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Ц"Ьната к а в-Ьстника е винаги
пр-Ьдплатено
за година еамо . . . , ' . • . . • • 3 лева
за V? година . ... . . . . .' V 150дева
Единъ брой 5 стотинки.

Издава

Варненското

Решение Л1 504.
Докладва се постановлението на Ми
нистерския съвЪтъ, взето въ 'заседанието
му на 14 октомври т. г. протоколъ •,№ 162,
и въ връзка съ него писмото $ 2964 отъ
16 сжщий на Министерството на Вжтр-Ьшвите работи и Народното Здраве, съ кое
то, като се съобщава, че на Варненската
Градска Община се разр1;глава да сключи
заемъ 500000 лева отъ Българската На
родна и Земледелческа Банки за подпома
гане крайно бедните семейства въ гр. Вар
на, предлага се на съвета, да държи новъ
протоколъ, диспозитива на който да легне:
1) Разм^рътъ; 2) Процента на лихвите; 3)
Срокътъ на изплащането; 4) Гаранциите и
б) Целите за които ще бжде употребенъ
заема-:
3) Срокъ за изплащането 40 години;
Сл4дъ като говориха о.бщинскитб съ
ветници г. г. Димитръ С. Поповъ, Ввнедикъ Поповъ, Панайотъ Кжряодевъ и Кме
та Ст. Савовъ, въ допълнение на реше
нието подъ № Лв 107.914 г. и 3.916 го
дина, съвета
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Пари, писма и всичко за в-Ьстника да се»-лраща'•'•*•'
до Град. Общинско Управление въ грЛВаржа. .
За обявления св плаща на ду м а с / " х " ^
За I страница . . . . . . .
. .. о ^ Ш ^ !
За II страница . . . . . . . . . 8 ст?
За III и IV страница . . . . . . . 3 ст.

Общинско

Управление

4) За обозначение на банката, за обез
печение редовното и своевр-вмено издължа
ване на съответните погашения и лихви, на
закаснелигв вноски, разноски и пр., общи
ната дава въ залогъ на баиката првходигЬ си:
а) Отъ абонаменти и такси за право
ползуване отъ общинската вода;
б) Отъ абонаменти за консомиране енергия отъ градската електрическа мрежа; и
в) Отъ общинските връхнини (добавачни стотинки):
5) Средствата отъ заема ще се употр-вбятъ за цельта, означена въ II-то пос
тановление на Министерския сьветъ. взето
въ заседанието му 14 Октомври 1114 г.
протоколъ М 162, а именно: за подпома
гане на крайно бедните и нуждающите се
семейства въ Варна прЬзъ време на вой
ната, като, независимо отъ допълнителния
бюджетъ, който за тая цель ще бжде изгоненъ и пасуванъ отъ съвета, св направи
правилникъ, който да урежда и начинътъ
на подпомагане й подържане на бедните

Указъ № 417

1) Разм-врътъ на заема, който ще се
НИЕ ФЕРДИНАНД'» I
сключи съ българската или земледелческа
съ Божия милость и народната воля
банки съгласно П-то постановление на Ми
Царь на Бъ^^арнте.
нистерския съветъ, взето въ заседанието
Обявяааме на *6ичкн наши верноподму отъ 14. Октомври 1915 год.; протоколъ
данници:
Минисуерскиятъ съветъ въ заееЛ 162, да бжде (500000) петстотинъ хи
даието си на,Д4 Октомврж 1915 год. (про
ляди лева; ,
•
.
токолъ №.Дб2), държа,
2) Съ лихва 7 % годишно;

Стр. 2

Варненски Общински Вестникъ

Ннв утвърдяхме и утвърдяваме сл4дващето II постановление:
.На основание чл 47 огъ Консттуцията, разрешава се на ел*дннте общини
д* сключатъ заеми отъ Българсната Народ
на или Землед-Ьлческа банки: Варненската
община, 500000 лв; Самоковската община,
200000 лв ; Карнобатевата община, 50000
лв.; Ескиджумайеката община, 50000 лв.;
Русенската община, 300000 лв и Вратчансяага община 50000 лв
Средствата отъ тия заеми да бждатъ
употребени «изключително за нуждите на
крайио б"Ъдни-1$ семейства, на оеганалит*
саката отъ войните презъ 1912.1913 год.
и въобще на тези, които не засега правилнакъгь за подпомагане на нуждающте
се-войнишки семейсгваунрезъ" врема хна
мобилизация и война. Запов4дваме, настоя
щето постановление да се облече съ Дър
жавния печатъ да се обнародва въ . Държавевъ ВЬствивъ* и да се ту"ри въ дей
ствие.
Разпорежданията за въвеясдане въ дей
ствие на каваното постановление възлагаме
ва нашия министръ на Вжтрвшните Рабо
ти и Народното Здраве. .
йздаденъ въ София на 22 Октомври
1915 год.
'. '
Па първообразния съ собствената на
Негово Величество Царя ржка написано:
•
ФЕРДИНАНДЪ.
Нриподписалъ, министръ на Вжтреш-~
ннте Рабош и Народното Здраве: Хр. Г.
Цоповъ.
Първообразниятъ указъ е облеченъ съ
Държавния печатъ и зарегистрованъ нодъ
Ка 25' 8 на 29 окюмврий 1915 година.
Пазитель на Държавния Печатъ, ми^ р ъ на Правоеждвето: "Хр. Йв. Поповъ.
1а първообразния съ собетвоиата на
1(еговдч?ел ИЧвство Царя ржка написано;
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ложения тукъ указъ, да утвърдите II пос
тановление на министерския съветъ отъ 14
Октомври т, г. (протоколъ.М 162), отно
сително разрешаването на Варненската, Са
моковската,1 Карнобатевата, Русенската и
Вратчеяскат» градски община да сключатъ
заеми.
'"
Гр София, П Октомври 1915 год.
Смъ, Господари), иа Ваше Величество
най-почитателно, служитель и веренъ поддаивкъ,
ч
Министръ на Вжтрешяите Работи и
Народното Здраве: Хр. Г. Поповъ.

. Решение № 510
Г
Докладва се о^ъ Кмета за избиране
комисия, която да изработи правилникъ за
раздаване помощи на бедните семейства въ
гр Варна съвета.
.
Р -В Ш И :
-.'{
Избра следните общински съветници;
Д. С. Поповъ, Ан. Вайчевъ, Р Василевъ и
общинския дориетъ-консултъ Г. Янтовскд и
общ. контрольоръ -Сг. Чдшмеджиевъ, които
да изработятъ въ едно най кжсо време въ
просния правилникъ и го докладватъ въ
съвета заудобрение в приемане.
,

ПРАВИЛНИКЪ
За общинските ггомощи на нуждающпте се
семейства отъ гр. Варна до траене на мо
билизацията и войната. •

1, Общи положония и размеръ на псмощвте.
~ч - • ~ .:•.•••.-.- ..••-<-. :• •
Чл 1.: Семействата на крайно-бедни
те неджгавите, сакати отъ войните презъ
1912 и 1913 години, вдовиците и сираци-^
те огъ -.гр.'Парна,. неспособни за работа,
или макаръ способни за такава, но поради
войната и безработицата не намиратъ ра
^брЬно. ФЕРДИНАНДЪ".
бота, получавагь помощь отъ общината ~за
своята издръжка споредъ наредбите на тоя
Докзадъ дочдегово Везичестно Царя
привилникъ.
2971.
Чл. 2. Съ помощь за-издръжка отъ
Господарю,
Общината се ползва: а)/всеко семейство,
На основание ч* 4Кптъ Конституци- доходите на което отъ недвижими имоти,
ята, честь ми е да моля КЬце Величество отъ капитали, отъ търговски, свободни или
да благоволите, чрезъ подписвавето иа при служебни занятия, пенсия и други факти-
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Стр Я

За организиране и определяне по
чески н е п р е в и ш а в а т ъ 30
лева месечно; б) ония членове отъ вой мощите на семействата, общинския съ
нишките семейства, който не засега ветъ избира или назначава централенъ
правилникътъ за подпомагане войниш комитетъ, въ съставъ, на които влизатъ:
ките семейства пр1ззъ време на моби Кмета, или единъ отъ помощниците за
лизация и ,-бойна, — ако те еж недъгави, председатель, и за членове: трима ду
безработни и въобще некадърни сами ши общински съветници и контрольора.,
Въ помощь на комитета маже да бжда искарватъ прехраната си. .
датъ
повикани: инжинеръ-началника- на
Чл. 3.. Разм^рътъ на.помощьта е по
.техническата
служба, градинаря, упра
25 ст. на членъ отъ с&мейст-вбто;дневно,
вителя
на
лозовия
разсадникъ, леснино въ никой случай не" по-вече отъ 1
чея,
единъ
свещеникъ,
единъ отъ глав
лв. дневно за ц1зло сЬмейство, отъ кол
ните
учители
или
директори
на про
кото члена и Да се. състои то. Помбщьта
гимназия,
единъ
представитель
на
благо
държавна и общинска неможе да надми
детелните
и
благотворителните
Д-ва
и
нава 1 лв.;дневно на семейството.
трима
видни
граждани
(или
гражданки).
: Помощь се дава на тия семейства, (
които поради мобилизацията, войната и <
За раздаването пъкъ на определе
общата безработица еж останали безъ ;
ните
помощи централния комитетъ на
никакви средства; както и на такива, I
значава
за всеки градски участъкъ от
които макаръ и да получаватъ никакви I
делни
участъкови
подкомитети, ?на че
доходи, не пртзвишаватъ максимума,
ло
на
които
стои
общински
съветникъ
пр^двиденъ въ чл. .2.
(за
председатель),
и
за
членове:
еЧл. 4.'Раздаването на помощите за- ! динъ учитель и трима (или повече,по
спо-'
почва отъ 25 Ноември 1915 год. а свър
шва двадееетъ и единъ день слъ\цъ като редъ нуждата) граждани.
войната бжде свършена и войските —
Чл. 7. Щомъ като се конституира,
демобилизирани. То (раздаването на но- комитета, и щомъ се образуватъ уча
мбщит-Ь), по независящи отъ общината стъковите подкомитети, пристжпя се
причини и по ^рЪшение на'съвъта, би веднага къмъ приготвяне списъци за
могло да се прекрати и по-рано.
\ нуждающите се бедни по единъ и сжщъ
. Чл. 5.. Помощьта се дава: а) въ пари, образецъ. Въ тия списъци ще бжде отили натура. Въ последния' случай пре белезано въ особени графи: името и
димно въ зърнени храни, брашно, хлЪбъ, презимето на лицето, глава на семей
.картофи, бобъ и топливо; и б) въ' пла- ството, което има право на общинска
•щане общинска работа -за мжже по 3 помощь;' възрастьта му и физическите
лв. и за жени по 2-50 лв. дневно.
| недостатъци, ако такива има; имената
на членовете .отъ семейството и възра
II. Организация на помощит*.
стьта имъ; доходите които получаватъ,
Чл. 6. За организиране, определяне и дали ги получаватъ фактически, (дне
и раздаване помощите между семей вно, месечно или годишно); и най-сетне,
ствата, както и за създаване общинска кои отъ всичките членове на семей
работа за безработните се грижи об ството еж годни, и за каква физическа
щинския , съветъ и. общин. управление.- работа.- Списъците се състазляватъ и
Последните ^югжтъ да- прибегватъ до попълнятъ по писменно или устно зая
съдействието на бюрото за социалните вление на нуждающите се бедни, по
нужди, с в е щ е н и ц и т е , у ч и т е л и т е , инициативата на съветниците и коми
представителите на благодетелните тета, или по посочване на гражданите.
и благотворителни комитети и дружест
ва, на видни Варненски Граждани и -,,. Чл. 8. Определените размери на по
Гражданки, и на Началниците на от мощите се съобщаватъ на населението
делните служби и отрасли при общин писмено чрезъ залепване списъците
ското управление. '
предъ общинското управление.

Сгр. 4
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III. Заключителни наредби.

Брой 1

тралния комитетъ, раздавателните, или
наднични листове (обр. № 8) ще се приподписватъ'отъ ръководителя на рабо
тата и отъ общинския съветникъ, кой
то присжтствува при плащането.
. Чл. 14. Членовете на централния
комитетъ и на участъковите подкоми
тети не получаватъ никакво възнаграж
дение отъ общината.

Чл. 9. Общинските помощи, било въ
пари, било въ натура, се раздаватъ
веднажъ за 15, или 30 дена. Надниците
иъкъ за извършена общинска работа
се плащатъ по седмично всеки сжботенъ#день.
'
•'
Чл, 10. Раздаването на помощите
става срещу списъкъ, въ който има
графи: № по редъ; Името и презимето
на получателя на помощьта; № по редъПротоколъ № 115 «;
по общия списъкъ; Участъка, улицатаНа заседанието на Варнен. Градско
и №-ра на кжщата му; числото на чле
новете въ семейството му; дадена по- Общински Съветъ, държано въ извън
мощь въ пари, или натура (въ послЪд- редното му заседание на 13 Ноември ч
'
ния случай се определя изрично видътъ 1915. година.
или родътъ на натуралната помощь и
ПРИСЪСТВУВАХА:
се поставя стойностьта й въ левове и
ст.); И разписка отъ получателя на по^
Кметъ Ст. СавЪвъ, като председа
мощьта. ; . •.
| тель на съвета.
Помощници кмета: Г. Ив. Ноевъ.
Чл. 11. Нужните суми за раздаване I
помощи въ пари, или за купуване на |
Членове на съвета:
съестни продукти и топливо (по за 15 |
В. Поповъ, К. Геновъ, ,Г. Серафиили 30 дена)/се авансиратъ на Кмета,!1
мовъ,
А. Байчевъ, П. .Юкржиевъ, Д-ръ
председатель на централния комитетъ,
В.
Парасковъ,
С. Юлзари..
, -,
или. на общинските съветници, пред-'
седатели на участъковите подкомитети;
• При секретаря: Д. Н. Доковъ.
—споредъ както поиска Кмета, за която
;> ОТСЖТСТВУВАХА:
цель той прави писмено нареждане до
до общинския контрольоръ. .
Ал. Василевъ, Д. СПоповъ, Г. Серафимовъ,
Ст. Георгиевъ, А. Данчевъ,
Срокътъ на оправдаване на отпус
Ив.
Павловъ,
В. Сираковъ, Ж. Дикиджинатите по горния начинъ и редъ аванси.'
евъ,
Р
Василевъ,
М. Вълковъ, Г. Филие месеченъ.
риди, Д. Кондовъ, Г. Самоковски (всич Чл. 12. Списъците, по които става ки милитаризирани) П. Анчевъ и Д-ръ
раздаването' на помощите, се припод- Карамихалевъ.
••••..писватъ отъ председателя и членовете
;
Прочете се протокола отъ миналона участъковите подкомитети.
то заседание на съвета, който се одоб
Чл. 13. Организирането на плащане ри и подписа отъ членовете,^ които еж
общинска работа за здр'авите и способ взели участие въ разискванията, изло
ни за физически трудъ бедни ще става жени въ.него, следъ което се пристъпи
винаги отъ централния комитетъ, който къмъ разглеждане поставените на днечрезъ протоколно решение ще опре венъ редъ въпроси.
> ;.
деля какъвъвидъ работа кжде ще-се
;-;. \
извършва. А за даг стане - отпущането ^ - : -^ Р * Ш Е Н И Е № 525.
на сумата, нуждна за изплащането на
Докладва -се -отъ- кмета правилника
надниците, ще се представя на контро- за общ. помощи на нуждающите се се
лата редовенъ раздавателенъ или надни- мейства отъ гр. Варна до траенето на
ченъ лйсть образецъ № 8, въ който се мобилизацията и войната, изработенъ
означава-№-ра на протокола на цен отъ комисията избрана отъ общинския
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съв*тъ въ извънредното му заседание на
€ Ноември т. г. съ решение М 510 като
се докладва правилника членъ ао членъ и
слъдъ като говориха по него общинските
съветници г. г. В. Поповъ, П. Кжржиевъ,
К. Геновъ и Кмета Станчо Савовъ, съвета
Р Ъ Ш И . приема правилника за общинските
помощи на нуждающит-в сд семейства отъ
гр. Варна до траенето на мобилизацията и
войната съ измененията и допълненията.
М 526. Предложи се отъ Кмета за
да се изберать членове за централния комитетъ за организиране помощите на се
мействата съвета Р Ъ Ш И ; За членове на
централния комитегъ за организиране и опр-Ьд^ление помощите на се* ействата из
бра следните общ. съветници: Георги Серафимовъ. Панайотъ Кжржиевъ, С. Юлзари
и общ. вонтрольоръ Ст. Д. Чегамеджиевъ.
Лв 527. Пръдложи се отъ г. Кмета
за избиране членове за председатели. на
секциите за раздаване опръдъленитъ помона бъднятъ съмейства въ тр. Варна, съ
вета Р Ъ Ш И : За председатели на секции тв за раздаване определените отъ централшия комитетъ помощи на бъднитъ семей
ства 5ъ__гр_.^_Варна^ ^лъднит* общински съ
ветници; 1) За I уч. общ. съвътникъ г. В,
Поповъ, 2) За 11 уч. общ съвътникъ г.
А. Байчевъ, 3) За Ш уч общ. съвътникъ
г. С. Юлзари 4) IV уч. общ. съвътникъ
г. К. Геновъ, 5) за V уч общ. съвътникъ
г Г. Серафимовъ.
Лв 528 Докладва се отъ Кмета, че
понеже той е разделъ на бедните войниш
ки оямейства хлъбъ за връме отъ 29 Ок
томври 1915 год. до 6 Ноември с. г. на
сума 15000 лева моли да му се признае
тази сума за изразходвана съвета Р Ъ Ш И :
Признава израсходваната отъ кмета сума
та 15000 лв за раздадения на бъднит*
войнишки семейства въ гр. Варна хлъбъ
за връме отъ 28 октомври 1915 год. до 6
ноември с . г
М 529. Докладва се отъ Кмета, пис
мото на Н-ка Инжннера на електрическото
отделение В&. Лв-15 643, съ което съоб
щава, че вследствие бонбандировката ва
14 м. м. Октомврий електрическите въз
душни мрежи въ улиците ьервенска и
Храбъръ еж биле повредени и за поставя
нето имъ въ исправеносгь нужно е да се

Стр. 5

купятъ 150 м. медна жица приблизителната
.стопность на тази жица е около ПО лева,
съвъта РШПИ:
Разрешава да се отпусне исканата
сума ПО лева за покупка на въпросните
медни жици за въстановяване и поставя
не въ изправность електрическото освътление въ улиците „Червенска" и „Храбъръ".
Лв 530. Докладва се отъ Кмета пис
мото на Варненското училищно настоятел
ство Вх Лв 15841, съ което моли да имъ
се отпусне (10) дететъ торбп отъ общ. циментъ взаимнообразно, понеже въ града
липсвалъ такъвъ за доиекарване -оградата
нк училището ,,Св. Климентъ" въ града,
съвъта РЪШИ;
Сазръгаава да се отпусне взаимнооб
разно на Варненското Училищно Настоя
телство искаантъ (10) деестъ торби циментъ.
Лв 532 г; Кмета докладва, че понеже
работата въ общинското управление доста
се усилил» и само единъ пом. Кметъ не е
въ състояние да я нзвърпгв, а избрания
отъ 6 того съ решение Л $ 522 втори п.
Кметъ Д ръ В. Параскдвъ въпреки, .че
още"не е утвърдено за неговото назначение,
обаче пръдъ видъ многото, работа въ об
щината утръ на 14 того да нстжпи въ
олъжностьта си.
М 533 Докладва се молбата на Атанасъ Ивановъ отъ гр. Варна Вх. Лв 15799
за помощт като бъоенъ Вар граждшинъ
за преживяване и лекуване болната си
ЯС6НЯ оъввта РЪШИ:
«
Разрешава да се отпусне на Атанасъ\
Ивановъ отъ гр. Варна тридесетъ (30)
лева помощь като на беденъ за преживе
ване и лекуване бедната си съпруга
Лв 534 Докладва" се отъ Кмета пис
мото на Н ка Инжннера на електрическото
отделение Вх Лв 15589, съ което съоб
щава, че за да функционира електричес
кото осветление редовно, нужво е било да
се оупятъ некои материяли подробно озна- •
чени въ писмото му подъ Лв 3512 т. г. и
които липсвали въ общинския сккадъ стойностьта на въпросните материяли коетува
ли 469 лв. и 60 ст, съвета РЪШИ;
Разрешава да се отпусне исканата
сума 499 лв. и 60 сг. за покупка мате
риалите подробно означени въ писмото на
инженера подъ $ 3497 т. г. за редовното
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таря Димитръ Н. Доковъ до завръщането
на титулярния секретарь, съвета РЪШИ:
. Разрешава оа св нсплаща определе
.?й 535. г. Киета докладва, че понеже ното по бюджета възнаграждение за ре
титулярния секретарь >а общината Иванъ дактиране и корепиране на общ. в^Ьстникъ
Косговъ е въ редовете на войската, то о- на замЪсгникъ секретаря на общината Ди
пр-Ьдйленото по -бюджет възнаграждение митръ Н. Доковъ, който е длъженъ да из
за редакти{»ане и корегиране на общ. в4ст- дава вестника редовно, до завръщането на
викъ да се исалаща на заместникъ секре- титулярния секретарь.
ПРОТОКОЛЪ № 115.'На заседанието на Варненския Градско Общински
СъвЪтъ, държанъ на 13-й Ноемврий 1915 год. Присжтсвуваха: Кметъ Ст. Савовъ
като пр^дседатель на съвЪта. Помощници кмета:х Г. Ноевъ. Членове на съвета:
В. Поповъ, К. Геновъ, Г. Серафимовъ, Д-ръ В. Парасковъ, П. Кжрджиевъ, С. Юлзари и А. Байчевъ. При секретаря: Д. Доковъ а отсжтствуваха: Д. С. Поповъ, Ал.
Василевъ, Р., Василевъ, Т. Страшимиррвъ, Ангелъ Данчевъ, Г. Филириди, В: Сираковъ, Д. Кондовъ, Ж. Дюкмеджиевъ, Ив. Павловъ, Г. Самоковски, Ст. -Георгиевъ, М. Въдковъ. Д-ръ Карамихайловъ (всички милитаризирани) и В. Анчевъ; Про
чете се протоколътъ отъ миналото заседания на СъвЪта, който се одобри и под
писа отъ членовет-Ь, които еж взели участие въ разискванията, изложени въ него,
агЬдъ което се пристжпи къмъ разглеждане поставените на дневенъ редъвъпроси.
Докладва се рапорта вх. № 15871/1915 год. на Юристконсултьта съ който
иска' съвЪта да вземе решение за завЪжда^е граждански дЪла противъ разни
длъжници на Общината и поржчителигб имъ.
*
~
СЪВЪТА СЛЪДЪ ДОКЛАДА РЪШИ: Опълномощава Кмета да завЪде
граждански дЪла противъ долуозначенитЪ лица и поржчителитЪ имъ съ право
да пр-Ьупълномощава и др. лица сжщитЪ пра'ва, като заведе дт^ла противъ: •,
функциониране на електрическото осветле
ние изъ града.

Име и презиме на
длъжника

3» каква

яев*

1
2
.3
4

5
6
7
8
9
10

11
12

13
14

15
16
17

Кирякъ П. Бояджиевъ
Михалъ Калчевъ
Зафира. Аристидова .,
Нунуфаръ х. Артинова
Ана К.. Сотирова
Еленка Наумова.
Русса Димитрова
Зафира Аристидова
Анна Илиева
Георги Томомъ
Сотира Димитрова
Ангелина К. Сотирова
•Ангелина К. Сотирова
Вълко Ивановъ
Лефтеръ Александровъ и поржчител му Кокони Лефтерова
Василъ Тоневъ •
Василъ Анастасовъ и поржчите
ля му Василилъ Хр. Поповъ

Име и прЪзиме на
длъжника

сума
ст.

За каква
сри
лева

150—?18
12125 19
5280 20
38—^21
67(45 22
73 75*23
,45:50*24
52'80'25

" 58кв!

107|35 26
56,20':27
67 45*28
67 45;
•216 29
375 60 30
521 50 31
468 5оИ
133

I

Михалъ Ивановъ
Величка Христова "
Василъ Анастасовъ
Андонъ Тодоровъ
Стефанъ Дбнчевъ - '
Анна Артинова
Димитъръ. Тодоровъ
Коста Димитровъ и . порж-1
чителя му Атанасъ Стояновъ)
Ислямъ Арифовъ
Желю Желевъ А. Мехмедъ Алиевъ и Хюс.
Ефенди Сакаолу
Хосейнъ Предмели и поржчи)
- теля му Салимъ Мехмедовъ)
Никола Джаниевъ
Пауна Нейчо Желева
Домна Стоянова
:
Тодоръ Георгиевъ >•

ст.

9855
41 10
46850
2481861
692 50!
36 70
68 05

22^92
150
439 70
60
60
57 30
66 25
45
55 42
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34 Василка Н. Тодорова и Ба-

лаши Т. Мирчева
35 Тодоръ Петковъ , ,
36 Пена Радославова
37 Анна Филипова Н. Войводска
38 Въкко Ивановъ

73 75

Еленка Наумова

132 57» 58
[59 Цанка Стефанова
80
52 |60 Георги Томовъ
129 50'
37 80

46 40
107 35

Зафира Аристидова

52 80

Иванъ Давидовъ

87 20

216

163 Катерина Цетрова и порж- V
чйтелитъ й Спасъ Пеневъ >
39 85
и Василъ Димитровъ
)

39 Евгени Димитрова,

4

123 —
1

7375

40 Аница Захариева .
41 Коста Атанасовъ

64 Рачо К. Назъровъ и порж.-|

51 70

чйтелитъ му Димитръ Нико-|
ловъ и Димитръ Райчевъ )

268 70

42 Илия Кжса Ивановъ

М5684 50
*

й

43 Рада Ат. Чернева

36 95 65 Рачо К. Назъровъ и порж.чи-|

44 Мария Иванова

36 70'

45 Стоянка Янева Кръстева

53 95 66 Рачо К. Назъровъ и порж-| <<
чйтелитъ: Д." Николовъ и|
5684 60
37 05

46 Елиазъ Джелиловъ
47 Сотира Димитрова • '.
48 Тона Костадинова
.49 Аохоръ Аврамовъ
50 Зоя Николова
51 Аница Атанасова
52 Еленка Янакева Стойчева
53 Мария Димитрова
I
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•

54
55
56
57

Илия Кжса Ивановъ
Илия Кжса Ивановъ

;

5684 50

телитъ: Д. Николовъ и Ди-|
мимитръ Райчевъ
)

Димитъъ Райчевъ
)
24 20;
67 Рачо К. Назъровъ и порж.36 25,
чителитъ му: Д. Нихоловъ
«
и Д. Райчевъ по 14 записа
на запов-Ьдъ отъ по 1475*55
49 50]
лв. отъ пръдприятието съ
4452^
биране градскигв такси отъ
театралнитъ пръдставления
82 70
—
42
за 1915 г. Всичко 20657-70
\

й

0

•

20657 70

в

34 10 68 Ставри Костадиновъ
3545 50
I
0
70'.
268
(В 9 Ташка Николова и порж.чи-1
2500 —
теля й Н. П. Церногоровъ)
268 70]
• I -

Домна Стойкова

98 9570 Стойчо Георгиевъ

Иванъ Давидовъ

87

I
20 71

Еленка Мавродиева

Слъдватъ подписигЬ,

В Ъ Р Н О:

Секретарь:

84 Ой
67 70
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ПРОТОКОЛЪ № 121 На заседание
то ва Варненския Градско Общински СъвЪтъ, държано въ извънредното му засе
дание на 31 Декември 1915 год.

Варненско Градско Общ. Управление

Обявление

М 573
Л
••'•..
•V '
ПРШЖГСТВУВАХА:
гр. Варна* 1'9 Януарий 1916 год.
Кметъ Ст. Савовъ, като пр*дседатедь
ва съвета. Помощници кмета: Г. Ив, Но- Обявява се на интересующитъ се, че
евъ, Д-ръ В. Парасковъ,
въ кметството на 23 февруврий т г. отъ
4 — 5 часа следъ обедъ ще се произведе
. -т
Членове на съвета."
търгъ съ тайна конкуренция за доставката
Вей. Поповъ, К. Геновъ, Г Серафи- на КАНЦЕЛАРСИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
иовъ, П. Кжрджиевъ, А. Байчевъ Нри се ва общивата, за пр-Ьзъ 1916 год.
кретаря: Д. Н. Дрковъ.
Приблизителна стойность 65,000'лв.—
залогъ 5 % — 250 лв. .
:
ОТСЖТСТВУВАХА:
;.-.
Конкурентите требва да се съобразяГ. Самоковски, Т! Страшимировъ, Ив. вать сь чл чл. 11 —14 отъ закона за обПавзовъ, Р. Васялевъ, М. Вълковъ, Ал. щеетвените предприятия.
Васнлевъг В. Сирако въ, Ан. Данчевъ, Д.
Филириди, Д. 0. Поповъ, Д. Крндовъ, Ж. ,;
отъ КМЕТСТВОТО/
:
Днкиджиевь. (всички милитаризирани) П.
Анчевъ, Д-ръ В. Карамихалевъ и С Юлчари." •..,;. - . . • • • •
;
Варненско Градско Общ, Управление. .
Пречете се протокодътъ отъ миналото*
заседание на Съвета, който се одобри и
подписа отъ членовете, които еж взели участие въ разискванията, изложени въ не
го, елгвдъ което се прпетжпи къмъ разглеж
дане поставените на дневенъ редъ влпроси.

Обявление ^ , "
.-..~. ; ^ - : - . ^ : V - • • : ; - . -

м

571;-"-".-;- "•^•^•'•••*"* а Ц*

гр. Варна, 19 Януарий 1919 год.
Обявява се на интерееующите, се че
въ кметовото на 22 февруарий 1916 г. отъ
РМПЕНИЕ -М 554.
10—11 часа преди обедъ ще се произведе
Сложи се за разглеждане I извънре- търгъ съ тайна конкуренция за печатането
денъ допълиителенъ бюджетъ за подпома- ОБЩИНСКИЯ ВЪСТБККЪ и разни дрр,
паве бедните семейства въ гр. Варна прЬзъ ги КНИЖА и БЛАНКИ за презъ 1916 год
време на траение мобилизацията и войната,
Приблизителна стойность 9000 лв.—
съвета РЪШИ:
залогъ 5%—300 лв.
„Конкурентите требва да се съобразяПриема внесения I допълиителенъ бюд
жетъ за 1916 год както се внесе въ съ ватъ съ чл. чл, 11 — 14 отъ закона за обвета съ приходъ 425,000 лева и съ тол ществ. предприятия. •
ОТЪ'КМЕТ0ВОТО.
кова разходъ. : •.'••.';'• ..'•
Кметъ; (подп.) От. Савовъ, Пом. Кметъ:
(пода.) Г. Ив. Ноевъ, Пом. Кметъ (подп^
Д-ръ В. Парасковъ
• ОдЪдвать подписите на общинските съ
ветници,

- ^

••'•...-

в

"В Р

Свкретарь:

н

о ,

Варненско Градско Общ. Управление

Обявление

'

гр. Варна, 19 Януарий 1916 год.

.•";••"•••'"

Обявява се на интересующите, че въ
кметството на 22 февруарий т. г. отъ 4 —
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5 часа сл-Ьдъ обедъ ще^ее произведе търгъ
Варненско Градско Общ. Управление
съ'тайна конкуреоция за доставката ва раз
ни СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ир-Ьзъ
1916 год., нужонп за подържане на град
М 57 4
ските здания, водопроводи, -кавали, пжтища,
гр. Варна, 19~Януарий 1916 год.
мостове и др.
Обявява се, че въ кметствово на 23 февуарвй т. г. 10 чата пр*дъ обедъ ще се про
Приблизителва сюйвость 6000 лв. — изведе чъргъ Съ ЯВНА конкуренция; за
подвързването на разни .общински и библи
«алогъ 5%-^-300 лв
отечни кввги пр*зъ 1916 год.
Конкурентите тр*вва да се съобразяПриблизителна стойность 1000 лв. Заватъ съ чл. чл. 11—11 отъ закова за об логъ 5^0—50 лв.
ществените предприятия.
Конкурентите требва да се съобразя
#
ватъ съ чл. чл. 11 —14 отъ закова за об
ществените предприятия.
ОТЪ КМЕТОВОТО.
ОТЪ КМЕТСТВОТО.

Обявление

'

•

•

.

"

-

•

|

I Извънреденъ Допълнителенъ Бюджетъ за 1916 година.
Гласуланъ и приетъ отъ Съв-Ьта за иавъвредната му сесия на 31 декемврвй 1915 г.
решение М 654, Протоколъ М 121.
Д Р И Х 0.-Д-Ъ .,.'••-• •
Глава II.
$ 36. .Изтеглена сума отъ заема 500
хиляди лева съ лихва 7%, • сключевъ съ
Българската Народна Банка, съгласно II-то
постанпвленва на Министерския Съв-Ьтъ,
взето въ заседанието му на 14 октомврий
1914 год. иротоколъ Й0 162, Указъ М
417, (Държавень Весгникъ брой 248(1913)
специално за подпомагане бедните семей
ства въ гр. Варна презъ време на траене
мобилизацията и войната,
Предложено отъ кмета 425000 лв.
Гласувано отъ съвета 425000 лв
Контрольоръ:
Кметъ:
п. Кметъ;

••- '

Р АЗ X 0 Д Ъ
Глава П.
§ 41. и. Д. Помощи ва бедни семей
ства отъ гр. ,Варна, които поради мобилизацияа и войната еж останали безъ сред
ства за прехрара, •— въ пари или натура,
и. Е За.доставяне дърва, въглища и
други, както в за наснчане и превозване
даромъ (или за продаване на съвършено
низка цена) за топливо на крайно бедних*
отъ гр. Варва, които поради мобилизацията
и войната еж безъ средства и въ невъзможность да си ги набавятъ сами,
и- Ж. За създаване общинска работа
на безработни бедни, които породи мобили
зацията и войната не намиратъ такава, а
биха могли да работятъ за да се прехранят*,
Предложено отъ кмета 15001)6, 25000
250000. Всичко: 425000. Гласувано оть
съвета 150000, 25000, 250000. Всичко;
425000.
'• •/-Общински Съветници

Стр. 10
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ЗапЬвЪдь № 71.

На основание чл. ' отъ закона за градскитЪ общини.
'
3 А П 0 В Ъ Д В А М Ъ:
1. Отъ днесъ до второ разпореждане да се прилага слЪдующия ЦЪНОРАЗПИСЪ
за резторантитЬ, гостилниците, бирариите, хотелите и кафенетата
въ града Варна.
Въ 1-во степ ресторанти и гостилници.
Заб. 1-ва; Печеното се поднася съ съот
Супа лгбсна . -• ' .
.
. 0-40 лв. ветната гарнитура: кисело зеле, пражени кар
тофи и пр. и тия гарнитури влизатъ въ гор» постна
0-30
нитъ цъни.
.•
Булйонъ съ яйце
0-40
Чорба отъ дробине
:• . ; :Н А С К А Р А :
0-40
Призоли или тешки, гарнирани 0-60 лв.
ВАРЕНО:.
»
свински - .
.
. 0-80 »
•.-- ;••?.-• . •••;• 0Ю »
Расолъ отъ говеждо или телешко мЪсо Кирначе ; .
0-50 лв.
РАЗНИ:
ГОТВЕНО-.;;
Бюфтекъ, въ чисто краве масло
Всбка порция, съдържща най-^малко 200.
• съ яйце и гарнитура
. 1-— »
/грама мЪсо, говеждо, телешко или ов», » свинско масло ,. ,.
. 0-90 »
нешко, сготвено съ картофи, бобъ, зе КотлетихОвнешки .
;
\ 080 »
ле, целина или други зарзавати,. сливи; , ч » .: ГовежДи •••:•;..'.'; - _ ., 0-80-»>
и пр.
.
:,'/:" .
. 060 лв.
„Агнешки .
г ; .; 0-70 »
Такава отъ свинско мЪсо
.. 070 »
»
Свински * '. 1 . 1-— »
Такава отъ пиле, гжска, мисирка
Кисело млтжо, купичка отъ /4 кгр.0-30 » .
юрдечка
..
. 080 » Пача отъ говежди, свински или
»
»
дивечъ. . . 0-80 » овнешки крава, челюсти и пр. ,0-50 »
»
» *
риба
. . •. 0-80 »
Омлетъ, съ чисто, краве масло 1:— »
! »':<
СЪ СВИНСКО
V. ; ; . Т-—-. ' » : : ;
Порция постенъ бобъ, съ масло
. .'. '
.
' дървено 050 » Клатита, съ сладко отъ вишни
»•'•""' •"»'''
безъ масло. 0-40 » или череши съ чисто кр. масло 0-80 >>г;!
» картофи съ масло дървено 0-50 » Клатита отъ Сладко съ вишни
;,
безъ
иви череши,; съ свинска масъ 0-70;.»;
040
Кюфтета сосирани
Компотъ отъ ябълки "сливи илй
;
0-60
»
060
•;;' !
круши 0-60 "»:
:» ' не
ВсЪкакви други пражетури
0-80 »'
ПЕЧЕНО'
••-'.•;..•
_
Ф
Р У К Т Й
Овнешкб бутъ.
080
Ябълки, круши, 1Д кгр. .
Говеждо филе .
.0-80
0-60
Телешко .
.
0-90
;;'НАПИТКИ
Агнешко
Прасенце
-I--—.
Черно или бЪло старо, чисто
Свинско .
.
0-80
мЪстно вино % кгр.;: 0-40
Пиле, кокошка Чл
: 0-80
» * или бЪло ново чисто мЪст- Мисирка .
.„
: 0-80
Гяска
. ""':.
но вино }[$. кгр. 0-30
0-70
Юрдечка . ,. .
0-60"
» » » чуждестр. вино,
Дивечъ '.
1 —
не въ бутилки */4 кгр. 0-40
Чаша мЪс. старо вино отъ 200 гр. 0-30
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Чаша . чужд. вино отъ 200 гр.
»
джиброва ракия
» . сливовица
»
.
•.
амеръ .
.
»
мастика.
.
»
ликьорь .
»
вермутъ съ сода (100 гр.)
»
» . безъ сода ЮОгр.
»- • конякъ мЪстенъ
»
» чужд.-финъ-шампанъ

0-40 лв
0-10 »
0-10. »
.0-10 »
010 »
010 »
0-40 »
0-50 »
0-10 »
0-25 »

Заб. 2-ра. Въ ресторантите и гостилни"* ЦИТ-Б се забранява да се продаватъ горнитв
^ напитки въ бутилки съ произволна цена; кой
то иска да продава такива, длъженъ е да
представи въ общинското управление мостра
и да получи одобрение на цената.
-

Бира-регалъ отъ 250 гр. добрЪ пълна
25 лв.
> », халба
„ 400 „
пълна
40"лв.
„ шнитъ
„ 200 „ , „
пълна
20_.....:...._.
^...... . -. .- .. 0' лв.
..„ бутилка .
.
' . ' • - . 0 •30 лв.
Кафе турско ,ч.-,- ,..
. •„.'•:. 0- 15 лв.
„ "; „
съ какао..
. 0-20 „
„ млтжо . , • 0' 25 „
шварцъ ..
. .. " - . 0- 30 „
Капуцинеръ съ 2 кифли.. 0- 50 „
Меланжъ .
.
-.
. 0- 50 „
Чай, безъ кифли .,
.
. 0- 15 „
„', съ 2 кифли . * .
. 0- 25 „
„ закуска съ сирене или
кашкавалъ 0- 4 0 »
Чаша прясно млтжо V*кгр. съ
, 2 кифли 0-30 „
•'„';;
„
„ у4кгр.безъ '.- 20 „
"

." .'"'""•

кифли

0
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• .
РИБИ:
Кефалъ на скара .
.
. '0-60 лв.
Скабрица
.
.
.
. 060 „
Порция пражена, кая, струнгини
и др. 060 „
Заб. 4-та. Горните ц%ни еж за първоразредни ресторанти, гостилници, хотели и
бирарии:.за Н-ро разредните тая ц%на се на
малява съ 30 на сто, а за Ш-то разредните
съ 50 на сто — за ястията, а за питиетата:
съ 10 на сто само за бирата.
2. Задължава се ВСЕКИ съдържатель на

ресторантъ и гостилнита да си напечата на
Български и Немски листове за ястията си и
напитките, които се консумиратъ въ завъдението му и ВСЕКИ день преди яденето, да"
поставя срещу всъко сготвено ястие цвната,
съобразно горния цъноразписъ, да се залепи
на картони и да се дадатъ по н-вколко екзем
пляри на съдържателитъ на ресторантите,
гостилничарите, хотелиерите и кафеджииите,
за да ги окачатъ на видни места.въ заведе
нията си.
.
3. Съдържателите на ресторанти и гос
тилничарите се задължаватъ да приготвятъ
ястията си отъ най-добро месо и продукти
и порциите да еж пълни и да се поднасятъ
въ чисти еждини.
Прислугата да е бърза,
вежлива.

внимателна и

,
Въ 1 и 2 степ. ресторанти, и гостилници
да ина поне по единъ келнеръ, знающъ Нем
ски язикъ.
4. Келнерите и прислугата да бждатъ
чисто "облечени и при получаване бакшиши,
вежливо да благодарятъ.
5. Всеки съдържатель на хотелъ, ресто
рантъ, гостилница, бирария и кафене, требва
да има разменни монети, за да може ведна
га да повръща на гостите си, когато му се
даде по-голема отъ стойностьта на консума
цията монета.

Порция чисто кр. чайно масло 0 80. " .

Да се укаже и курса на австрийските и
германски книжни и звонкови пари.

Заб. 3-а. За отделна порция сирене мест
но се плаща 40 ст., за кашкавалъ — 50 ст.
З а чуждестранни сиренета и пр., както и за
саламите, се представлява мостра въ об
щинското управление и се получава удобр-Ьние на цъната.
.

Неизпълнителите на настоящата ми заповедь ще бждатъ подлагани на глоба.
Бдението за изпълнението на настояща
та ми заповедь възлагамъ на подведомстве
ните ми агенти и на доброволческия спомагателенъ комитетъ за Общ. Предвидливость,

0-40 лв.

Кметъ: СТ. СПВОВЪ.

^Разни салати
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Варненско Градско Общинско Управление.

Варненско Градско Общинско Управление

Обявление

' -Обявление : '
Лв 185 у

Варна, 21 явуарий 1916 год.

Гр. Варна, 25 януари 1916 год

Обявява со на ннтересующит* се, че
Подкомисията по наемане помещения
за държалнит* учреждения въ гр. Варна на 24 февруари х. г. 10 ч. пр обедъ въ
дири помещения за първото и второто Вар кметството ще се произведе търгъ съ тай
ненски Мирови сждилпша, съ срокъ за ед на конкуренция за отдаването на закупуна година Зданието да има около 10 стаи вачъ общинския приходъ Бачъ за вр^ме отъ
деньтъ на сключване договора до 31 декемй отд&ши стаи за архива.
:
Умоляватъ се ония Господа, които и- врий 1516 г.
матъ такива огради да си подадатъ пред
Приблизителна, стойность 45,600 лева.
ложенията до председателя на подкомисия
Залогъ за правоучастие, Б%—2276 л в /
та, въ десеть дневенъ срокъ считано отъ
' Конкурентите "требва да се съобра
26 того ••.'•••":
зявай» съ ,чл. чл. Н т - 1 4 отъ закона за
общ. предприятия.
' Пр4дседатель на подкомисията,
Кметството.
Варненски Окр. Фин. Н-въ: М Лефтеровъ.

Варненско Градско Общинско Управление.

Варвенско Градско Общинско Управление.

^Обявление ^: :

Обявление
м ть

;/'^ •-':•' .-; .;

. [_ М 806 ;.'

Варна, 20 явуарнй 1916 год.

Варна, 27 яиуарий .1916 г.

,
Обявява се на цнтересующигЬ, чр на
1 февруари т. г. въ 4 часа сл. обйдъ, ще
се произведе търгъ (третий пжть) по сп4шность съ явна конкуренция за * отдаване
подъ наемъ общ. месарсви дюгени както
следва:
•
-.--':"••- ••
- *. : ;.;.
Въ халата на П уч. М ра 1,4,5, 6, 7 и 8
Въ халата на 1Т уч. Л 1 ра 2, Ъ н 6
За вр-Ьме отъ сключлане договорите до
31 декември 1916 год.
Първоначална наемна ц*на ш вебкр
дюгенче съ отд-Ьдението въ долния етажъ
в залога. ще ре опредъмштъ ч)тъ тържната
комисия въ деньтъ на търга
Отъ Кметството.

Обявява се вя интересующите ре, ,чв
въ кметството на 29 февруари т. г. 10 ч.
пр. об-вдъ ще се произведе търгъ съ тайна
вовкуренция за доставката на медикаменти
и превързочни иатерлади нужднн за общ.
;
аптека за пр*зъ 1916 год.
."*"»•
/ Приблизителна стойиость 7000 лева
•Задогъ 5 на сто ^ " 6 5 0 лв. : : : /
-ТържнигЬ книжа св намврать въ кан
целарията на Общ. Управление, кад-Ьто мог
жв др св видятъ всъкн ирвсхтственъ двнь^
зКонвурвнтат* тр4бва да св съвбрааяватъ съ чл. чл. 11—14 отъ закова за общвств. предприятия.

^

-

^Кнвдствот

