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Варна, 13 Февруари'1916 год.

арненскн
И З Л И З А
Ц-Ьнат:: на в"Ьстника е винаги
предплатено
. '. . ' .
. 3 лева
за година сажо .'
1
1-БО лева
-за /2 година
' Единъ брой 5 стотинки.

Издава

Варненското

П р О Т О К О Л Ъ №121
На заседанието на Варненския Градско
Общински Съветъ, държано въ извънредното
жу заседание на 31 Декември 1915 година
--..*«.

•' ПРИСЪСТВУВАХА:

Кнвтъ, Станчо Сановъ, като председатель на съвета. Помощници кмета Г. Ив.
„.Ноевъ,, Дкръ, лЗ..,Парасоовъ.
, ,, ,. ,
Членове па съвета
В Нопсвъ, К. Геновъ, Г - Серафимоиъ,
П. Кхржиевъ, А. Байчввъ
При секретаря: Д . Н. Доковъ

Брой 2

п
НСКИ ОВСТНИКЪ
С Е Д М И Ч Н О
Парв, пасна и всичко за,вестника ла се.пржща
До Град. Общинско Управление въ гр. Варя».
За обявления се плаща надума: '
За I страница . . . . . . '".".• .. 5 ет.
За II страница I V . . . . . .* . 3 ет.
Ва III и IV страница . . . . . . . .4 ет.

Общинско

Управление

отъ общинските съветници еъ мйлзтаризирани, и нема вгзможноегь да се, гласува за
сега' бюджета за т. г. съвета ' ' ' 1 '

\Х'1,^1л

"'••.'::-Р'' е 'ш'и:,

''. ; . Г ^-Г.;.'

;

' Разрешина, тото ' 3-— 12 отъ приходаи
разхода ио бюджета за 1915 год; дк се упражни нрезъ -«епецпте Януарий, Фенруарий
и Мартъ й. 1916 год
-•.:..'.<..•<•
№ 551. Докладна се рапорта на общ.
контрольоръ. Бх. 17342 за уеиллане на кре
дита ио взчернанъ §, съвета, ;; '

Разрешава да се взематъ отъ § на запаепнятъ фондъ гл. I § 33 по бюджета за
'
ОТСЪСТВУВАХА:
1915 год. и да ее отнесе 500 лева къаъ гл.
1а
§ 7 п. 1-вп, за куиувание канцеларски
Г. Самоковски. Т. Страшимировъ, Ив.
;
принадлежности
"7 ' ;
>
Павловъ, Р. Василевъ, М Вълковъ, Ал. Ва- 1
№ 652. Докладва' ее рапорта на общ.
силевъ, В Сираковъ, Ан. Данчевъ, Д. Фили- контрольоръ
Вх. № 17343 са усилване кра
риди Д. С. Поповъ, Д. Кондовъ, Ж. Дичиддна
по
изчерпания
§, съвета ; ; *
жиевъ .(всички милитаризирани) П. Анчевъ,
Д-ръ, В. Каранихаиловъ и С. Юлзари.
Прочете ее протоколътъ отъ нннадото
Разрешава да усе взематъ отъ § 33 по
заседание на Съвета, който се одобри и под
бюджета
за 1*15 год. и да се отнесе. 1000
писа отъ членовете, които с& взели участие
лвкъмъ*
гл. I, § 7 п. 2 за'отпечатване
въ разискванията изложени въ него, едедъ
обявления,
вестници, бланка и др. издания
което се пристхпи къмъ разглеждане поета
наобшиаатв.
';'/;^;5Я ':!^•-1;",'"":'^;'.; ••':-'.:...5'1- \ -.;
вените на.дневенъ редъ въпроси.
" . ' № 553. Докладва" ее отъ Клета въпроса
за извършени работи"} отъ работнацат| над
ничари но изравняване улиците н др., над
Сложи се на разглеждане, въпроса за ниците на йоито* по раздавателните списъци
приемане 6 — 12 отъ бюджета за 1916 година в^злизатъ' * на '2224. 92 Лева да бадатъ, не
аа упражнение презъ идущата 1916 година. • платени отъ кредита, за бор^а!еъ безработи
Съвета като Ина предъ видъ, ча повечето цата, гл. I § '36. и ? 39^^::^ 4 ;'\:;'"^ ! с;; ; ,'ч

'"" ' Решение №'55о

Варненски Общински Вестникъ

0.р. 2
Р Ъ Ш И:

Брой 2

Понеже произведения на 21 Декември!
1915 год. търгъ • за' тая цель, не се състоялъ
по неявяване на конкуренти, съвета

Разрешава да се «плати еуяата 2224.
92 дева, по наднячнит* листове за извърше
ните работи по изравняване и поправяне удядите изъ града отъ § 86 п. 39, понеже
Изказва мнение да се произведе новъ
кредита предвиден* за тая цель по § 41 търгъ по спешность съ съкратенъ срокъ.
П. Ж. е вечерпанъ.
'
г, ; ;
:
№ 558. Доккадва се отъ пом. Кмета Г.
><№ 654. Сложи ее на разглеждане I из^ Ив. Ноевъ, тържната преписка за отдаване
вънредеиъ допълнителен^ бюджетъ за подпо; на предприемачъ ...общинския приходъ • отъ
мигане бедните ееиейства въ гр Варна презъ „Интезапъ-. ';
време иа траене мобилизацията н войната,
Понеже произведения на 22 Декемврпй
еъвета
'• '.'••. •'". :
• ".-1915 год. търгъ за отдаване на предприе
...,;.:•
•. .... Р Ъ.Ш И; ^-уУ^Уу:* мачъ общинския приходъ отъ интезапъ за
Приема внесения I допълнителен* бюд-| време отъ 1 януарий 1916 год. до 31 дежвтъ за 1916.'год както се изнесе въ съ кемврий 1918 год. не се състоялъ, но неявя
, - •
вета еъ приходъ 426000 лева и съ толкова ване на конкуренти, съвета
разходъ,
{
Р Ъ Ш Й:
Л? 555. Докладва ее отъ пом. кмета
Исказва мнение да се произведе новъ
Г. Ив. Ноевъ тържната преписка за отдаване
на предприемачъдоставката на 76000 кгр. търгъ Но спешность съ съкратенъ срокъ.
№ 559. Докладва се оть пом. Кмета Т .
.ячивкъ за храна ал общ коне за презъ 1916
год. Понеже произведения на 28 декемврвй Ив. Ноевъ. тържната преписка за доставка
1916 год. търгъ за тая цель не ее състоялъ хдебъ, месо, млеко и др. продукти иа бол
по неявяване на конкуренти, съвета
ните въ общинската болница .Парашкева
Нвколовъ4* за презъ 1916 год
:
•••'•^:-.. ..Л1;.^':;,РЪ,Щ.:И:Л^Л:Лч-^'.,:'ч;-'
'.'••• Понеже произведения на 29 Декемврвй
Разрешава до произвеждане нввъ търгъ 1915 год. търгь за тая цель не ее е със
за първите два месеца отъ н. г. тържната тоялъ по неявяване на конкуренти, съвета
комисия да купи нуждното количество ячемвкъ
Р * ШИ;
по нормираните цеви по стопански начинъ,
а до тогава да се произведе новъ търгь.
Разрешава доставката на хдебъ, месо,
М 556 Докладва се отъ и. Кмета Г. млеко и др. продукти за храна на болните
Ив. Ноевъ тържната преписка за отдаване въ общинската болница „Парашкева-Никодовъ"
вя предприамачъ доставката на 100 хиляди за първите два месеца отъ н. 1916 год. да
килограма сено и 40 хилядд килограма слама стане въ размеръ до 1000 дв. по стопански
нуждна за храна на общинските коне за начинъ, а до тогава да се произведе новъ
презъ 1916 год. Понеже произведения на 18 търгъ.
Ноември! 1915 г. търгъ за тая цеде по не
№ 560. Докладва се отъ пом. Кмета Г.
явяване на конкуренти не се състоялъ, съвета Ив. Ноевъ тържната преписка за отдаване
на предприемачъ общинския приходъ отъ над
р е ШИ;
писите (виенските) за време отъ 1 Яноарий
Разрешава за първите два месеца отъ 1916 год. до 31 Декември! 1918 год.
настояшата година тържната комисия да ку
Понеже обявения на 23 декември 1915
па нуждното количеетво сено н едаиа но нор год. търгъ за отдаване на предприемачъ об
мираните ц4ня ао стопански начинъ, а до щинския приходъ отъ надписите (вивиеките)
тогава да се произведе новъ търгъне ее съетоя по неявяване конкуренти, съвета
• "•.-М 657. Докладва ее отъ1пон. Кмета Г.
Р 4 Ш И:' V
Ив. Ноевъ тържната преписка за отдавание
на закупевачъ общянекиа приходъ отъ так
Изказва мнение да ее произведе новъ
сите ,Сметь", за време отъ 1 януари! 1916 търгъ по епепшость еъ съкратеяъ срокъ.
год. до 31 декември! 1918 год.
, № 561. Докладва се отъ пом. Кмета

Брой "'2*'

Варненски Общински Вестннкъ

Г. Ив Ноевъ, тържната иреписка за отда
ване на закуцбвачъ' събиране на общинския
приходг' .Сергия" отъ 1 януарий 1916 г
до 31 Декември 1918 год.
Понеже обявения на 22 Декември 1915
год. търгъ за отдаване на закуповачъ съби
рането на общинския прмходъ . Сергияа не
се състоя по неявяването на •• конкуренти,
съвета .-;.''Г' •'.', '•",':''••
\"1''
•• •

у . ; , .'.-••л-р-'-Ъ Ш

И : - -

"'""': .''."•'.'.

Изказва мнение да се .произведе новъ
търгъ но снешность съ еъкретенъ срокъ.
•М 562. Докладва се отъ п.. Кмета Г.
Ив Ноевъ тържната преписка за отдаване
на. закуповачъ .общинския доходъ отъ „Кринина и Кантаринина" но неявяване на кон
куренти не се състоя, съвета I

Стр. 3

за отдаване подъ наенъ само следните мееарски дюгенй въ общинската хала ни III и
IV уч. 1а прбзъ 1916 год. както следва:
халавъ Ш уч. върху Иванъ Брайков* за
дюгене Д# 3 115 лв., а произведените тър
гове яа останалите месарски дюгенв понеже
на търга ех получени твърде ниски цена отъ
М Г . да не се утвърждаватъ, а да се про
изведе за техъ новъ търгъ по снешность.
565 Докладва се отъ Пом. Кмета
:-:.М
Г. Ив Ноевъ тържната препвека за отдаване
на закуповачъ общинските чиствтелни машини
за време отъ 1 Януарий 1916 год. до 31
Декемврий 1918 год.
;
Оледъ доклада и разменените мнения
между съветниците съвета
Р Ъ Ш И:---

' \ •' .••

'"

Изказва ипеаве да се утвърди върху
Ахмндъ Велвечъ извършения на 29 декември
Изказва - мнение да се произведе новъ 1915 год. т-ргя за отдаване на закуповачъ
общинските чнститсяни машини за време отъ
търгъ по снешность ;съсъкратенъ срокъ.
.М 563. Докладна се отъ п. Кмета Г. 1 януарий 1916 г.»д. до 31 деквмкрий в. г
Ив. Ноевъ тържната преписка за отдаване който предложи ний голема ц*на, а именно
на закуповачъ общинския приходъ „Кръвнипа" сумнта (4057 четире хиляди пвтдесеть и ееза време отъ 1 януарий 1916 год. до 31 демг ли. за трите години.
Декември«19Тсг' годг''?^~И"" ^----у :-•;:: •;•••• • '•'-. М 566 Докладва се отъ Пом Кмрта
Следъ доклада взвършенъ отъ пом Кме Г. Ив. Ноевъ, тържната преписка за отдава
та Г. Ив. Ноевъ и еледъ като говориха г-да не подъ наемъ общ. рибарски дюгенй въ ха
Общ Съветница В. По новъ \ П. Каржвевъ, лата I уч подъ М М 3, 4. 5, I, 7 в 8
за презъ 1916 год.
I А Байчевъ, съвета
Отъ обявения търгъ на 28 декевврм
/ ? ^ ' ^ , - ' . Ц Р * ш и :
.'.- •;.-••.•••'•
1915 год. за горните дюгенй, търга се съеа за другит* 4
•Изказва "'Мнение да се утвърди върху тоялъ само за двата дюгена.
:
не
ех
се
състояли
по
неявяване
на конку
Никола Г. Станковъ търга пронзведенъ на
ренти.
Върху
Георги
Илиевъ
е
останалъ
дю
23 Декемврий 1915 година?; за отдаване ма
гена
Л
4
за
56
лева
годишенъ
наемъ
в
вър
закупувачъ дохода отъ кръвнината за време
отъ I Януарий 1916 година до 31 Декем ху Ваханъ Бабиковъ е останалъ дюгена № I •
врий' 1918 год за предложената отъ иего за 57 лв. годишенъ наемъ, съвета
най гол*ка сума (275500) двеста еедемдееетъ
> : =;0:^";.- : -•>:'?•*'ш 'И•:.;•';"
петь хиляди в' пететотннъ лева за трите го-'
Намира, че добитите цена за двата дю
хтв;
^
•/•.--'•'.'••
•"...
• _'.
№ 564, Докладва се отъ Пом. Кмета Г генй 56 лв. и 57 лв. годишно ех нензноетнн
Ив: Ноевъ тържната преписка за отдаване за общината затова без* да се изпраща тър
подъ наенъ месарските дюгенй въ общинска жната нреооека въ по-горна инстанция да се
т« хали на II, III и 1Т уч. за пр*зъ 1»1б г. обяви новъ търгъ за отдаване подъ наемъ
- Следъ* Доклада и разменените кн*ншя на ново всичките общ. рибарски дюгенй въ
халата на 1 уч. за пр*зъ: н. 1916 год. по
между съветниците, съвета
' "
снешность съ съкратенъ срокъ.
;';••••;;-':? # П Г И :
, : Л 567. Докладва ев тържната преписка
:
Иеказва мн*ние да се утвърдятъ извър за" нродажбата на зърнени хранндобитн отъ
шените на 28 декември 1916 год. тьртовв жовтри въ общ. житна борса, съвета •..;"• ^
.

)^ ;••>

Р Ъ Ш И: '_•• •;;.};/,'

Стр. 4 ,„„н7.

Варненски Общински Веегникъ,;
. $ . * Ш.И:-::';;.<: -,,....„,

Брой 2 •

.

изучвтъ въпроса, по оплакването на тъжитв-д
лите
и , еледъ което мнението,си,да взло^..
Изказва- мнение да се утвърди извър
жатъ
въ
единъ, протоколъ и го, внесатъ въ п
шения на 12 декември- т; г търгъ за зър
съвета.
,,.»..'/.,•'••'• ;-;.:,;;^йч!: ' } ; . * ^
ненн храни добити отъ мосгри въ общинската
житна борса, както .следва:
> •
л .-,-..>.
I: ..V; .<,.:, ..>...' : Кметъ:,.;;.;..!...'. .:.ь—. ••
5
;
-.•'•> 1. Върху Симеонъ Ноповъ 39 60 хек .', .',:;ч-! -'.•;',.:ч-.с;Секрвтарь:°--'..: 'с</, •»• "•••<-..•'.' • .?.гч
толвтра миеиръ; хектолитра по 13 О.о лв.:
2. Схщоудобрява продадените на Три :
фонъ Никбвъ '41 хектолитра ново жито й 3
хектолитра' миналогодишно жито безъ търгъ
На Заседанието на Варненския Граъско
по доброволно съгласие по нормираните ценн Общински съветъ, държана въ редовното му
отъ' комитета1 за общ. предвидливость новото заседание на 18 Януарии 1916 год.
жито хектолитра ио 1950'лв. и миналого
:, , ДиРИСЖТСТВУБАХА: ^ ' ' ^ ,
дишното хектолитра по 12 50 лв.' !; ; -: >
«*; № 568.- ПрЪчете се отъ Пох. Кмета Г.
"Кметъ Ст Савовъ като председателЬ на
Ив Ноевъ позтановдението отъ-22'Декември съвета. Помощници "кмета; Г. Ноевъ Д-ръ В /
1915 год на постоянното присжтствие, за на Параековъ. ' ; " ;
•'''•-'.•'""•'/ ''.'' ; '\ :: .
пусналите отъ наемателите яа общ павили
Членове на съвета: " "'='.'*''''•'.:;''''
они въ гр; Варна, съвета
^ :? I;
К. Геновъ, Т . Серафимовъ; С. Юлзари, П.
:
;
'.р':.;^;;';/, ..'^р;КVи:.•"\' V^^п^^' Кжржиевъ ,А. Байчевъ. При еекр, Д; И.Додовъ.
УДобрява постановлението' напоетояй
'
• - ОТОЖТСТВУВАХА: { ;
Г
ното присжтствие огь 22 Декемврай 11915
Самоковски, С-,. Страшимировъ, цИв.- •
: Г
година изказва яненне да се произведе
новъ търгъ по спешность за ртдаване подъ Павловъ, Р . Василевъ, М. Вълковъ,. Ал. Ва~й
наемъ на двата общ. павилиона нацодящи се еилевъ, В Оиуаковъ,, Ан. Данчевъ, Д. Филвт.;
единия па рибния пазарь 1- уч, а другия рвди. Д. О. Поновъ, Д Кондовъ^ Ж, Дикед.-'
срещу • Т.. Ц. Станция въ III уч. за1 време жиевъ, Вен. Поновъ, (всички милитеравирани)
. 1У16 - год.-1; л'<- -.••• V- >[': ••!'-?:>: -^-.ч -.;^;г _••-П,.
.• Анчевъ и Д ръ Карамихалевъ^^• -.,;,;... .'.'•,',.•
Прочете се протоколътъ , отъ .миналото;;
:•••''* „%569 Докладва ее отъ пом. Кмета -Т;Ив. Ноевъ рапорта на общ контрольоръ Вх.: заседание на Оъвета, който се одобри и под-'
И# 174Н за усилване кредитъ по изчериенъ писа отъ членовете, които ех ваели участие
§. съвега
'
. - . ' • • ' , " въ ркзнекванията. изложенп въ него, следъ
което се пристжпи къмъ разглеждане „ поста
Р О И :
вените на дневенъ редъ въпроси.
Разрешава да се взеяатъ <огь § на за
РЕШЕНИЕ. М 1 • '• '• ' -'пазения фондъ |гл. I § 33) по бюджета за
Г-нъ Кмета докладва, че на обеда-да- .
1915 год. и да «е отнасятъ 250 лв. къмъ
Гл. I § 9 на сжщия бюджетъ за разноски денъ отъ страна на общинското управление
по процеси, мита, канцеларска берии, гербовъ на 3 Деквмнрий 1915 год въ честь на пра, к
•етигналм,..,въ, града ни Дивизионния, г ГвнвГ.
налогъ и др веществени разходи.
: '• .& 570.-Докладва се заявлението на- съ ралъ и щаба ау отъ съюзната намъ Гермац-1,
държателите г на публичните домова въ гр. ска армия, и че освенъ обеда сд останали
Варна, 'еъ което мол*ятъ норади кризата да и др. допълнитлни разноски за доетавка5 ви-,
нмъ се намалятъ наемите отъ 1 Септемврнй но, конякъ, ракия, кафе и др. .предмети на
1915 година до като свърши демобилизация е у н а . Ш лв., моли .съвета да реши, аа . д а ,
ее «аплати и тъли сума на доставчика Стета на армиата, съвета
фанъ Ивановъ, съвета
• Р ъ Ш И:

отоколъ ;м 2 \,'\[Ц1'

Избра Комиеия отъ Г-да общ. съв4тнинмцв: Антонъ. Байчевъ, Георги Сврафимовъ и
общ. Юристконеултъ Г. Янтовски които да

* Реши. .
Разнешава се да , занратятъ. допълни
телни разноеки етанали на об*да дадень отъ..

Брой 2

Варненски Общински Вестникъ

Стр.

.5.

стдана .на общ.,, управление , ц& 3 декемрий
РЗДЩ: <
18(15 год.,, втд .честь /на , Дивизионния Гене-;
Понеже общината тази година не раз
ра^ъ и щаба фу отъ Д^рманеката.Армия '{въ;
полага
еъ достатъчко количество дърва за-,.
Варна на сума 183 л в ^ , Г / , '
» ,. .
явлението
на Диери ; Антенова ,да; ее оатави ,
•..;.-:,.:,4& 2 Т-нъ >гКнета ,,доложи, какъ да се;
безпоследствие.
.'.;
<• • ;*. г-А-••••<.•
-..;
постхпи съ дървата насечени отъ, общинска
, № .6 Докладла се отъ Кмета заявлени
та гора и складирани въ,. двора на общината ето на "войника Алекси Дойновъ отъ гр! Вар- .
за бедниг!. войнишки, и .други^свмейства; въ на, Вх. № 17119915 'Год! съ'което* Моди"
гр. Варна,. съветал,/,•.,?'{.:<1#.., ,у. ,<..-и.>;-.•"-; общината да му отпуетпе 'месечно по 30 лв. '..
?.... Л^:,ЩХ
'*А р И Д И : }";*•>•!< Му<;^:-0 помощь за нодържане болната си дъщеря до
като . той се освободи отъ войската, съвета
,., Разрешава дървата насечени и склади
рани въ двора-на ^общинското управление да.
ее продадътъ Рна редните и,други.,войнишка
Предъ видъ, че молителя е войникъ и
семейства,; които цоцучаватъ пснощь,отъ. дър
като твкъвъ семейството му получава помощь
жавата йпрбщината,яЧбкията. отъ 20О; кгр..
отъ държавата, то заявлението 'на Алекси '
по 3 лв.
Дойновъ остава безпоследствие.
,,у15 3 Гнъ. Кмета докладва, че варне' № 7 Докладва ее отъ Кията заявле- '
яеда. Георгд X , Савовъ срещу кв. :М 11312
нието на Юмрущъ Юмеровъ отъ гр. Варна, "х
1915 год. е внееълъ.въ .общината 20 : лева
Вх. № 16845.915 год, еъ което моли да й
за. общинската смъртоносна-катафалка, обаче
се отпуетне отъ общината като на бедна отой не е ..можалъ да,: ся послужи съ нея, по
коло 30 лв. помощь за приживевание, съвета
нежеI тя,.схщиЯ;дечЬ'И даеъ е ,бида ,.-ангажи
:
рана при друга смъртц. за това моли да му •-••;..••. .тг.-;,'..-;
^ РЪШИ:
...... /,.•..'•':.'• .,*-. .
ее 'повърне внесената сума 20.лв. съвета , ;
" П о н е ж е тя имала еинъ войникъ и като
: Л . ' ; ' - ' ' •••••к: • : ! • ; р й ш И : ';* ' / ' - ''•'" :
тчвъвъ те пслучаватъ помощь отъ държавата
като войнишко семейство, за тона заявление
. Разрешава се да се новърнатъ на Геор
то на Юрнюшъ Юиерова оетнви безпослед- *
ги X. Оавовъ внееензта му-сума.. 20 лв. за
етвие. *'
.
'
' ''••'
- .'
за общинската смъртоносна катафала, съ, ко
№ 8,' Докладва се Пои. Кмета Г. Ив.'
ято той не е можалъ да си послужи,; понеже
Ноевъ за удобрвние протокола на комисията
тя е била ангажирана, .схщия день и часъ
назначена отъ г. Кмета за преглеждане въ-!''.
при друга смърть..-;, ;•;,-•;.ч .:>•> 'Ь.,.; ;..,-,., ,;-..-;:.;- щата на Варненската жителка /Стоянка В.
М 4. Докладва се отъ Кмета заявлението на Николова IV уч. ул. „Волова" № 15 за на
комитета за безплатни ученически трапезарии виване за общ. аиболатория, съвета
въ, гр. Варна, Вх. , уй .16554.915,, год. еъ
/. С.. :,•.',:-- ) т?ътй:.:,. •;..;',:;.;:.•'•-...••';;
което моли,[да се отпуетнт отъ- общината за
трапезариите за готвени и отопление 60 кУб.
" Удобрява протокола на комисията наз-'
м. дърва, съвета : ^ . . " ( г ^ н . ' . ' ; ^ ; 1 ' : - " "••••-*• начена отъ г. Кмета и реши да се наеме ваРазрешава да се отпустнатъ на комитета
за безплатните ученически трапезарии въ г.
Варна,.(20) двадесетъ кубически метра дър
ва, но не наведнажъ, а на нЬколко пъти.
Докладва се отъ Кмета молбата на управителката на женското, професионално, у-.
чилище „Надежда" въ гр. Варна, Диери:Ан
тонова Вх.. № 6378.915 год. съ което моли
да се отпустяе за въпросното училище извести
но количество дърва за отопление,училището,
•СЪв4та . , ,-.
....<-. .,, ;:,;;( .<«';^Л&

щата на Стоянка В. Николова въ IV уч. ул.
„Волова" № 15 за общ. амбулатория за ед
на година начиная от* 1 януарий до 31
деквмврий 1916 год. аъ 'годишенъ наемъ
(1200) хилядо двеста лв., за която цель да
ее сключи и нуждния договоръ.
Докладва се отъ пои. Кмета Г. Ив. Но-'
евъ за удобрение на протокола на пост. нрисътствие „огъ 18 того за продажбата ,за* 16.-;
лв дъските за изоотавената и разнебитена
. общинска бариерна барака при новострояща-.
та,са^мнтница, .••«ърета.и-.-;.-;••--г •:*:' •? ~"г •У^-. сг/

Варненски Общински Вестнявъ
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РЪШИ:

г - Удобрява протокола на постоянното приеътетвие отъ 16 того за продажбата дъски
те на изоставената равнебитвна общ. бариер
на барака ва- еума 15 лв.
№ 10. Докладва се отъ п. Кмета Г. Ив.
Ноевъ за удобренив протокола на комисията
назначена/ отъ г. Кмета съ «аповЬдь № 14
от» т. г. за проучване,, въпроса за общинс
ките чнетителни машини »а чистенето на гра
да, понеже срока на това, предприятие ис
тина на 31 декември Д915 год., а състоя
лия ее търгъ за тая цель не боде утвърденъ отъ г. Варн. Окр. Управвтель, а до
произвеждане на новъ търга нема кой да
нечисти града и общината сама ве може да,
стори това, защото нема нито коля, коне,
нито пъвъ има предвидени въ бюджета си
еумн за тавъяъ персоналъ, съв4та • •
•",' •-}:•-: -^

РЪШИ:

;:

'-:-Г;Й^;

Удобрява протокола ва комисията • чис
тенето на града еъ общинските чнетителни
машини е собствени коля и кове въалага на
бившия ир*1привмачъ Христо Пекаровъ отъ
1 януари! т. г. до възлагане „това, предпри
ятие на бхдащня предприемачъ и сключване
на договоръ подъ условие щото той да пла
тя на общината, ла това време по цената,
която ще се добие на новия търгъ но ме
сечно за цеда година и да се произведе новъ
търгъ по спешноеть <
^
•'.'...":••.№• 11. Доклкдва се отъ пом. Кмета Г.
Ив. Ноевъ тържната преписка за отдаване
аодъ навжъ общинските мееареки дюгени въ
общ. хали на II, Ш н IV уч. за пр*зъ
1916 год. Сдъдт. доклада и разменените
миели между съветниците, съвета
РЪШИ: «

•

'

'

Псказва мнение да ее утвърдятъ из
вършените втори търгове на 18 того за от
даване водъ наеиъ следните мееареки дюгвнв
въ общинските хали на II, Н1 и IV уч. за
врйне отъ датата екъючване договорите до
81 «Декември 1916 год., както следва ч
1. Халата въ II уч. върху Илия Д.
Нухяевъ за дюгевя'•№ 2—270 лв. и върху
Агопъ Квркоровь за дюгевя Лг 9-2305 лв.
халата въ Ш уч, върху Желю Гриторовъ
ва дюгеяя № 1—1605 дв., върху Вахамъ
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Данезовъ, за дюгейя № 2 44 5 • лв ,' вурху
Шевки Мехмедовъ!за № 3 1275 л в , вър
ху Георги Илпевъ за догеня №, 4 1000 лв.
върху Илия Д. Мухлевъ за догеня № 5
360 лв. върху Ветко Ганчевъ за дюгеня
№ 8 805 л в , халата въ IV уч. върху Владимиръи Кираджиевъ за дюгеяя К» 1-1005
лв., върхр същия Владимиръ- Кираджиевъ
за оюгеня № 4-900 дв., върху вдадимиръ
Кираожневъ същия доген** № 7 300 лл., и
върху Коста Господиновъ за догеня № 8
1805 дв., а произведените •= търгове за ос
таналите мееареки дюгени, понеже на 1ърга еж получили по ниски цени отъ мина
лия търгъ д& не се утвърждавате, а да
се произведе за гЬхъ • новъ |търгъ по сп1ш;
ность* " ••
-.' •
•';,••-'.
№ 12 Докладва се 'отъ Г-въ Кмет»
въпроса за доставката н:. газьолъ, нуженъ
за обш електрическа' централа,
съвета като взе предъвидъ, че на 3 »
Оептемврвй 1915 год. общината произведе
търгъ за доставка ва 200000 килограма
газьолъ, необходимъ ,за електрическото ос
ветление въ гр.'Варна че до като се ут
върди възложения върху ^АИлиевъ и С хе
търгъ, ва Оешекврвй се обяви общата мо
билизация на всичка въоржжени сили въ
Бълпарня, че вследствие на това предпри
емача се откаяа отказа отъ тая доставка и
общината се принуди да си служи съ мал
ко газьолъ който имаше-въ своите резервоарни, во и той се свършва, че да про
изведе новъ-търгъ за доставгата на га
зьолъ при не нормално време, което прнживева страната, нема да се явятъ кон
куренти, а още по вече, че девата на га
зьола е нормирана отъ комитета на обще
ствената предвидливость, че безъ такъвъ
града Вирна не ще може да се осветлява
съ електричество, съ каквито нстилацня за
това осветление съ снабдени освенъ ули
ците и площадите, но в по големата частг
отъ -"частните ндщи,; а й всичките общест
вена сдания: болниците, казармите н всич-'
ви 'стания въ воито'се помещавагъ всич
ки войскови части и учреждения. Д в ъ елу1
чв& че спре електрическото рсвехденне по
ради липса на газьолъ,цвснчки тия счреждення ще епрътъ хунвднонирането си, защотс» неиатъ петролн.» лайни, ' нито петролъ нето пъкъ би могло да се набавятъ
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такива, общинския съветъ водимъ отъ гор
ните съображения. ;
>
'.,.'• :".,.'•:,"

въ царството за, копуване еъеетнн продукти
за населението. Упълномощените за тая цель
лица
ще требва да предетавятъ на област
Р
' ' > • • ' • - .•'•'-'•':•
О Д И : ' . ^ ' - . Г • .-^ .'•'''•
;
ните военни Инспектори документи за еамо: Да се достави 2О000О килограма га- личностьта си заверени отъ военния комензьолъ по стопански начинъ и по нормира дантъ на меетноетьта отъ .кадето еж излез
ната цена отъ комитета, на о ществената ли на отнование на които документи ;.област
пръдвидливость, като за ,тяя цель се по ните военни Инспектори ще имь издаватъ
моли п-нь Министра на вътрешните рабо поеволитвлни за пътуване.•.,< - , .,
,,н
ти и нарооното здраве за издаване на нуж•а..-'; ОТЪ: КМЕТСТВОТО.
дния указъ, , .
,. , . , . . . ^ ......,,, ,
Кметъ:
бевретарь:

,г Заповтздь
- .да з о

• , / . , - . ; . ; ' , • . - •.-,•'• •

гр. Варна, 27 Януарий 1916 год. *':;
Варненско Градско Общинско Управление.

Подписаний От. Савовъ, Варненски Град
ски Общински Кнетъ, на основание пивмоте
на Господина Началникъ' Щаба на Варнен
Обяление
ския Укрепенъ Пунктъ, чаеть санитарна, отъ
№ 737
23 текущнй подъ Ла 494, съ което ее изве
стява,
че отъ извеетво време се забелЪзва,. гр...Варна, 25 Януарий 1916 год.
ло какво въ месопродавниците и саламджиЙВарненското Градско ОбщинекоТправле- ниците влизатъ кучета; които душели и се
ние, на основание писмото на 4-та Преслав допирали до; месото, предъ видъ на това м
ска Дпвизионна область подъ № 416 отъ на. основание чл. 64 отъ закона за градски
16"51 нуарий"?*т.^=~ггосновано на. предписа те общини.
> ;'г •-;,.'';';•;' .:•.''•'••.
нието, на Щаба на 3-та Армия подъ М 116'
ЗАПОВЪДВАМЪ:
отъ 12 Януарий т г. по заповедьта на Щаба на Действующата Армия Полека Канцела
Всички мееопродавци и «адамджии да
рия нооъ ''М 1479, съобщава за знание на не допущатъ на клиентите си да въвеждатъ
:
интврееующигб се:.:'-; \>/. ,
въ заведенията имъ, кучетата, които ги при
Вгички македонски българи, биле -плен дружава», така също да не допущатъ вли
ници .отъ. сръбската армия пли тези които съ зането въ заведенията имъ и на тия СВОБОД
живели презъ настоящата война въ Царство НО скитащи изъ улиците кучета.
то и съ взети вт Македоно Одринския полкъ
Нарушителите на настоящата ми запомогатъ да си отядатъ по домовете си, ако ведъ ще бадатъ най строго' наказани.
са оовободени еледъ явяването имъ въ 11
Изпълнението на настоящата ми запоМакедонски допълняющи полкъ поради бо- ведъ.възлагамъ върху есички общински ; са
лееть или възрасть т. е. ако еа малолетни нитарни агенти и полицейски органи, които
или по възрастни отъ 40 години. Всички отъ за всеки конврвнтъ случай еъетавятъ актове
тая категория, които искатъ да ее зивърнатъ и ги представятъ на наказание.
: ,«
по домовете си требва;да обмислятъ добр*
По единъ екземпляръ отъ настоящата
по това, защото ако наново поиекатъ да дой- ми заповедъ на се връчинана всички мееодатъ въ Царството нема да имъ бад* позво ородавяици и саламджин за знание и изпъл
лено. Пр*ди заминаването си те требва да нение, а на Г-на Варненския Окраженъ Упразавератъ билетите ей въ Полицейската сек витель м Г-на Началникъ Щаба на Варнен
ция прмшаба на Действующата Армия.
ски Укрепенъ Пунктъ да ее иепрати ее све
На облаетоите. военни Инспектори се дение.
дава право да разрешавай., на местните ко
.
Кметъ: СТ. САВОВЪ.
митети за обществена нредвидливовтъ въ об-,
щините наповервните и области да пхтуватъ
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1
к.---;*,)-. м-":%- З а Й О В е Д Ь . '" '*:"';'-1 '•'•' ' на удобрение' и "определение< размера на въз

-;';:'; -"*';;•'-; [\\-у"м
38 '....'-''. ';!.'!''!".•'и--.
.,'.... гр. Варна, 5 февруарий.1916 год,.'.,.

награждението му

..••.2 •:. '•

а.ь,

Обявление.

•
Вследствие молбата на временно назна
гр Варна; 21 Януарий'1916'ГоД. ня
ченият* за старши санитаренъ лекарь при
Вследствие писМотб на местната'Вългар.
управлението ни д-ръ Ив. Стаматиядисъ, съ
която моля %& бхде освободенъ оН тая длъж- Земледекчеека Банка подъ Зй 97 обявява се
ность, а остане като такъвъ на единъ отъ за знание на населението въ гр. Варна, че
санитарните участъци на гр. Варна, за об- йомто отъ'доларите желйятъ да си набавятъ
- щинскн "лекарь, за това
нуждното количество синъ к.мъкъ за предетоящето пръокане на лозята си, ще трбва
ЗАПОВеДВАМЪ:
да занесатъ въ тукашната Зем. Банка по три
да се освободи отъ- длъжностьта старши еа- килограма стара аедь" безъ железо. за всеки
нитаренъ лекарь при управлението ми д-ръ 10 килограма 4съ „изканото ,ивъ, количество
Ив. Стаматиядисъ, като еащевременно се на еинъ камъкъ. Отъ тая медь гад ее фабрикува
товари да! изпълнява временно длхжноетьта синъ камъкъ; Разноските за превози и <$аб
на, участъковъ лекарь при общината..V \ ,..:' рикацията за 100 килограяа синъ камъкъ щ»
.
Преписъ отъ настоящата заповедь да бждатъ 100 "лева.-^.дп,».^-,":
се внесе вь едно отъ най,;,блиеките .'.заседа
Желателно е за, по, добре и по лесно,.
ния на съвета на удобрение, а на г-нъ д р ъ лозарите да ее организйратъ на гртпи, като
Отаматияди за сведение л изпълнение: (подп,) зяпиеватъ ,) общо1.:пуждйотд за-.целатаг< група
Ст, Оавовъ;\
:
колячество синъ камъкъ и представятъ общ»
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.... 'ве.рно: Г :,,':/'".'г'' съответното ковичество стара медь Медта ще
ще предава въ ке'с'тн'ата Земледелческа Бан
V .-.- Оввретарь: Д. Е ДОКОВЪ. Д
ка като ва влокителйте" ще се йздаватъ нужднит* квитанции. '
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Цкретарк Д.'Ш ДОКОВЪ. " »>5
гр. Варна, 5 февруарий 1116 год.

Заповедь.

•—,

Като взехъ пр4дъ видъ доклада на вре
менния старши санитарь лекарь при управленяеоо ли д-ръ Ив. Стаматиядисъ,. какво, че
язъ гр. Варна навоследъкъ се появило бодвети и между Варненските граждани, яв
стоя переоналъ на лекари при общината, е
не мислимо за прекращаванвто на върдующите изъ града резни болести, а необходимо
назначението на още едпнъ такъвъ, съ помощьта на когото ще може да се помогне на
гражданите, вследствие на което и на осно
вание чл. 64 отъ закона за градските об
щини.

ЗАПОВЪДВАМЪ:
да се назначи за временен* старши - лекарь
въ санитарното отделение при .управлението
мп Варнен. Окр. лекарь д . р 4 т. Живковъ,
което му назначение да се счита отъ деня
на встъпване въ длхжностьта.
Настоящата заповедь да се внесе въ
едно отъ най-блисвите зазидания на съввта

•-.-.'.••"••-.•/<•. О б я в л е н и е

- 1 -' :.'-^'-

:

. '•' • ••'.,-' № 871 ;'%--.;.т.&>•-!. .;•:';./о
- гр: Варна: 13 Януарнй 1916 год;
"" / ' " Варнннскрто Градско-Общинско - Управ*зение обявява на населението въ града; че
епоредъ чд. 6 отъ специаЬните поеМни усло
вия за чистенето иа! града, предрриемача е
длъженъ всекидневно иа събира и изхвърля
сметьта вйъ всичка части на града.
За веко нарушение на тия специални
поемни тсловия, както и въ случай когато не
премине презъ некоя улаца смЧтоносна кола
или не вдигне отъ некхде събраната сметь,
държи се отговЬреиъ предприеиачк на кого
то ще се съставя актъ за глобяването му. '"
Като се съобщава това,' поканва се' на
селението отъ! града да бди за редовното из
хвърляне на еиетьта и за веичвн нередовности да съобщава въ кметството, за да ее
съставятъ актове на предприемача за гло
бяването му. - " • • г. •
•_ :.
г

' ' '"'

"' ОТЪ КМЕТСТВОТО:

