Гоцина XXVIII

Варна, 9 Априлъ 1916 год,

'.

Брой 9

арненски Общински Ввстникъ
И З Л И З А

С Е Д М И Ч Н О

Ц-Ьиата на в-Ьстника е винаги
пр-Ьдплатено
за година оаио . .'
за '/ 2 година '.

3 лева
1-60 лева

Единъ брой 5 стотинки.

Издава

Варненското

Пара, писма и всвчко за вестника ла се праща
до Град. Обшннско Управление въ гр. Варна.

,,

, За обявления се плаща на дума:.

За I страница \',..; . . . , . , . .
. 5 ст.
. З а II страница . . ., . ,. . .._'.. ?> 3 ст.
За III н IV страница . . . / . . ". 3 ст.

Общинско

Управление

Варнееко Градско Общинско Управление

л и т е храни да баде въ сила до 1 юни т. г.
| следъ което те ще бждатъ намалени.
Попълнението на настоящата ма заповедь
се- възлага на общинските и административни
м
власти 'на гр ! Варна.
V3
* -"'•'
Ж 181.
Препвсь отъ настоящата ии зановедь
гр. Варна,' 28 Априлъ 1У16 год.
да се представи Господину Варненскому Ок!
*
На основание XI постановление на Ми ржжному Управителюнистерски съветъ отъ 29 Мартъ т. г подъ
Каетъ: (иодц.) Ст. Саврвъ
№ 52 обнаръдвано въ държавнвй всеьтаикъ •;'-..
:..-'•" В е р н о : . «•-., :;-;-.; - • ; • - ' / - . ;
брой 75/916 год и чл, 64 отъ закона за
градските общини.
; Секретарь: Д. Я. Доковъ
ЗАПОВЪДВАМЪ:

Заповедь

Житото което до сега се е плащало по
Варненско Градско Общинско Управление
24 лв. ще се увеличи до 26 лв., което до
сега се е плащало 2435 лв. да се увеличи
на*2б*50 лв. което до сега се е плащало до '.'',,'
. • . . - ; № 3980.,,-.
•: .':. <•[
24*90 лв.; да се увеличи на 27 лв.., което до
;
гр. Варна. 1 Ма! .И»16. год.
сега се е плащало 25-45 лв. да «се увеличи !
-Варненското Градско Общинско Управ
на 2 7 ' о в л в . , което до сега. се е плащало ление дава пласяость на следното окр. пред
26 лв. да се увеличи на 28 лв., което до ее писание на Дирекцията на Народното Здра
га се е плащало 26 50 лв. да е'а увеличи на ве отъ 31 Мартъ т.- г. п о д ъ : № г ? Ш 7 а
2 8 5 0 лв., което до "сега се е плащало 27.05 ' И И в Н Н 0 : - - ' ' ' - " • • ' • ' * ; ' : Ч - ' . - ' ' ^ •
; • ••'• • . ' . - ' • ; . " . лв. да се увеличи на 29 5лв. и онова, което
Ш случай отпуските давани на войнидо сега се е плащало 27'25 лв. да се уве пите отъ действующите части, да отиватъ
личи на 30 лв.---.' •'-;•'.,;.*;.•
по домовете ей и по освобождаването' на ни
Ражтьт, която до сега се е плащала 20 кои отъ иобиаизиранигб набори, както а по
разни причина създава се едно близко съ
лв. да се увеличи на 22 лв.
*:
Овееа, които до сега С9 е ^алащалъ 17 прикосновение на §§-й войската съ наеменнето при което здравословното състояние на
лв. да се увеличи на 20 лв.
.
?
Това увеличение на цените на зърна първата не може да не отрази на това вос-

Обявление
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ледното. По горната причина, отъ обща на-,
родна полза е да се следи за появяването
на заразителни болести било между , населе
нието, било между приетигаюшате принепГ
войници. При отсжтствието на санитарните
власти отъ страната, това следене се възла
га на местните хигиеничеекв съвети въ гра.
довете, а въ селата на същите съвети и
главно на техните .председатели, кметовете
и сакретаръ-бирницнте. За да може д а , се
следи по правилно за здравословното състоянвв на прпстигающите войници, въ всека
община ст подробно обозначение на чаетьта
отъ която вда*ъ, деньтъ. на излизането отъ
чаетьта^ патя по който е» минали и най се-^
тне здравословното имъ състояние. Така напрвмеръ въ тая книга ще се отбелезва: Пе
търъ Иванъ Стояновъ иде отъ I вех. иолкъ
напустналъ полка на 20 Мартъ, пдтувалъ
прехъ Кратово, Крива Паланка, Кюстендилъ,
Радомиръ, София, приствгналъ въ с. Кривина
иа 23 мартъ здравъ.
.
Когато кмета се уведоми било ' лично,
било отъ участъковата комисар, че пристигиалвятъ войнивъ е заболедъ презъ време
, на пребиването си въ общината а оеобенно,
ако вма въ .продължение' на неколко дена
треска, повишена температура требва да се
явв въ най-близката военна или. гражданска
санитарна вдасть; лекарь или фелдшнръ за
установяване естеството л н а болестьта и за
вземане въ йлучай па нужда, съответните
' " м е р к и .

•••.'••

Брой 9

Варненски Общинвкя Вест.шкъ

Стр. 2
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'.;..'.;.' Този е начина за предпазване отъ пре
насяне болести ; отъ войската^ Обаче за, да
се запази тая последната отъ заразяване
чрезъ войниците дощли въ отпуск? и връ^
щащя се въ частите, санитарните власти окрхжните лекари се задължяватъ да явяватъ
на Дирекцията на Народното Здраве редов т
но своевременно и телегрифически, преди съ
общението еъ .10 дневните бюлетини, за вееко появяване па заразителни болести въ гра
довете и селата, Тня {сведения ще б л а т ъ
съобщавани отъ' Дирекцията на Народното
Здраве въ Военно Санитарната ч асть : при
Щаба на Дейетвующата, Армия за надлежно
разпореждане, ^^л-.^-./..--^-.
••.Л,..--.^:Дпректоръ* (иодп.) Д ръ Руеевъ"•?,
Секретарь: ][яода) Трандафиаовъ
п. Кметъ; Д. В. Парасковъ
Секретарь: Д. Н. Доковъ.

Варненско Градско Общинско Управление

; Обявление № 8668.
гр Варна, 27 Априлъ 1916 год.
Обявява се на иатересующите се, че на
8 Май т • г. н. ст. 10 часа нреди обедъ ще
с<? произведе въ кметството търгъ съ ЯВНА
конкуренция, за отдаване аодъ наемь МЕ
ОАРОКЙЯ дюгенъ № 9 въ общинската хала
на II уч., за време отъ сключване договора
до 31 Декеаврий 1916 година
Задогъ на първоначалната цена ще се
онределятъ на тьргьтъ отъ тържната комисия.
Конкурентите требва да се еъобразяватъ
съ чл чл 11 и 14 оть закона за обществе
ните ПредариЯТИЯ. .';.:•
,

ОТЪ КМЕТСТВОТО.

Варненско Градско Общински Управление.

Обявление/№ 8725.
гр. Варна, 28 Аирвлъ 1.91 В год} - * Обявява се ! на внтер^сующите се, че въ
кметството на 9 Май т. г. н и отъ 3 до 4
чаен следъ обедъ ще се произведе търгъ съ
ТАИНл конкуренция* за отдаване на нредприемачъ доставката на
КАНЦЕЛАРСКИ
НРИНАДЛЕЖНО Т И зн общината, за време
отълелючване договора до 31 Декември 1916
година.; •• ".•'•' : ',?'; •' ;'•;'."•••• -;."••:
Приблизителна стойяость 5000 лн.
•
Конкурентите требва ,да "се събразяватъ
съ чл. чл: 11 и 14 отъ закона за общеесве
ните иредприятия,'
; ±ф"*}.[;
;

^:''%- ^';^г;:-'^-\-"-.С\--отЪ

КМЕТСТВОТО.

^^^•;ОБЯВА;;^ЛО';:1161. •

Известява се на интересующите се че на 30 Май т, г/въ
3 часа следъ обедъ въ поме
щението на Бургаското Окрхжно Финан. Управление, ще се

Брой : 9

Варненски !; Общински Веетникъ

Отр з:

произведе т/ьргъ ;съ тайна кон | нвя площадъ, за време' отъ еключвене-ддгодо 31 Декември 1916 год. >
куренция за цродтжбата на 4535 | вора Първоначална
ц4на и залога ще се оовчи и овнешки « кожи" съ пър пределя'тъ на иърга отъ тържната комисия.
воначална цена по 4 л. едната.
:
о т ъ КМЕТСТВОТО.
. З а участие въ търга се изи '•?•• •:* сква: [свидетелство за подан
ство, свидетелство за граждан Вкрненско Градско Общинско Управление.
ски и политически права н за;; : ; Обявление ^ 8726,
"
логъ 910 лева.
..;,- Поемните условия: могътъ • гр. Варна, 28 Априлъ 1916 год. ';; ?'-"-.
Обявява се на йнтерееующите се, че въ
да се видятъ въ Финансовото киетството
на 9 Май т. г. н. ст. .10 чаеа
Управление всеки присжтст- преди обедъ ще се произведе търгъ съ ЯВ
в е н ъ д е н ь и часъ.

]'[.\^::г[:/:;1-_\

:'/ гр. Бургасъ, 20 Аирилъ 1916 год.,
.

Окр. ^Фин. Началникъ:' Г. Трънчаровъ

Варненско Градеко Общинско Управление. *

7*

Обявление
,№ 4003

" гр. Варна, 4 Мпй н. ст. 1916 год.
Обявява се на интервеуюшате се, че въ
кметството > на 10 тоги 10 часа вреди плад
не ще се произведе търгь зъ явна конку
ренция за отдаване нодъ наетъ,; по добро
волно съгласно БЮФЕТА вь общинската
ПРИМОРСКА ГРАДИНА „ОАНЪ СТЕФАНСКА БЪЛГАРИЯ" за вреаеотъ сключване
договора до 31 Декември 1919 год. , ?;
Първоначалната цена и залога ще се
определят* на търга етъ тръжната комисия

Варненско Градеко Общинско Управление.

Обявление Л 3992

^

'Ж! гр Варна,: 4 Май 1916 «*• :>
Обявява се на йнторесующит* се, че въ
Киетството на 15 того 10 часа преди обед*
ще се произведе търгъ съ ЯВНА конкурен
ция, за отдаване нодъ наемъ общвн. дюгенъ
М 28 отъ групата 28 дюгенчета на Пазар-

НА '' конкуренция , за отдаване подъ наемъ
ОБЩ. ПАВИЛИОНИ ПОДЪ № 1, 2 и 3 находящи се М Г на „Рибния Пазаръ" № 2
на ггъла на ул.; Преславска- и „М. Пре
славска' и № 3 на уд, „Преславска*, срещу
Т Пощенската Станция, за срокъ отъ слкючването договора до 31 Докември 1916 год.
• Залогъ 5 % и първоначалната цена ще
опренелятъ отъ тръжната комисия при произ
веждане търгътъ.
! • • _ ; у ;; . ,.../•!;.
Конкурентите тръбва да се съобразявате
съ чл чл 11 и 14 отъ закона за обществе
ните предприятия
.
•V/

ОТЪ КМЕТСТВОТО.

-Варненско Градеко Общинско Управление.

Обявление Ш 8884
гр. Варна, 21 Априлъ 1916 год.

*

Обявава се на йнтервеующите се, че въ
киетството на 8 Май н. ст. т. г. отъ 3 до 4
чаеа следъ обедъ ще ее произведе търгъ съ
ТАЙНА конкуренция, за отдаване подъ наемъ
Град-Общинските МОРСКИ БАНИ за прйзъ
текущата 1916 година.
Първоначална цена 6000 дв.* залог»
5 % .250. дева.' .А-; -.,\-:
.- Конкурентите требва да се еъобразятъ
еъ чл. чл. 11 н 14 отъ вакона «а обществе
ните предприятия.
"

V

ОТЪ КМЕТСТВОТО.

Стр.

4

Варненски Общински Вее гникъ

Варненско Градско Общинско Управлени.

Обявление .-Ч 8880>

гр Варна, 18 Анрилъ 1916 год.

, , . , Нбдедствие дясното на Господина Вар
ненекия Окржженъ Фвнанеовъ Началнакъ отъ
15 того подъ № 818, обявява се за знание
на населението в ъ г р . Варпа, следното теле
графическо нареждане на Министерството на
Фвнансивте, а именно: сроковете в ъ ч л . чл.
10, 17 и други въ закона за събиране пре
ките данъци за напредъ ще се считатъ ио
новия .вадендаръ, срока, «а доброволното изплащане първата третина^-отъ жанадите ;за
текущата годвна се свършва на края на мъ;.
еецъ Априлъ новъ стилъ, а не до 4 Майно
..Стария календаръ. Не плацането до ,Д ;Май
по новия календаръ суми ще се ечитатъ.за
закъснели и върху техъ ще се събира глоба
за закъсневане
и. Кяегь Д-ръ В. Параековъ.
за Секретарь: Д. Н. Доковъ.
Варненско Градско Общинско Управление. .

Обявление
№ 2847

Брой 9

М,,4691, .обявява ее'.да л звание г на : ядтерет
еующите се, чо,по технически причина бан- • г
ката не ще може да-.»изплаща* реквизицията
за вдинъ твърде кратъкъ сро!ГЪ. ;
%Г ..
.4'^:-- :. Кметъ;,СТ САВОВЪ. -л'Г Ч , ;
Шуменско Окржжно Финансова-Управденйв;-

' •"'•'..•- :'!-:"'-.-'^^ •** ^ ? " ^ : С \ : - ^ . [ Х
, гр. Шуменъ 31 Иартъ 1916 год./ "
; ' ' Въ допълнение на* обявленията ми отъ
№ тогол подъ-.-М'••'••&491 и 792Дпубдикуваяа
въ'^Държавния вестявкъ,' брой.66 охъ 21;
т, и., обялявамъ на интересующите се,' -де,
конкурентите се донускатъ да надДавйтъ и
за малки партпжи кожа 2000 до 3000 пар
чета и че на конкурентите върху които ее
възложатъ,/ще ииъ се отпуснать вагони за
пренасяне кожите въ вжтрешаостьта на цар
ството.
Окр.

Финан. Началнакъ: не се чете

Протоколъ
№ 16.'

На заседанието па Варненския Градски
Общински Съветъ. държано въ извънредната
му сесия на 1 аай 1916 год..

гр. Варна, 24 Мартъ 1916 лод
Обакява се на интересующите се, че въ
11РИС&ТСТВУВАХА:
кметството на 18 Априлъ (новъ стилъ) Ю
часа нредъ обедъ ще се произведе търгъ съ
• Кмета: От. Савовъ като предеедатедь на
тайна конкуренция (втори нхть) за достав еъвета.
•
'- . - ..:. *• : .о. • ..,
ката на строителни материали : дрезъ 1916 г.
Помощници кмета: Г. Ив. Ноевъ и Д-ръ
нужднн за подържане градските здания, во
В. Парасковъ.Ц
допроводй, канал», ахтища мостове и други.
Членове на съвета:
Приблизителна стойноеть 6000 яв.
Залогъ за нравоучастие 5 % 300 лв. :,
Вен. Поиовъ, Г-. Серафимовъ, Г. Само
Конкурантите требва да се съобразя? ковски, Ан. Байчевъ, 0. Юлзари.
ватъ. съ чл. П-14 отъ закона за обществе
При секретатря": Н Млячковъ
ните предприятия.
ОТС&ТОТВУВАХА:
.
ОТЪ КМЕТСТВОТО.
•

Обявление
№ 2684
гр. Варна, 14 Априлъ 1916 год.
.... ^Вследствд писмото на главната рекви
зиционна комисия отъ 30 Мартъ т. г подъ

$

и

•

Пох. Кмета Ст. Георгие, съветниците:
П. Анчевъ, Т -Страшвмировъ, Ив. Павловъ,
Р. Ваеилевъ, М. Вълковъ, А. Василевъ, В.
Свраковъ, Ан. Двнзевъ, Г. Филариди, Д 0.
Поповъ, Д. Кондовъ, Ж. Дикнджиевъ, (всичг
ки„милитаризирани) и К... Геновъ, П Каржвевъ-и Д-ръ В.. Карамахалевъ.

Брой у .

• Варненеяв Общннеки Вестникъ

Отр. 5

.Прочете се протркодътъ отъ миналото зч^ ден» търгатъ, върху Коста Ив. Мокановъ, съ
.
седание на Съв4та, които се одобри и под когото да. сключи и договора,^
писа итъ членовете,, които ,съ взели, участие
:
,
?
РЪШЕНИЕ;
въ разискванията, изложени въ , него, слбдъ
което се пристжпи къмъ разглеждане поегавенате на дневвнъ^редъ въпроси.
;,Поетавенъ въ дневния редъ,,Г нъ Кме
та
предложи
на разрешение отъ съвета въя; , ;'.
\ РФШЕНИЕ:
[ :^':•••':': ' роса. д а се допуска ли за въ бхдаще про-<
дажбата на риба на разность изъ улиците,и
:"••,, ./.;/' П ^ Л - ^ Ц " ' г ^ ' &
площадите на града, като за тая, цель има
;;• ; Прй прочитанивто на решняеЛ» 82 -въ специално построена хала въ I уч. на гр.
протоколъ № 14 отъ миналото -заседание,'
В а р н а . . " , ; ' . • : . , • . ; . • . . ; ; ; ) . . , . •'. > \ - л . - . : '„•:•''.-•..,, >;, •«;
съвета констатира че е направено опущение,
•. .-.•' -.-Т нъ, Кмета обясни,^ не миналата,година
като не е отблеязано продажната цена и на
общинския, съветъ е билъ сезиранъ е'ъ въп-,
дървените въглища, вследствие на което. роса да се. ограничи црооаването на риба изъ
съвета
улиците на града защото продажбата й въ
общинските рибарски дюгенв счре в съ това РЪШИ:
не само, че се подби наема на тия дюгенн,
Решението М 83 отъ 30 мартъ т. г. но не можеще и да. се направи контрола вь
(протоколъ № 14) да се понъляе съ продаж хигиеничееке отношение, за каавато цель е
ната цена на дървените въглища, както след построена халата и че преди два месеца той
ва: на склада 12 ст. кгр. съ човалъ на раз- издалъ заповедь да не се продава никаква
новъ изъ града 15 сг. а на дребно 20 с. кгр. риба по улицата, освенъ въ общинските риг
барсви дюгени. Окрхжнйятъ управителъ оба
РЪШЕКИЕ,че, защото бедното население се лишавало еъ
№ 89.
това запрещение отъ ефтена риба в защото
Докладва се отъ' гоепндинъ" Кмета тръж немвло решвнив на съвета, отмекилъ тая
жната преписка за .отдаване на предприемачъ заповедь.
Сега съвета да реши тоя .вънроеъ: да
общинските чиетителни,, машини относително
се
оетави
и за нааредъ свободното иродаваудобренивто отъ севета постановленията на
не
на
риба
изъ града,, .идв да се направя'
на поетояното нриехтетвие отъ 21 и 27 апизвестно
ограничение
за спазбане цельта, за
рилъ т. г. въ свръзка съ колективното заяв^
която
е
построена
'
общинската
хала. Г-нъ
ление вх № 3736 отъ 26 схща месецъ за
Кмета
е
на
мнение
да
се
ограничи,
съ изклю
прехвърлянето на това предприятие отъ кон
чение
само
на
рибата
„Кая",
сребарната
ри
курента Герасимъ Каракашевъ върху Коста
ба
и
„кидринъ
балъкъ."
1
л
Ив Мокановъ, отъ гр Варна. , ' .
Общинския съвегникъг. Г. Серафимовъ:
" Следъ доклада по пуедложение на г нъ
цената на рибат. .е определена отъ комите
Имета съвета
. . ...
та за обществената нредведлпвость, следо
. , ГЪШИ; .. » • •
вателно мотива на Управителя, че-.бедното
население
щело да се ползува отъ. ефтена рн1. Удобрява постановленията ,отъ 2\ и
27 Априлъ т . г . на поетояното приехтетвие ба чрезъ продажбата и на разносъ, е веосза извършена но доброволно съгласие и по иователенъ.
Общинския съветнвкъ Вен. Поповъ: въ
спешность, както и за изказване мнение, за
проса
който се слага иа разрешение' има
утвърждението на търгатъ за отдаването на
предприемачъ експлоатацията?. на. {овшинскпт* двоенъ ннтвресъ.
1. съвета е длъжепъ да се грвжи за
чиститвлни машини за. времето отъ сключва
нето на договора до 31 Декември 1916 год, здравословното състояние на гражданите. То
зи е единъ отъ мотивите, за спазване хиги
върху Герасимъ, Каракашевъ за 6,500, лв .
2. Допуша да се прихвърли това пред ената, за да не се.продава развалена, раб»,
приятие по сдщяте нравк ич задължения отъ за построяването на общинска хала за про
Герасимъ Каракашевъ, върху кокото е утвър дажба яи рпба. Тозл мотивъ ся остава нвиз-
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меняемъ. Ако се остави кой кадето иска да
продава риба, условието за хигиенота не ще
може
никога да бхдег опазено Тъй че,
отъ туй гледище рибата требва да ве прода
ва таиъ, където е определено халите.
V Втория лъпръеъ е париченъ. Ако общи
ната е направила разноеки та е построила
халите за да се продава въ техъ риба, пред
полагало ее е, че всеки които ще продава
риба, ще плаща наеиъ на общината за* дю^
генътъ въ халите. Щомъ ее остави да про
дава рпба и вънъ отъ тия дюгенн, явява; ся
конкуренция;'която докосва и подбива инте
реса на иаекатдлите на общинските дюгени.
Следователно и отъ туй гледище риба не би
ва да се продава кой където иска. '* *
5
:
Но явява ее и трети, другъвъпросъ,'
традицията. Отъ дълги години е запомнено
че изъ улиците яа гр. Варна се продава на
дизии риба, която се лови съ въдица, като
Кая балъкъ и която служи за бедните: |Тая
традиция й м а да попречи въ нищо на гор
ните мотиви: зжравословне отношение, защо
то тя*се лови и веднага, винаги мгбдъ обедъ
се продава и въ парично отношение не вреди,
защото този редъ схщеетвува отдавна и на
емателите на общинските дюгени съ го има
ли предъ видъ, че не ще ги ощетява.:
*
Аке г: Управителя не се еъглаей съ на
шето решение,, въ едвнъ обстоенъ рапортъ'
добре мотивирано, да обжалваме неговите
действия предъ Министерството Гна {вътреш
ните работи. .:•" '"'* '"
.•.<'?'//"'•
'''•'•••" '.
'•'; Общинския съветникъ; Г. Самоковски:1
съглаеенъ еъмъ съ Ввн. Поповъ обаче едно
вещо, рибарските дюгени въ халата съ яалко, а съ рибарство ее припитавать много граж
дани, които нематъ възиожноетъ да взеяатъ
дютвнв въ халата, защото нема. Какво ще
правятъ? •"'';•'.' ''''..^''''Т;:{\':'--''*:'л:{1^ .•••^т-/-^"'.
; Пои. Кмета Г . Н о е а ъ : имаме решение
отъ миналата година, съ което допуснахме
риба да се продава и въ пазарните дюгени
на аесаревйте хали! Рибарите обаче! не се
съгйасиха да гв наематъ, защото се* допуща
да се продава риба я по улиците: Ако се
спре тая продажба, ще бъдатъ принудени да
ся наемате вс4ки отъ тия; евободни дюгени.
Подържа мнението на Г. Вен,'..Поповъ.
Слъдъ тия разменена мнения съвета ка
то взе пред* видъ} че общината е похарчи
ла н4колке дееяиЕи хиляди л в. за построя
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ването наг специални дюгени за, продажба на
риба, за -пиетигане : известни хигиенячески
целп' и да тне продава развалена риба на
гражданите, "каквито цели не се постигатъ
щомъ се оставя свободното продаване на .'ри
ба-на всекъде изъ улиците на града,
:'
' РЪШИ:^ I
Забранява се продаванетооаъ улиците
на града съ табли или въ частни дюгени на
престна .С.риба, съ .изключение- на рибата:
Кая,гСребарна риба, и Кидринъ които .-.•-. меже
да се продава безъ обаче продавачите и да
се еииратъ по: улиците и площадите. •
> - Натоварва Т ; нъ Кмета да издава нуждната заповедъ
'
Верно Оекретарь: Д. Н. Доковъ.

Г Протоколъ № г16.

;

••...?',- На заседанието па Варненския Град
ско; Общински Съветъ, държано въ из
вънредната му сесия на 1 Май 1916 гол.
Прнсътствуваха: Кметъ 'От'. Савовъ като
председатель на съвета, помощници кмета:
Г, Ив. Ноевъ, Д-ръ Парасковъ, членове
на съвета: Вен. Поповъ, Г. Сераьимовъ,
С. Юлзари/ Г. Самокомски, А, Байчевъ,
при секретаря; Н- Мяячковъ а отсътствуваха: пом', кмнта С Георгиевъ, съветни
ците: П. Аачевъ, Т. Страшимировъ, Ив.
Павловъ, Р . Ваеияевъ, М. Вълковъ, А.
Васидевъ, В! Сираковъ, Ан. Данчевъ, Г.
Филириди.Д.С. Поповъ, Д^Конловъ, Ж .
Дикеджиевъ, всички иилитаризирани и К.
Геновъ, П. Кърднсйевъ н Д-ръ В. Карамихаловъ. "":*•'.' '•.;>:.'< ;';' '":р.;''';'^:"..:,
Прочете се протоколътъ отъ миналото
заседание на Съвета, който се удобри и
подписа отъ членовете, които с ъ взели
участие въ разискванията, изложани въ
него, сдедъ което се пристъпи къмъ раз
глеждане ' поставените на дневенъ редъ
въпроси.
'
. РЪШЕНИЕ М 91.
Докладва се отъ Г-на кмета препис
ката заведена по молбите Вх. № ЛЧ« 13906
1916 год,' 107 н 3630—916 год. на Ваеилъ Христо Поповъ; аавматель на об
щинския бюфетъ въ приморската гранина
> С ъ тия молби наемателя Васи.™
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Христо Поповъ се отказва отъ договора
по причина на преодолимото — защото на
•10 Септемврий, 1915- год вследствие об
щата мобилизация, ка*о билъ постъпилъ
въ редовете на войската, не му било въз
можно самъ ла експлоатира казания бюфетъ, моли отъ тая дата, понеже билъ
затворилъ бюфета, да му се повърне не
платения наемъ до края на 1915 ^година
както и издадените полици за наемъ до
края на 1916 год. Първата молба вх. ЛЙ
13906 за това отказване е подадена на 10
Септемврий 1915 год; втората — протесть
вх. Л» 107/1915 год.
на 25 Декемврвй
същата година и по тЬхъ общинскиятъ
юристконсултъ е далъ мнение да се ос
тавятъ безъ позледсвия, трета молба вх.
№ 3630 е подадена на 27 Априлъ 1916
год Назначената съ заповедь Л | 127/916
год. отъ Г-на Кмета комисия да проучи
и се произнесе по торните молби на нае
мателя Ваеиль Христо Поповъ, съ про
токола отъ 27 с м . , като се е съгласила
съ мнението на юристковсулта за оста
вяне безъ последствие първите две молби,
за третата е дала мнение, че е основа
телна. Защото Поповъ е билъ мобидизиранъ и нема физическа възвожность самъ
да ексилоатира бюфета не отъ датата на
мобилизацията, защото Ротъ поемайте условия сезона за експлоатиране на бюфе
та свършва на I Септемврий, отъ която
дата той се счита за затворенъ,
а презъ
сезона за 1916 год. за която година след
ва само да не му се взима наемъ. Коми
сията е засегнала, но не се е произвееда
върху още едно искане - на наемателя —
общината да откупи направевитв отъ не
го некбй подобрения въ бюфета, като ма
шина за готвене,? ламаринъ г олжакъ съ
скара а пр като е предоставела на съ
вета да се произнесе за техната покупка.
При това положение Г-нъ Кмета на
мира, че, е основателно иевапието да се
унищожи договора ; по взаимно съгласие
на двете страни и да се повърнатъ на
наемателя полиците за наема само за вре
мето отъЦ; Януарвй 916 г. до края на
същата.. година, както се ; \ е .произнесла
комисията,.а за откупванието на приспо
собленията в ъ . бюфета «не е съгласенъ.
Който наема • бюфета за въ бъдаще, той

.-
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да си прави нуждните приспособления.
, Общинскиятъ съветники Г.. Само
ковски е на мнение да се откупятъ и
приспособленията въ бюфета тъкмо сега,
когато наемателя се принуждава самъ да
ги продаде ^и общината ще може да ги
купи по ефтена цена, та съ техъ, понеже
и бъдащия наематель ще има нужда отъ
такива приспособления, да си добие по
високъ наемъ за бюфета. Иска да се наз
начи комисия, за да ги оцени ;
Общинския съветникъ Г. Серафнмовъ
е на същото. мнение. Приспособленията
даже, като се откупятъ, могатъ да се пре
продавате на б&дащия наематель.
Общин. контрольоръ заяви, че нема
пари за откупването на приспособленията,
та да се има и това предъ вилъ.
Помощн. Кмета Г. Ноевъ се присъе
динява къмъ исказаносо мнение отъ Г.
Самоковски.
;.:
Общин. съветникъ Вен. Поповъ е на
противно мнение само за откупуването на
приспособленията, бюфета е ладевъ подъ
наемъ по поемви условия, въ които е ка
зано какво общината дава подъ наемъ, и
каквото е дала, такова е длъжна и да
вземе. Сега, само защото наемателя билъ
направилъ за себе си некакви приспособ
ления, нв».оже да застави общината да гя
откупи. За общините има особевъ начинъ
на откупвание. Ако дори имаше пари и
закона допущаше общината да откупува
приспособленията, съ какво сме гаранти
рани, че утре и аовиятъ наематель нема
да*направи други потребни нему приспо
собления и пакъ да ни заставя да ги от
купуваме? ..-/
:".'.', '•
З а лй се избегне това, Г нъ Веидикъ
Поповъ по принципъ е противъ откупва
нето на каквито и да с ъ приеобдения,
независимо отъ факта, че не се посочватъ
отъ какво естество съ. тия приспособления,
за да се вили закона допущали на общи
ната да стане собственица ва тъхъ. Въ
това отношение протокола на комисията е
непъденъ. , ; .,;,";•; _ Ч:..,„'?','•.,•}•::.,..'..',.,,••'•-.;"•;
. ; Понеже по.първиятъпунктъ*ва въ
проса т—онищожението на наемния договоръ по взаимно съгласие и повръщането
ва полиците за наемъ за 19.6 година всички Г-да съветници с ъ съгласни, Г-нъ
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Кмета даде на гв&суваве предложението сквйчймъ ведзага договоръ.
Шм. КметаТ. Ноевъ и общ съвъчгник-к
наТ-нъ Вея. Поповъ —дд/тгв овупуватъ :
приспособленията въ бюфета направени Г^ Серариибвъ искатъ едновременно >а се
^
отъ наемателя. Това предложение сечпрйе назначи комисия, която да4 нормира при
съ болшинство, вследствие на което съве днешните усвовия»и цените на напитките
та като взе предъ видъ' показаното мне' и' вакуските, за да се иматъ' предъ "видъ .
ние протокола1 на комисията и размене- отъ бъдащя ваемателв. ' ' '
; ' Съвета като'взе предъ видъ, че скдюйите имения.
;
чениятъ'
договоръ между до сегашние нае
' '? -.-;.;;''^ Ч,:,^ Р.-Ъ ЩИ:^У.;Й-Д."Й.- матель на бюфета въ приморската градина,
'"' Сключеннятъ договоръ между' общи еъгласно взетото по горе решение, ; и е
ната й Василъ Христо Поповъ насматель унищоженъ; предъ видъ на иСключителните
ва бюфета на приморската градина за вре времена, които преживяваме, ; неизвеетмето отъ И X. 1914 до 31 12. 1916 съ ностьта за времето нрезъ което ще про
годишен* наемъ 7.748' лв* се, унищожава дължава да бжде * отворена градината' й
до взаимно съгласие на двете страни, като предъ-видъ настъпилия вече сезонъ за
издадените отъ наемателя полици за наема отварянето на същата градина и сл^дова- !
л
. за времето отъ Д. Януарий 1916' год. до теднв и бюфета въ' нея, съвета
1
31 Декемврий с. г. му се повърнатъ.
УУ; "^!" " . Г ^ ^ Н Г И:' •';'•'•; ^•••У^ '.^;.\''^
Исканията на същия В. Хр. Поповъ :;
Бюфета " въ Приморската г р а д и Н а
У
да се откупятъ отъ общината направените „САНЪ-СТЕФАНСКА-ВЪЛГАРИЯ" д!а
отъ него приспособления въ бюфета: ма се"'даде подъ йаеМъ по 'доброволно еъгла'
шина скара '--и пр., се остава ;безъ"по : сйе'зи време отъ сключването на/договори
;
следствия.; : ; .".'''.' У.Г :"']';',:'':'""' ^••''*;'''"•*';;; .до; к р а я на'Д9Гв-,тбд::.^л'.:.,';-'';.'--'"ч>''' '*':\''; у*?'.'•'••>-у:/'
Въ свързка съ горното; Т-нъ Кмета • * ••' Назначава "комисия въ съставъ: Пом.
предложи да съвета да; обсъди какво Кмета Г. Ноевъ и /общини 5 съветници ГЛу, \Мл^1
требеа' да се направи съ бюфета при днеш Самоковски;* Г:"Оерафимовъ, 'койтб'да: ко- : "
ното положение, когато Приморската гра : регира направения ценораспиеъ за напит- ;
дина беше затворена отъ воените власти китъ и закуските, който ще се продаватъ,
в тия двн се съгласиха да се отвори и съобразно съ днешните условия и цени.
да бъде отворена до 9 часа вечерь. Коми
ВЪРНО,
тета на благотворителните сдружени Д-ва
беше на мнение бюфета да се експлоатира
за Секретаръ: Д. Н. Доковъ.
за въ полза на войнишкия магазинъ, но
като имаше предъ видъ какви трудности
Варненско Градеко Общинско Управление:
Ще срещне, не прие да ее ангажира.
Остава сега да се отдаде бюфета на търгъ
за една или по-вече години, безъ да поема
№ 4058.
общината какъвто и да е ангажиментъ,
гр. Варна б ма* 1918 год.
ако градината бъде затворена отъ воените
власти.
Обявява ее на интересующите се, че въ
Общнн. съветникъ Вен. Попов е на кметството на 16 того 10 часа пр4ди плад
мнение, че при днешните условия и вре не ще се' произведе търгъ съ тайна конку
мена които преживяваме неможе да стане ренция за доставката на строителни матери
и дума за единъ нормааенъ търгъ. Но за али нрезъ 1916 год. нуждни за подържане
Да не дишимъ гражданите отъ градината градските водопроводи, канали, патища, мо
и общината отъ ползуването отъ бюфета, стове и пр. предлага, не търгъ, а да се вземе направо
Прибризжтелна етойиоеть 6000 лв. Завъ споразумение съ тези, съ които биха догь 5 % - 3 0 0 лв.
Желали да вземать бюфета — по доброволно
Конкурентите требва да ее съобразяват*
съгласие да се отдаде подъ наемъ, та еъ чл чл. 11. 14 отъ закона' за обществе
сдйдъ утвъждението на решението да ните предприятия.
ОТЪ КМЕТСТВОТО.

Обявление

