 11916
година.
отъ първа необходимость.
Първоначалната
наемна
2) Приема се оставката на общин. цена и залога ще се годишна
определятъ
отъ
лекарь Д-ръ М. Поповъ, считано отъ тържната комисия въ деньтъ на търга.
10 того.
Кметството.
Протоколъ № 111 ртъ 8 октомв.
Докладва се протокола отъ 28 септем.
Обяление № 19206. гр. Варна, 23
на комисията по проучване въпроса
за ремонта на сегашните студени мор октомврий 1914 год. Обявява се, че въ
ски бани и направа до техъ на топли кметството на 29 ноемврий т. г. отъ
10—11 часа преди обедъ ще се про
морски бани.
Съвета реши: 1) Да се йзвършатъ изведе втори търгъ съ явна конкурен
поправките на сегашните студени мъж ция за доставката на 2ООО кгр. оста
ки и женски бани, споредъ както се тъци отъ памучна прежда и 600 кгр.
препоръчва отъ комисията и натовар платнени парчета, нуждни за почист
ва техническото отделение да пригот ване машините въ градската общинска
ви въ най-скоро време нуждните пла електрическа централа.
нове и книжа и да се* обяви търгъ по
Приблизителна стойность 3000 лв.
спешность за тия поправки на стой- Залогъ 5% — '50 лева.
ность около 12—15,000 лева;
Конкурентите требва да се съоб. 2) Да се направи времена построй разятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
ка близо до сегашните студени бани за обществените предприятия.
за топли морски бани, за около ЗОООО
Кметството.
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' Обявление № 19205. гр. Варна,
23 октомврий 1914 год. Обявява се, че
въ кметството на 29 ноемврий т. <год.
отъ 3 —- 4 часа слЪдъ обедъ ще се
произведем търгъ съ тайна конкурен
ция- за доставката на 13125 тлеещи
икономически и обикновенни електри
чески лампи, нуждни за градската елек
трическа инсталация въ града.' • -~
Приблизителна стойность >около
15000 лева. Залогъ 5°/0 — 750 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл.ill — 14 отъ1 закона
за обществените предприятия.
„
_ „.,„__ Кметството.

:!и Обявления № 20937г гр Варна, 20
, ноемврий 1914 г. Обявява се на интересующите, 'че въ кметството на 12 де
кември т* г. отъ 10 до 11 ч. пр обедъ
ще се произведе втори търгъ съ тайна
, конкуренция за печатането общинския
вестникъ и разни др. книжа и бланки
за прЪзъ 1915 год.
о Приблизителна стойность—8000 л.
1
Залогъ 5%- — 400 лв
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. Н»— 14 отъ закона
за обществените предприятия^
Кметството.

Обявление ,№ 20831. Варна, 18-й
ноемврий 1914 год.ч Обявява се на интересующите се, че въ кметството на
28 того въ 9 ч. сутриньта ще се про
изведе вторий пъть -търгъ, по спешность, съ явна конкуренция, за отда
ване подъ наемъ общинските месарски
дюгени въ Халите на И, III, IV" и У
участъци на града
Залога се определя отъ тържната
комисия въ деня на търга.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия • i
,, Тържните книжа съ на разполо
жение всеки присътственъ день й часъ
въ общинското управление
't '
Кметството.
ь

' - , Обявление № 20988. Варна, 20-й
ноемврий 1914 год. Обявява се, че въ
кметството на 12-й декемврий т год.
отъ 9—10 часа пр. обедъ ще се про
изведе търгъ съ тайна конкуренция за
доставката на разни строителни мате
риали презъ 1915 год., нуждни за по
държане на градските здания^ водопро
води, канали, пътища, мостове и др.
Приблизителна стойность — > 6500
лева. Залогъ 5% — 325 лева.
•
Конкурентите ^ требва да се съобразятъ съ чл. 11 — 14 отъ закона за
обществените предприятия.
Кметството.
i

Обявление № 20910 Варна, 19-й
ноемврий 1914 г. Обявява се на интересующите', че въ кметството на 11-й
декемврий отъ 4 до 5 часа сл. обедъ
ще се произведе втори търгъ съ тайна
конкуренция, за доставката на 90000
кгр ячмикъ, за храна на общинските
коне презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 15000 л.
Залогъ'5% — 450 лева въ банково
удо
!
стоверение.
конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 отъ закона
за обществените предприятия.
Кметството.

Обявление №- 20846. Варна, 18-й
ноемврий 1914 год. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 11
декемврий отъ 10—11 часа предъ обедъ
ще се произведе търгъ съ тайна кон
куренция за поправката на облицовката
на бреговете, "калдъръма на дъното и
праговете, на отводнителния, каналъ*
край гр. Варна.
Приблизителна стойность 16000 лв.
Залогъ 50/в— 800 лева въ банково удо
стоверение.
Конкурентите требва да се съобразятъ съ чл. чл. 11 — 14 оть закона
Обявление №21137. гр. Варна, 22
за обществените предприятия.
ноемврий 1914 год. Обявява се на инКметството. тересующите, че въ кметството на 13
ч
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декемврий отъ 10 до 11 часа преди
обедъ ще се произведе втори търгъ
съ тайна конкуренция за доставката
на медикаменти и превързочни мате
риали, -нуждни за общинската аптека
за презъ 1915 година.
Приблизителна стойность 8000 л.
Залогъ 5% — 400 лева.
Кметството.
-, <

Обявление № 21131. Варна. 22-й
ноемврий 1914 г Обявява се на интересующите, че въ кметството на 13-й
декемврий, 9 ч. преди обедъ ще се
произведе търгъ съ явна конкуренция
за продажбата на: 1) 12 броя аладинови употребявани съ м а л к и повреди
уампи; 2) Около 500 броя обикновенни
Злични здрави употребявани фенери и
д) Около 300 броя обикновенни повре
дени фенери.
Първоначалната оценка на всич
ки лампи и фенери възлизатъ около
4000 л. Допуща се конкуренция общо
за всичките и по отделно за 3-те вида.
Залогъ се—иска-5°/0~ отъ първона
чалната оценка.
Тържните книжа ! й'самите лампи
и фенери съ на разположение въ об
щината всекой присътственъ день.
Кметството.
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Обявление № 20909. Варна, 19-й
ноемврий 1914 г. Обявява се на интересующите се, че въ кметството на 11
декемврий т. г. 3 часа сл. обедъ ще се
произведе втори търгъ съ явна кон
куренция за доставката на:
Хлебъ за окоДо 1500 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 търгътъ е 5%Кметството.
Обявление № 21093, Варна, 2ьй
ноемврий 1914 г. Обявява се на интересующите, че въ кметството на 12-й
декемврий т. г. 3 часа следъ обедъ
ще се произведе търгъ съ явна кон
куренция за доставката на 40 тона
първокачествени камени въглища «Кардифъ», нуждни за отопление на общ.
помещения презъ зимата 1914/1915 г.
Приблизителна стойность 3200 лв.
Залогъ 5% — 160 лева.
Конкурентите требва да се съобразятъсъ чл. чл. П — 14 отъ закона
за общественните предприятия.
Кметството.

«

Обявление № 19266. градъ Варна, 24 Октомирпй 1914 година.
•1
Обявява'се на пптересующпте, ,че в т, * „Юнашкия салот." на гр.
Варна, ще;се иродадатъ.» чрезъ публичепъ тьргъ чрезъ явна конкурен
ция лраздиите .градско общински места, находящп се въ IV" и V уча
стъци на града отъ десната страна'на шосето Варна—Добрпчъ'и улица
„Крайна", както следва:
'
*
. :- j ; i , I . На 1 Декемврий т. г. отъ 9 часа сутрипьта.
/Местата отъ г кварталите подъ № № 484, 485, 486, 487, 488 и
489'съдържащи 'всичко 58 парцела;
-• • ' '
2. На 2 Декемврий TJ г. отъ 9 часа сутриньта."
Местата-отъ кварталите, подъ № № 4 9 0 . 4 9 1 , 4 9 5 , 494' 497 и 498
съдържащи, всичко 57 парцела;
. >
1 г
*
' 3. На 3 Декемврий т. г. отъ 9 часа сутрипьта.
Местата отъ кварталите подъ № № 499, 500, 501, 502 и 503
съдържащи всичко 66 парцела;
>

*
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А^На4Детсемврий'т.г.отъ9часасутрйнъта.^1
l;q :
Местата отъ кварталите подъ :№ № 504, -506, 507,г5О8. и 510: .г
съдържащи 68 парцела;
•;<>:''.-? >JC. - ;,:
• •: . = .' .<-г. :V.:i r;-* •.••' • , , ; ч : ^
v r ......•'••
Ь. На 5 Декемврий т.г. отъ 9 часа сутргтъта. ' ч г - \
- : ;-^
• •..:• Местата отъ кварталите подъ !№ № 511, 512, 514, 515 п • 516 ,.мсъдържащи 59 парцела. • ... ."•'••'!'.•
..^.к;.'). - \°... <ь..1ц,
,
. 6 : На-8 Декемврий, т. г. отъ 9 часа сутритта. ,;:;:.о :;8:и.я 'it!
Местата отъ кварталите подъ ;№ № 517, 518, 519,: 520^ и 521 . •<
съдържащи 63 парцела;
,,
j ...... , , .... ..-•;
7. На9 Декемврийт. г. отъ 9 часа сутриньта.
•X. Местата, отъ кварталйт-Ь подъ № № 5 2 3 , 24, 526, 527, 528 и 529
:• съдържащи 66 парцела;
' .: . ' б : !,,/••
,.,,...;•. , с : - к ';/ f.,,,:,.,,,,^,))
. . . •' 8.;На 10 Декемврий. т. г. отъ ,9 часа сутритта^ ,'' :^ Г"у "*,",."'
;,.

.; Местата отъ кварталите подъ № N° 530, 531, 532 й'533, съдър-^^ ; \''
жащи 60 парцела, или всичко отъ кварталйт-Ь 484 до 533 включително, v '!7"7~
безъ. кварталите подъ № № 492, 495, 496,505,;'513, ,509, 522: "и ''.525, "^V,' ••
конто оставатъ за общинска потреба, що ео продадатъ 496 парцлда .(места)..' ,;7 ,/
• •'-' .:'. о З а л о г ъ за право участие, въ тч,ргасо, изисква 57 0 върху ' първо- .,.'...'.,-, j.'
: началната цена, която ще се съобщи въ деня 'на, търга .ота тържната
,,,,,'
комисия, който ще ice изравни върху добитата на търга цена.. п - - V; 7^ 7,7,(7 7
'.-•' .;, Наддаванпето .ще става; па квадратеиъ метръ.
, . ,. . ,Т
т
' , Тържните книжа с ъ на разположението на гштересующнте : с е , 1 п
всеки присътственъ день и часъ'нъ Общинското Управление.,777^ 77'.,',Д'..'
• 'J':, и..о>. Кметството.
.УЛ,

ните документи, за право собственбсть,
за! да; си го получатъ,7доте ще^бж-л
ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ датъ продадени ,на пубдиченъ търгъ.7
за!въ полза на Общината.
j .о т • и. •; •'; V •;,: 'А
Кметството.
Обявление № 20850. гр. В а р н а ,
18 ноемврий 1914 год. Обявява се, че
подъ надзоръ_на_ Общината,- въ- двора
на пожарната команда, се намиратъ
Варненски Граждани!
следующите безтопанни добитъци (юва).:
г
1) единътконь, съ белези:. години
•- Пазете чистота r на,. града и
13, косъмъ тъмно-пепелявъ и по гърба не обръщайте улиците на .мес
си има бели петна.; [..
i.u- »•
2) едно женско магаре съ{р%}уЬзи: то, гдетЬ; се изхвърля сметь и
години 8, косъмъ кестенявъ, навес ПОМИИ.
:ц-А.,-> г ь » [ ,
;иу\ч\.
ното ухо има отрезано , —. ,.уйма ,и.,на
'
Пазете
общинските,
държав
върха отрезано.^Тр.еи съ едно жен^
ни* и чартни имотй^ кагр своите.
ско магарче — пърне и
3) едно женско магаре съ белези: Предупреждавайте Децата да
години 5ги косъмъ сивъ;- 7 j _,*. . ,v
не чупятъ-! и делатъ дърветата
Съгласно чл. 4 отъ закона за »ювите« ако до 41 денв отъ датата на въ гр>а,л;ините й^по тротоарите.
публикуването въ Държавенъ вестнйкъ',
не се явятъ стопаните имъ съ нужд-
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