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1 Февруари, 1916 г.
СОФИЯ.

8а по бързото уреждане ни военно ин
мента на умирането вди изчезването така и
валидните пенсии и ево&временно изпраща
длъжностьта, която е изпълнявалъ последния.
не пенсионни книжки на пенсионери отъ на- 8а ония отъ долните чинове (фелтфебеди,
стоящана война, предлагане на г. г..окръж подофицери и редници) които не съ получа
ните управители да наредатъ да се даде вали заплати, да се отбедезва въ документа
най-широка гласность по следния редъ за С ъ т о в а ще се избегнагь пречките,., които
изискване на инвалидна .пенсия:
отдаваха съ военно инвалидни пенсии отъ ми
налата война.,,.V'.-;;:.•.';*-.••;..'.:'••
;•'•'•••'•'. '•-.".-;••.:*
Право на инвалидна пенсия иматъ.
д З а канжидать офицерите ще требва ; да
1. Съиругата и децата на убития умрЪдия отъ-болеете'Или изчезналъвъ бвзисвеет- са означава въ документа кои о т ъ Ч е х ъ СЪ{
ность офицеръ или доденъ <чинъ и 2 . Баща свжршилн пълния куреъ на военното НЕГО
та и майката на същите, ако съ оставили ВО ВЕЛИЧЕСТВО училище и кон-школата над
запасните подпуручици, тъй като първите;.
деца.
Право на лична инвалидна пенсия иматъ отъ техъ по отношение пенсионираните- имъ
нрава, се: дриравняватъ , еъ подпуручицнте :
ВЗИЧЕИ офицери и додни чинове които еъ ос
отъ действителна служба, а вторите съ федт-* Г
танали инвалиди .вследствие на дойната.
Заявления за инвалидна пенсия, прудру, , 2< Общинското свидетелство, отъ» което
женв еъ додуозначениг! документи, се пода
в а т е направо въ' пенсионното отделение"при да е видно кои еъ <пре«ите и законна нае-»
ледници на починалия и пр. и 3. Кръстител-*
Министерството на Фанансиит*.
Кънъ^ заятленията за 'искане наследстве ните евидетвлетва на децата, а за лица отъ ино
на пенсия отъ съпруга л д*цата се прнлагатъ: верни изповедания, като < иохаиеданн^;: евреи
1 Свидетелство* илн'акгь отъ надлеж и цигани в ир. ще представляватъпрепкеъ
ната войскова чаеть.иди .учреждение з а у н н - отъ .актовете;за ражданив; или удостоверениег
рането.или изчезването наследоватвля.
Въ отЪ:Гдухо1нните ихъ власти, които нри понек--;
тим докуианти требва да бъде означенъ как ване> з се връщатъд К ъ к ъ заявления за искач
то разм4ра на получаваната заплата до мо не наследствена пенсия отъ родителите се
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привагатъ: свидетелства, каквито се йзяекватъ въ предшедствувания пунктъ за съпру
га и деца съ изключение на метричееки сви
детелства^ въ общинското" свидетелство ще
бе показва още, че наследодателя не е оетавилъ деца, какво е семейното положение и
материалното състояние на наследниците, за
нятието имъ, придобивания приходъ отъ не
го и лащени ли,СЕ те отъ средства за пре
питание (чл. 31, отъ закона за пенсиите.)
Ето защо градските селските общински кме-тове требва обстойно да проучавагъ семей
ното положение, материалното състояние и
нсточниците за препитание родителите на
наследодателя, като всичко-подробно спишатъ
въ издаваните отътехъ свидетелства за пен
сия, по следния редъ 1. Точното име пре
зиме и възрасть ' 2. Семейното имъ положе
ние отъ колко! членове се състои и ^ъсрастьта
имъ: 3. Занятието и добиваната печалба отъ
него: 4. Всички движими и недвижими имоти,
приходите отъ тЬгь и д р . материални източ
ници: 5и Лишенили ех те отъ средства 'за
прехрана; 6. Семейното положение и мате
риалното състояние на синовете имъ, жене
ни ли ех те, или пе, занятието и приходите
отъ занятието и имотите имъГ ' ' ?
^Къмъ-заявления за искане лична- пен
сия се прилагатъ.
. * г '. •''
• ^ 1. Актъ за свидетелствуването отъ рес
пективната медицинска комисия придруженъ
еъ> мнението на върховния* медицински съветъ (чл^ чл.24 и 26 отъ; закона за. пен-'
зиите) и 2. Свидетелство за заемната длъжмость и получаваната заплата въ ^момента на
раняването вдв заболяването. За фелтфебели
подофицери.; редници и. въобще Лица, кчито
на съ. получавали заплата изрично! да-ее упонни'това обстоятелство, въ•-, свидетелството.
Кандидата офицернт* требва още да одоетоверятъ кои отъ техъ еъ завършили пълниа
курсъ;на военното на НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТ
ВО училище и кол школата за запаените подпуручнцв (чл. чж 17 и 1*-V отъ Закона за
пенсиите). Ве съобразилите се съ иаетояпмте - нареждания лица ще предизвикате водв н в н а преписка в, по тези врнчинв, опреде
лянето на .пенсиите им&; ще закхенее.
АЙ: Градските»и;«влеките общински кметове
се уиовяватъ да се провикватъйотьх съзнани
ето, * че. сегашните обетоятелстйа амъ нала-гатъ дългь да казват* най-шмроко съдей

ствие за по-бързото определяние пенсия на
вдовиците,- сираците и родителите на славно
загиналите по бойните полета ^герои за: отб
честното ,Товк ;може да «е постигне?; н&; дело
когато само кметовете непосредствено събдюдаватъ-изпълненивто на редъть за поисква
не пенсия и като същевременно разпоредятъ
«въ най-кхео време да се издаватъ отъ упра
вленията имъ свидетелства на заинтересува*ните и то; точно по указания редъ безъ' ни
какви отклонения отъ него. Да упатватъ незнающите какъ да постъпвай въ; случая, па
даже и сами те д«1 взематъ 5 грижата за изис
кване документи отъ частите и учрежденията,
да имъ- се . приготовляватъ' заявленията за
пенсии и ги препрашатъ сами кметовете • въ
пенсионното отделение при Министерството
на финансиите, като преварително нреглеждатъ ирилагатъ- лп се всички необходими
документи, избрани въ настоящето. Същия
редъ да ее спазва и ирв предаване заявле
ния, а нреиорхчаио чрезъ пощата, защото въ
разписките се ицщатъ съвсеяъ други имена и когато пощата поиска отъ пенеаопното отделепие справка, среща се големо затрудне
ние а често пати не се яамиратъ, и се мие
ли че заявлението е изгубено отъ това отделе
ние'
"
'
"
"
'
Кметовете да използуватъ за случая всички .средства съ каквито разполага а, като'
глашатай, обявления, чрезъ църквата местния
печата и ир ' за да се ' направи достояние
наетоящата наредба и въ най-затънтените
колиби въ царството й новите земи.
;

ГКАВЕНЪ СЕКРЕТАРЬ: (не ее чете)
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На заседанието на Варненския Градско,
Обшинеи съветъ, държано- въ извънредното '
му заседание на 10 февруари! 1916 год.

//•.;*.; '"ПРЙСЖТСТВУВАХА:; ' .7".°' "
1

-'--Кметъ Ст.' Са&овъ'като*пр4деедатель на : '
съвееа. Помощници. кмета: Г. Ив. Ноевъ, '
Д-ръ В. Параековъ.- * •• •' ' 5 ' ( • • • •
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. .

Членове на съвета.
К Гоновъ, Г. Серафимовъ, П. А. Кхржиевъ, А Вайчевъ..^
* >'.
- • При секретаря Д. Н. Доковъ,- • ' '
. ОТС&ТСТВУВАХА:
Г. Самоковски,5 Т, Страшимировъ, И в .
Павловъ, Р. Василевъ, М. Вълковъ, Ал. Василевъ,. В. Сираоовъ, Ан Данчевъ, Г. Филириди, Д. 0 Поп«чгь,'Т. Д- Кодовъ, Ж. Дакиджиевъ, (Всички мпли1вразирани) В. Поповъ, С Юлзари, II. Анчевъ,-и Д-ръ Карамихадевъ
'"
Прочете се протокола отъ 'миналото за
седание на съвета, който се удобри в под
писа отъ членовете, -които ех. взели участие
въ разискванията, изложени въ него, следъ
което се приетжпи къмъ разглеждане поета
вените на диеврнъ редъ въпроси.'
РЪШЕНИЕ М 14*,

(

-

.

"
'

.

,

;
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инстилирането на комплектното екектричееко
осветление на гр. Варпа, яа окончателно при
емане на казаната електрическа инсталация,
срока на която за окончателното и приемане
истича на на 14 то го, съвета като има предъ
видъ, че общинския електроинженеръ е подъ
знамената, за когото ако и да ех. направени:
постапки, за освобождението му. обаче и до
сега не еподученъ отговоръ и че въ приема
телната комисия, освенъ електроинженера вля
за и общинския архитвктъ, който е тоже подъ,
знамената, като и други лица съгласно" дого
вора и.; новините условия, които влизатъ въ"
приемателната комисия тоже ех подъ знаме
ната, поради коото за сега не е възможно да
ее пристани къмъ приемането и- Предъ видъ.
на горе изложеното, съвета
•: >

_> Отлага за-сега,, приемането на електри
ческата инсталация я ее направятъ постъп-т
ки за освобождението отъ войската лицата,;
които, влизатъ въ 'приемателната комисия,
еледъ което да се конституира, приемателна

о Докладва. се отъ Господина Кмета ра
порта на общинския Юриетконеулъ вх. М 979
за вземане отъ • съвета решение за да бхде К О М И С И Я . '.,'., , - . - (
, - . . . ..•....•.
• ' ; > • '•:.•.::..:';
••'•
той конаядированъ въ Оофяя -да защищава
, № 17 Докладва се отъ пом. Кмета Г.:.*
предъ касациония схдъ общиоското гражданйв - ,;Новвъ тържната,. преписка за; продажба
дЬдо подъ № 713 915 год.- съвета
една биволица да 4 години и едно малаче 7
месечно, съвета /у.-.,.;.,
' \-.~>.;:,•.-.•,.'•'•
г.
РЪШИ; . '
' .
Командирова общинския Юристкокеудтъ
Г.Янтовски въ гр. София за да защищава
V Исказва,мнението да се отвърди- върху
предъ касациония сждъ интерееите на общи
ната на 23 февруарий г. по гражданеко де ваненеца Ив.. Паскалевъ за (161) ; ето шесло подъ № 713 915 год. за воято цель от десетъ а вдинъ, лввъ продажбата на безетопан- А
пуща му 180 лв.,аваясъ за нхтни и дневи. ната биволица съ. малачето.: .% ;' д л?. л и т
, >() Докладва се| отъ ном. Кмета; Г Ив. Но-;
.М 15 Докладва са колбата Вх. 1044
евъ
тържната преписка за отдаване подъ на-Г
на Варненеца Дяко Беделевъ за възнагра
емъ
двата общински павилиона-едана въ риб
ждение, съвета ...'
, . . . ...
ния пазаръД уч^.подъ №, 14 и:другия: въ?С
V,. " . . ! • ;
' РЪПШ: -.' "•:•'•>- -' '
ул. Л1р4славека № '3,> за;;вр4ме.4:;отъ включ
Разрешава'да се заплати на Дяко Бе ване договора до, 31» ДевемврвЙ 1^16 г о д . /
делевъ по 7 лв. дневно или ,за 9 дена на съвета като взе предъ ; видъ, че тия навидя-,.;
28 августъ и отъ ,1 до г Ю септемврпз 1915 . они не съ будки за каквито.: говори* закона <„
год. вкл. сумата 63 лв "за участието „. му въ ' з а инвалидните, а ех едни отъ доходните
комисията като членъ назначенъ отъ Варнен. имоти на общината и че 'поейнит* условия
Окр. Финансовъ Началникъ', за констатиране за тия, общянекм, имоти г съгд утвърдени. I отъ
заразените лозя .отъ хилокеера , въ варнен надлежната .вдастъ, и че на тъга не се явнг-; г
ха другд,инвалиди;освенъ Георги*Д. Иконо- я
ското землище. ,.
- - •ч
*
мовъ иг; подадените дв* заявления отъ То- а
^ 1 6 Докладва се отъ. Кмдта рапорта
доръ* П ег Аиостоловъ и Г . | Д . . ИЕОНОМОВЪ, а
на"общ. Юриетконеултъ Вх. № 633 .относи последни отъ ,-хехъ е ваеяъ павилиона № 1 д
к
У
телно иодбата'на'нх.'14' 5 0 1 ,916 год, на за 785 лв., която ц4на * много износна отъ
фирмата Сменеъ Шукертъ) предприеиачъ по
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мвналогодншната и много по износна "за Г.. въ халата Гуч. 1. върху Василъ Д. МухД. Икононовъ, за това подадените 'имъ две левъ за догеня №' 1 900 лв. 1. върху Илия .ДМухлевъпза дюгеня № 5 155 лв; 3:1 вър
заявления оетави безъ поеледствая. съвета
ху
Иванъ Брайковъ за дюгеня -;Ж. 5 810 лвг
•'•''.'.'.: :-Т-':--^1^^^^'^••.^\г^- 4. върву Хрвето,Лаваровъ за. дюгеня; № 6
Исказва мнение да ее утвърдятъ про 550 лв ; 5. върху Рупенъ Хяриковъ за дю- -'-..'
изведените търгове на 2 Януарий н г ' за /гвнъ ,№ 1 310 лв ; б ' върху Иванъ Брай
двата общ. иавелиона както сиедва: 1. ; вър- ковъ за дюгенъ-№;8 300 к«;;-Халата въ IV
ву Георги Д. Икономовъ за 7Ь"5 лв. паве- уч.;Т. ; върху,-Атанаеъ К.;Димовъ за дйгенъ; :
лиова въ I уч. № 1 на рибния пззарь и 2: № 5 ;1 о лв.,2^, а за/останалите; не отдаде->
върху Христо Пекаровъ за 1465 лв. павели- ни подъ наенъ дюгени да , не ее произвежона .А* 3 въ 'Ш уч ул. Преславска срещу датъ търпие а, да останатъ закрити.
Т. Н-, Станция и двата за време отъ деня
*# 21 Докладва се,отъ- ном Кмета Г.
на сключване договорите до 31 декемврий Ив тържната преписка за отдаване подъ на
1916 год.
емъ ебщннеквте мееарски дюгени въ халата
> При вземане на това решение общ еъ- { на V уч., за време отъ деня на сключване
в4тникъ Ап. Аайчевъ остана' при оеобенно договоря до 31 Декемврий 1916 год. съветамнение.
' , '
' '
'
Р Ъ Ш II: ' №'19 Докладва се отъ пол. Кнета Г.
Ив. Моевъ, тържната преписка за отдаване
Исказва мнение да се отвърдятъ извър
подъ наемъ общинските рибарски дюгени въ шените на първай фввруарий н. г. търгове,
халата на I уч. за време отъ еключване до за отдаване подъ наемъ само следните об
говора до 31 декемврий 1916 год.. съвета щински мееарски дюгени въ общинската ха
]? ъ ш И:
ла на V уч за време отъ денятъ на сключ
ването договора до. 31 Декемврий 1916 годИсказва мнение да се утвърдятъ извър както следва 1 върху Н Филчевъ за дю
шенитй на 18 януаруй я. г. търгове за от геня № 1 241 лв., 2. върху сащря Н Фил
даване подъ наемъ общинските рибарски дю- чевъ. за дюгеня М 3 Ю4 лв -3. върху Д.
геня въ халата на I уч. за. време отъ дата Стояновъ за дюгеня М 4 106 лв.; и 4 вър
та на включване договорите »о 31 Декем ху схщия Д. Стояно за Аюгеня Л* 8 251 лв.
врий 1916 год. както следва: 1. върху Ге а за останалите дюгени въ схщата хала да .
орги илвввъ за дюгени Л1 3 65 лв.; 2. вър не се произвеждатъ други търгове а да се
ху Ованнкъ Оаркввовъ, за догеня № 4 120 оставятъ 'закрити' •
лв.» 3. върху Леванъ'Паиукнянъ за дюгеня
•Ш 22 Докладва се отъ пом. Кмета Г. "
№ 5=6ь лв.;;4. върху Фотв Фотевъ, за дю,
Ив' Ноевъ тържната приписка за отдаване
гена М 6 75 лв,; 5. върху Аведизъ Марна закупувачъ общинския приходъ отъ сметьдкрозовъ! за дюгеня Л» 7 - П лв.; в върху
та; за вр*ме отъ датата на сключване дого
Ваханъ Бабвковъ за дюгеня № 8 76 лв '
вора, до 31 Декемврий 1918 год еъвета ка«' '
^ # 2 0 Докладва се отъ пом. Кмета Г.'
то взема прйдъ видъ, че добитата на търга :
Ив. Ноевъ тържната • препвека за отдаване
за тоя доходъ сума 12000 лв. годишно не
подъ наемъ общинските мееарсви дюгени въ
изноена за. общината, понеже за тоя доходъ
халите на II уч.. и IV, уч* за вр*ке отъ девъ миналогодишния:- търгъ е билъ даденъ' го
нятъ на сключване договоръ до 31 •• Декем
дишно 26101 лв, че той е единъ такъвъ,',,
врий 1916 год., съвета
постояненъ доходъ, който може да се събира
ври всеко време" - '
Р Ъ Ш И:'.
'

*

У

(

>С:'ХСГ..^-.':

Исказва мнение да се утвърдятъ извършият* на 1 Февруари* г. г. търгове за от
даване подънаеиъ само сл*дните общински
мееарски дюгеня въ. общинските хали на Н
! е, 7 4 ; 3 В р Ь м от% «мючванв договоръ
ДО-31. Декевврвй 1916 год.,-както ед*два:

...--:'.

Р Ъ Ш.И;.

. .

"•*...

Исказва мнение, че произведения на 82"''
Януарий т. г. търгъ за отдаване на закуповачъ общинския приходъ отъ сметьта за вре
ме етъ дева н& сключване договор» до' ЗГ"
Декемврий 1918 тод. да не ее утвърди а д а ;

Брой 3

Варненски Общински Вестнивъ ,

Стр. б:

сега да се експлоатира отъ общината, а новъ
Понеже обявения на 22 Януарий н. 1916
търгъ за тоя ;доходъ да се произведе при гад. търгъ за отдаване на общинския при
благоприятни времена. _
ходъ кринина и кантаринипа, не се състоялъ
Докладва се отъ пои. Кмета Г Ив. Во но не явяване на конкуренти, съвета
еве1, тържната преписка за доставсата на
Р Ъ Ш И:
45000 кгр. ечмвкъ, за храна на общински
Иеказва
мнение
да се .произведе новъ
те коне за презъ 1 9 1 6 г о д . съвета, като
търгъ
по
спешность
съ
съкратенъ ерокъ.
взе предъ видъ, че както на първия търгъ
.
№
27
Докладва
се
отъ пои Кмета Г.
така и на този не се явиха никакви конку
Ив:'Ноевъ,
тържната
преписка
за отдаване
ренти и че при тези ненормални времена и
на
закопувачъ
общинския
приходъ
отъ инти
търгъ да се обяви на дали ще се явятъ кон
занъ
за
време
отъ
денътъ
на
сключване
до-*
куренти за това
,
"
говора до 31 Декемврий 1918 год.
Иеказва мнение доставката нуждното ко
Понеже обявения на 15 Януарий 1916,
личество ечникъ, ярма. тр>ици, сено и слама
год.
търгъ
за отдаване на закуповачъ общ.
за,храна на общинските коне за презъ н.
приходъ
интизанъ
не се е състоялъ по н е .
1916 год. да остане въ размеръ до 12000
явяване
на
конкуренти,
еъвета
^ »
лв. по стопански начинъ' по нормираните це
ни отъ комитета на обществената предвидли. ; ' ,.
N. Р Ф Ш И.- •" ••;•.'•воеть като за тая ц^ль,се помоли Д-яа Ми Иеказва мнение да се произведе "новъ
нистра на. вътрешните работи и народпотъ търгъ по спешность съ съкратенъ ерокъ;
здраве за издаване на нуждния указъ..
М 28 Докладва се отъ поя. Кмета Д-ръ
/ № 2 4 = Докладва се отъ.помъ Кмета. Г. В., Параековъ, тържната преписка за отдава-'
Ив. Ноевъ, тържната преписка за отдаване не на предприемачъ общинските чиститвлни ,
на закуповачъ общинския-приходъ отъг еер- машини за чистене отходните и помийните
гийно право за време от» денатъ на сключ ями въ града за -време отъ "деня на сключ
ване договора до. 31 Декемврий 1918 год п .
ване договора, до 31 Декемврий 1916 год.
»,Понеже обявения на;23 Януарий , 1 9 1 6 •съвета ••' ..-,
. . ,.
год. търгъ за отдаване на закуповачъ> общин '-. . ...;: ; , > • . Р ^ Ш й л ! •:..:-:чп-•:••-.' •
ския приходъ отъ сергийно право не ве със
Иеказва мнение да ее утвърди „върху.
тоя по .не явяване на конкуренти, съвЬта
Тодоръ П. Апостоловъ търга произведепъ на ?.•
?8 Януарнй н 1916 год. за отдаване на Г
: \
- \ ' ^
' 1 ^ :
" . • • ' : . '
•
предприемачъ общинските ьистителни маши- ^*
Иеказва мнение да- се спроизведе новъ ни'за,чистене отходните и помийните ями ..
търгъ по спешность съ съкратенъ ерокъ.
въ г{)ада аа време дтъ деня \- на , включване'«№ 25 Докладва се отъ пом. Кмета Г. договора до 81 Декемврий н. 1911 .здс. за
Ив Ноевъ тържната; преписки за отдаване предложената отъ него най-гол4на сума (8606)
ла закопувачъ, общинския приходъ отъ.,,над- три хиляди педетотинъ и шееть лв, която супйсите (вивееките/ за време отъ денътъ на на е износна,за общината.
, ;. »
включването ^договоръ до 31 Декемврий 1918 Л 29 Докладва" се отъ( Кмета рапорта * ех,,.,
гоД. понеже' обявения на 25 януарий 1В1в М: 17199 916' год на варнен. мюсюлманско "
•гоЙ1 'за? отдавана на/закуповачр обпъ приходъ училищно настоятелство, еъ което молятъ да
отъ*Шдииеш.е не'се съетоя не»".нву явяване имъ/^е отяуетнатъ ;за клаеяото инъ училище
•кви1«^р.»нти,';\еъвета;'^п'. -;у ^...' ^,.-,,: у.;С,ч.:•.,'. Рухдие и за основните имъ училища въ гр.
Варна нуждното количество дърва за отоп
ление, съв*та ' . :.:-.. •''-';-'• :'^-с^-*&'• ?&?-*ЬО*! Иеказва мнеиа да ее' вройзввдв новъ
Р Ъ:ЩШ; ; .—
търгъ по сн4пшостъь:еъ еъкратенъ ерокъ..
Разрешава да се отпуенатъ на Варнви№,26 Докладва ее отъ пок. • Кивта,/Г. екото Мюелюканеко- училищно1 наетоятвлетво
4
И в? Ноевъ, 'тържната^ препиек^5за отдаване (10), десета кубичееки*метра дърва за отоп
!
иа*'заКуповачъ, общинския' приходъ 'отъ- кри-, ление училищата, икъ въ гр; Варна. ;
м н ! ь и кантаринина^за врене отъ датата на ." ••;•-,.•';ч / . а - ' ^ ^ . ^ к е т ъ : , - ^ ,:| л / п , - ч Ч.;' -.•>. :-4>,
включване договорадо, 31 Девеиврий 1918 г. ":-{ ^ : . ' , ; „ , ; • ; ; , . . . . ; : С в в р в т а р ь : ' ' г У . ^ >;.{:>• ? л Ч : " к "• "<
Г :

г

: 1 р

ъ

т

И

:

Варненски Общински Вестливъ

Стр. 6

Варненско Градско Общинско Управление.

•••'.'"'У;' :1Г.;^ '.Обя^енйе;,' - - ^ л й С /
••''.;;.'*,.''•-••

.

'

/

;.. , . : № Щ9г

• . , >'•;. •'

л:;.

гр. Варна. 15 Февруарий 1916 год.

Брой 3

на предприемачи общинския приходъ отъ
ИНТЕЗАПЪ за време отъ 1 Януарий 1 9 1 * ,
год. до 31 Декемврвй 1918 год
'Приблизителна стойиость на предпрня
тието за трите години е 3982.^ дева.
.^
Залогъ За правоучаетие въ търгътъ ее
изисква 50/о върху общата стойноеть на пред
приятието за трите години:
• отъ

Обявява ее на вятересуюшите бе, че на
КМЕТСТВОТО;.- •
27 февруарий т. г. 4 часа следъ обедъ : въ :^'ЙЙ^'>Я'..::^
кветството ще се произведе (трети пжть) , Варненско Градско Общинско Управление.
търгъ съ тайна конкуренция' по еешпноеть
за отдаване на закуиовачъ общинския при
ходъ отъ НАДПИОИТЪ (вивеските) за вре
ме отъ 1 Я нуарии 1916 год. до 31 ДекемА! 1472
врий 1918 год.
Приблизителна стойиость на предприя
гр Варна, 16 Февруарий 1916 год.
тието за' три години е .73800 лева,
Обявява се на инеерееующите се. че на
Залогъ на правоучаетие въ търгътъ е 26 того 10 часа предъ обедъ въ кметството
Б°/0 върху общата стойиость за тряте го ще се произведе търгъ (трети ил;ть) съ тай
дини.
на конкуренция по спешность за отдаване на
ОТЪ КМЕТСТВОТО. закуиовачъ общинския приходъ КРИНИНА И
КАНТАРИНИНА за време отъ 1 Януарий"
1916 год. до 31 Декехврий 1918 год.
Обявление.- . . • „•• Приблизителна стойиость на предприя
' Я 1470 . ' •' ' ' . „ л [ тието за три години е 115200 лв.
Залогъ за правоучаетие въ "търга е 5°/ а
гр Варна, 16 Февруарий 1916 год.
върху общата етойиость" на предприятието за *"
•.' •
• .' | "
Обявява се на интересующите се, че на трите години. '
27 того 10 часа нредъ объдъ въ кмеството
' '
• * • отъ КМЕТСТВОТО;ще ее произведе търгъ съ тайна конкуренция
(трети нать) до сцешноеть за отдаване на
закуиовачъ общинския цриходъ 0ЕРП1ЙНО
ПРАВО за* време отъ 1 Януарий 1916 год.
т ,""'•. . ,* м 1479 , ' ' , '•'.:'';.; ' •
го 31 Двкемврий 1918 год.
. , .' '
гр. Варна,- 16 Февруарий 1916 год,.. И
Приблизителна стойиость за трите' "го
!
дини е 30308 лв.
' 1 , '/ , '
' Обявява"1 се на интересующите ее,'"че на*'
Залогъ за правоучаетие е 5°/ 0 върху ' 26 "того отъ 4—5 часа следъ обедъ въ об^'
общата стойиость на нрЪднриятпетъ за ..три щиневото управление' ще се произведе търгъ''
години. '
•
'
(трети пхть) съ явна конкуренция по^епеш.: ,
- •,
•
, « ' • . - *
к*
• . . ' - . - . { . •
.
.
ввсть
за.отдаване на предцриемачъ доетав- *
-,:.-•*. . <-, .-,••- ОТЪ КМЕТСТВОТО.
ката ва хЛъВЪ МЕСО и разни другк дреб- '
ни бакалски продукти за общинската болница' л
Обявление ''.'.,'. ..." .Параскева Николовх", за време отъ датата
на сключване договора до 31 Декем. 1916 г.
№ 147Г ,Т
.,.% Първоначална ц4на за: .: « . ^ Л , .
гр.. Варна, 16 Февруарий 1916 год.,

Обявление- •

- * у Обявление ; •-

Обявява ее на нитерееующите «е, че'на
29 того 4 часа едедъ обедъ въ кметството
Ще ее произведе търгъ съ тайна конкурен
ция яо сп*шность (трета пъть) за отдаване

,™Г?ЛШ
* 0 0 0 л в < 8 ' М 0 ~ 5 % . " Месото,.1
1720 дева залогъ 5 % , Мл*кото 1500 " д е в а '
залогъ' 6%, Вакал. продуии 1850 лева за- ;
догъ 5°/ 0 . " - '"*- ' '*-. «")
» » - 1Т4'-. '•! " от.ъ кметството:м

Брой 3

Варпншки Общински Вестникът

Отр. 7

Обявление Щ1482.
гр. Варна, 17 февруарйй 1916 год.
-у"'".
Вследствие предписанието на Министерството на; Вжтрешните 'работи и
Народното Здраве пор.№ 462 т. г. Варненското Градско Общинско Управле
ние обявява за знание на населението въ гр. Варна, че за изискване на во
енно инвалидни пенсии отъ настоящата война, ще се постжпи по следния редъ:
Право на инвалидна пенсия иматъ:
1) Съпругата и децата, на убития, умрелия отъ болЪсть или изчезналъ въ
безизвЪстность, офицеръ или доленъ чинъ и 2) бащата и майката на сжщите
ако не еж оставили деца, Право на лична инвалидна пенсия иматъ всички офи
цери и долни>чинове^.-които еж:останали Инвалиди вследствие войната.- Заяв
ления за; инвалидна пенсия, придружени съ долоозначенитЬ документи,-се подаватъ направо въ пенсионното отделение при Министерството < на ФинансиитЕ.
Къмъ заявленията за искине? наследствена пенсия отъ съпруга и деца се
прилагатъ: свидетдлетво или актъ отъ надлежната войскова часть или учреж
дение, за • умирането- или, изчезването на наследодателя. Въ тия документи
требва; да бждеозначенъ както размераи на ^ получаваната заплата до моментап
на умирането или' изчезването, така?и длъжностьта,' която е испълнявалъ\последния.: ^За ония отъ щолниттз чинове (фелдфебели, • подофицери и редници),
които не/сж получавали, заплати, да се отбелязва въ документа/ че не еж п о 
лучавали заплати, '.да се отбелезва въ документа,* че не еж вземали щатни пла-;
щати длъжности; за кандидатъ офицерите ще
требва да се означава въ до-'
кумента кои отъ тйхъ еж свършили пълния5 курсъ'на Н;> В. училище и кои
• -•,--.. . школата, на^запасните подпоручици| ^тъй като първите отъ техъ се по отно
шение пенсионните имъ права се приравняватъсъ-подпоручиците отъдействителната-;служба, г вторите съ фелдфебелите.2) Въ общинското свидетел 5
ство да се> означаватъ премите наследници на починалия и пр., 3) Кръстител-ните,свидетелства-на децата, а за лица отъ иноверни изповедания, като мо
хамедани,,- евреи,-цигани и пр. ще представляватъ отъ- актовете за раждания!
или удостоверения отъ духовните имъ. власти. Къмъ заявленията'искане наследствена пенсия отъ родители- се прилагатъ? свидетелства каквито се изискватъ въ предшетствующи пунктъ за съпруга и деца съ исключение на метрически ,свидетелства^ Въ общинското свидетелство ще се показва, че нас-;
ледодателянеь.е^оставилъ деца, какво е семейното положение и материялното*
състояние ;на. наследниците,» занятиетолимъ, • придобивания приходъ' отъ него *
и лишени ли еж те отъ «средства за припитание (чл; 31 отъ зак. за пенсиите)! *
Къмъ пзаявления за искане -лична пенсия се прилагатъ: 1) Актъ за осви
детелствуването отъ респективната медицинска комисия придруженъ съ мне
нието на Върховния медицински съветь (чл. чл* 24 и 25 отъ закона за пен-У
сиите) и >2) :Свидетелство за заеманата длъжность и получаваната заплата в ъ ;
момента на раняването, или:заболеването; зафелдфебели,Шдофицфи й ред-*11
ници, които не;.еж. получавали заплата изрично да се. упомене това обстоятел. ство въ свидетевствата. Кандидатъ офицерите требва още дй-Удостоверятъ *
кои отъ техъ еж, завършили „пълния курсъ на военото на Н. В. у-ще и кои
школата*на"зап: подпоручици, (чл. чл. 17 и 19 отъ закона за пенсиите). Не
съобразилите Се Съ .настоящите нареждания лица ще предизвикать водение на
преписка и по тези причини определението на пенсията имъ ще закженее.
;
п. Кметъ: Г. НОЕВЪ.
Секретарь: Д. Н. ДОКОВЪ.

Отр. 8

Варненски Общински Вестникъ

Брой 3

\ ^Щявление № 1509.
",

;-

гр. Варна, -17 Февруарий 1916 година.

Варненското Градско Общинско Управление, жа оеновавие ниското на Господина
Началника на 8-о Полково Воено Окръжие подъ № 1429 отъ 16 Февруарий т . г . , съ
гласно предписанието на Началника на 4-та Преславска Дивизионна Облаеть № 1 3 1 0
отъ 12 т.;Ж.,"основано на предписанието на Министерството на Войната — Щабъ на аржжята подъ .№ 840 отъ 5 т. и. известява на всички чужди поданици, че на комисията
прж 8-жо Полково Военно Окрхжие/назначена еъ заповъдь по 4-та Дивизионна Обдасть
№ 130 § б отъ 1915 год|'е възложено да провери . чуждите поданици, които съ отъ
2 0 до 46 годишна възрасть съ които ще се поетхпва както с л * д в а : Л ;
;' - • '?;;?
ч.
- 1. Лицата отъ арменско и израелско произхождение отъ Одринско,1 Цариградъ
и Македония прееелени въ етарйт* вредели на Царството еъ или безъ турски паспорти'
които ех способни за воена служба, ще се взенатъ въ редовете на нешата армия.' Онезмотъ т4хъ, които ще се опитатъ ; да ее оеланятъ на турското ей поданство ж по тоя-начннъ да ее отклонявай, отъ веенат.г си служба у насъ, ще се екетерниратъ въ Турция
• гдето да отбиятъ военната си повнноеть., - ^ ',г';; , ":,-, .''..:.-;.'' .. ;^'••'•.". •:'."<.:'',л-.'г-.-;
;>;.-- .^"г'"г:.>- •
- : : : ! : = ; ^- По слщия начинъ лпе се постъпва и, съ лицата отъ арменско и израилеко '
произхождение, които претендирай. на турско, поданство отъ отстжпвните на Турция звжи
прйзъ 1913 година. Мюсюлманите отъ тези земи нема да ее взематъ" на елужба.
', 8. Онези евреи и арменци отъ прнеаединеннте въ 1 9 1 3 годг къмъ^Царствотозеии, които нематъ законно Австро Унгарско поданство, а «амо се иолзуватъ отъ протек
ция, също ще бждатъ вземени въ редовете на: войеката и нема да амъ се, признава правото на протежета ;-.'„..' ••.'•'.у\л;п»:';- '••'.:•_. .-.-у,-' ;;..{,-',.;•> 1^:чг\'^1^^:--?^х:г1>у^^1с4А-г4^й^
•
Изброенат* по гор* разпореждания, не се . отнасятъ за! лицата признати о^ъ Я
п
Министерството на Вънпшит* работи и, на иеповеданията за чужди поданици и които на
: еъ турски поданици евреи или. арменци; и;? 0-у/ ^?лг: У ^^Г-Х^^У-^Л-^ЖУ^Г
^;У,ПА~:^'/,
За
повикването
въ
редовете
на
войската
на
всички
отъ
.-изброените
категории
*
?
ще последва допълнително; разпореждаше отъ 8-то,Полково Военно Окрхжие -:
< >";,.
Всички.--,случайна останали неповиканн до сета данъчни неслужили на възраст*
отъ 22 до 46 години, както и такива числящи се къмъ македонската дивизия ще бждатъ
повикани; заедно еъ изброените въ горните пунктове/::* нл ^ , г : ^ , V ,л ; .'.'V, '•
Л.4 ; ; ; За проверка ще сеявяватъ- епоредъ разпределението което се дава» "по - долук 5
:
Й ; . Не явилите ее за проверяване въ определените дни,ще се взежатъ подъ етра-^
жа м .веднагаще се ивпращатъ въ редовете на войската или пъкъ ще: се екетерниратъ
При явяването ей на проверка всеки обезателно е длъженъ да носи документи удостове
ряващи поданството му и годишната възраеть. За. ония които не прнетавятъ. документи за
възраетьта си, тя възрастьта имъ ще ее определя отъ комисията. - ,
Проверката ее отнася за всички безъ разлика'на народаость и поданство.
!

Р * з п р е д 4 д в н и е :

•

. " »• Киетъ: Д-р%: В. ; .Парасковъ..~
' 3& Секрвтарь: П. Атанасовъ.

