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А ВАРНЕНСКАТА

ГРАДСКА

ОБЩИНА

изниза ЕСЪКМ петъкъ
Абонаме%тъ:
За година . Ж .%, 55 л в.
^УВа 6 месеца^'. . Т 30 лв.
Броя 1 л в ^

Обявления:
Официални по 2 лв. на кв. сант
търговски по споразумение..
Редакцията: Общинското управление, секретарията.
Б р о я 1 лв.
Всичко, що се отнася до
вестника, да се изпраща до
кметството — Варна

ь
;«
(,

Вб последното заседание на общинския
На 27 априлз се произведе тзргз за от
сзветз се разисква, за втори п$стъ> отзединз даване подз наелгз общинските месарски ма
месеца насамз, взпроса за общинските мегазини. Обаче конкурентите, които сок всека
сарски хали вз Варна. Впрочемз, взпросзтз
година, едни и с$сщи, сок: се просто поди
за месото много начесто се дебатира вз об грали сз общината. Дадени с& наеми, които
щинския сзветз. И, винаш когато се разисква далече не отговарятз на действителните наем
по него, атлгосферата се нагорещава, страстини цени вз Варна. Вз сзвета се казаха лгного
тгь се повишаватз, а заседателната зала ви горчиви думи по адресз на ония, които всека
наги е била препзлнена сз публика.
година сзздаватз сцени на гражданството и
неприятности на общинската управа. Но вз
Това показва, че взпросзтз за лгесото
края на краищата сзвета взе решение, което
вз Варна интересува гражданството. За често
изключва всека вззможность за разширение
та на варненските избиратели, ние сме
на конфликта.
длзжни тукз да подчертаемз, че г. г. общин
ските сзветници с$е бивали винаш обективни
Ла всеки случай, лгесарското сзсловие,
при разглеждане месарския взпросз вз Варна
което вз големото си болшинство е картеи с$с имали единствено предвидз интересите
лирано, требва добре да внилшва, защото
на гражданството.
общината нема да се поколебае предз нищо,
Миналата година имахме месарска кри
щолгз се касае да защити интересите на
за. И тая година може би щехме да я има
гражданите.
ме, ако не бе спокойно, разумно и тактично
подведена работата отз постоянното прис&тствие.
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Изъ общинския съветъ

Я^т^в^рдаване на разни търгове
Месарските дюгенн ще се отдадътъ подъ наемъ по доброволно съгласие;
опрвд-Ъляне цените на морскитъ бани.
Заседание 5 май 1932 година.
иа сума 456,650 лв. срещу 346,666 за минала» |
Заседанието се откри точно въ 4*/2 часа въ
година.
I
зала Съединение отъ кмета г. Ас. Брусевь.
На 27 апрнлъ е произзеденъ търга за отда- 1
Присжтствувать почти всички г. г. общински
ваве подъ иаемъ сбщинскит-в месарски магазини. •
съветници.
Получени еж следнитъ наеми:
|
Кмета: г. г. общински съветници, и тази
сесия, която свикваме сега, е извънредна сесия,
ХАЛИТЪ на ул. ШИПЧЕНСКА
[
Свикваме я по спешность, главно за утвърждава
дюгянъ К» 1—31,350 лв. срещу 156,150 лв. з»
нето произведените напоследъкъ търгове, които
минзлата година,
I
не търпятъ отлагане.
22,245 лв. срещу (102,650)
дюгянъ № 2
Обявявамт» сесията за открита.
(140,300) .
41,105 ;ш. «
Д-рз НеНОвд: Моля пост. присътетвие да
№ 3
и
(135,100)
*&
4
—
31,070
лв.
,
отговори: известно ли му е, че 4 души общински
(90,550)
Кз 5 — 39,105 лв. „
съветница—Авр. Гачеаъ, Вартоломей Кириловъ, Ки
(61,000)
. • Кг 6 — 20,120 лв.
,
ро Кондовъ, Дим. Янакиевъ б-вха арестувани преди
(63,000)
„
Кг 7 — 48.000 лз.
,
първи май по случай първомайската акция и ако
му е известно, какво е направило за освобожда
или всичко 231,995 срещу 742,500 лв. за- миването на тия наши колеги.
налатз година.
Клшта: Ние виждаме че при наддаването $
Кмета: По официаленъ редъ не ми е из
систематически еж предлагани цени, които оти-!
вестно за арестуването на горните общ. съвет
ватъ къмъ 5 0 % по ниски отъ мин. година.
|
ници. Научихъ се по частенъ редъ. Ще проуча
* При това положение посг. присътетвие смета, |
въпроса и въ следното заседание на съвета ще
че този търгъ не може да бжде утвърдезъ, ст> |
отговоря.
изключение нз известни дюгени въ никои хала, I
Авр. Гачевб: Не е нуждна никаква справка,
кждето разликата е малка.
[
защото тукъ сме всички арестувани. Моля съвета
Въ
халитЪ
нз
ул.
Шипченска
ще
утвърди**^
да вземе решение да се протестира предъ м-ра
само дюгянъ № 7 кждето отъ 60,000 лева з»)
на ВжтрешнигЬ работи, противъ своеволията на
миналЕга година сега. е дадено 48,000 лв.
?
полициятг.
Утвърждава
се.
I
Кмета: Требва да разберемъ веднажъ за
винаги, че общинския съвегъ пе е административ
ПАЗАРНИЯ ПЛОЩАДЪ
на влгсть и той не може абсолютно никакво ре
дюгянъ № 1 — 55,000 лв, срещу (23,500)
шение да вземе по тоя въпросъ. Но. повтарямъ:
.
№ 2 — 10,700 лз, „
(37,700)
ние ще се занимаемъ по тоя случай и въ едно
'
№
3
—
25,030
лв.
„
(81,000)
отъ следующитЪ заседания ще отговоря. А да се
№ 4 — 23,750 лв. „
(75,300)
меснмъ на административната власть, това не- е
възмъжно да напразимъ.
„
№ 5 — 32,550 лв. „
(48,950)
.
№ 6 —. 15,070 лв. и
(18,300)
Ст. Савовд: Дългъ е на властьта да взима
„
№
7
—
10,105
лв.
„
(35,500)
мерки за запазвоне реда въ страната. Протестиещу
320,250
лв. з»;
или
всичко
127,700
лв,
срец
рамъ противъ арестуването на сбщин. съветникъ
миналата
година.
Дим. Янакиевъ, който до сега не е далъ доказаУтвърждаватъ се само дюгени Лг Кв 5 и
зателства, че е опасенъ елеменгь за реда и спо
койствието въ страната.
ул. ВЛАДИСЛАВЪ
Докладваха се тържкигЬ книжа за отдаване
дюгянъ №
5,075 лв. срещу (10,800)
то на ззкупчнкъ кариерното право.
(13,000)
6,12а лв.
Получени еж отъ търга 270 хил. лв. срещу
(12,000)
6,200 лв.
170 хил. лв. за миналата година.
(10,000)
5,140 лв.
Утвърждава се търга.
(8,050)
*
№
4,625 лв :
Утвърждава се и търга за Сергийното право
(7,500)
4,105 лв.
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По случай деньтъ на Ордена за Храбрость, 6 май —• Георгьовъ-день, между
Н. В. Царя и кмета на Варна г-нъ Ле. Брусевъ еж разменени следнигв телеграми:

Брусевъ, градски кметъ — Варна.
„Царицата и Язъ благодаримъ сърдечно Вамъ и на Варненци за
любезнитъ- поздрави и пожелания, които ни отправяте по случай
праздника на Ордена на Храбростьта.
ЦЯРЬТЪ.

София, двореца, Н. В. Царя.
„Отъ мое и гЬхно име поднасяйки поздравленията по този случай
молитствуваме Всевишния да дарува на Ваши Величества здраве и
дълъгъ животъ за щастливо царуване за величието на България,
за миръ и благоденствие на българския народъ.
КМЕТЪ БРУСЕВЪ.
или всичко 32,870 срещу 69,450 лв. за мина
лата година.
ул. НИШКА
дюгянъ Нг 1 — 4,000 лв. срещу (8,050)
№ 3 — 2,125 лв,
„
(2,800)
№ 4 — 1,620 лв.
„
(1,160)
. „
№ 5 — 1,205 лв. . я
(1,200) № 8 — 3,250 лз.
„
(8,190)
или всичко 12.200 срещу 23,900 лв. миналата
за сжщнте дюгени.
Утвърждавагъ се само дюгеиигЬ № № 2 и 5,
Кмета: Понеже ценнгЬ еж. съвършенно не
изгодни за общината, пост. присътствие предлага
Да се отдадатъ на новъ търгъ неутвърдените дю
гени по доброволно съгласие.
Ст. СавОвЗ: Преди да вземемъ решение
нашъ дългъ е да се запитаме защо не получих
ме гази годим тия миналогодишните наеми. Азъ
мисля че ще получимъ исканите наеми само ако
ги о?дадемъ по добреволно съгласие. Една отъ
причинигЬ за низките наеми е и решението на
съвета да се откркягъ три нови месарски дюгени.
Време е пост. присъствие да се загрижи за
постройката на една централна хала съ всички
модерни приспособления.
Ж. Желнбовд:
Понеже месаригЪ дадоха
декларация, че ще плащатъ по старитъ наеми до
15 май, добре е пост. приежтетвие да насрочи
по-скоро търга за неутвърдените месарски дюгяни.
Хр. Мирски; Въпросътъ, требва да бжде
разрешенъ съгласно закона. Понеже нема време,
общината да повика месаригЪ и да ги помоли

доброволно да продължатъ срока на декларацията.
Кмета: Пост. приежтетвие мисли, че глав
нята причина да не се добиягь добри цени се
дължи на факта, че между конкурентите има 1гЬщо
уговорено. ТОБЗ е единъ картелъ, който е решилъ да се наддава до тамъ, до кждето еж ре
шили да наддавагъ предварително. Ще постжпимъ
съгласно закона, като НЕСрочимъ новъ търгъ по
доброволно съгласие. Ние ще намеримъ пжть по
който да се наложи общинското управление.
Предложението на г. кмета за произвеждане
новъ търгъ по доброволно съгласие се прие сь
абсолютно болшинство.
Кмета: Ще отговоря на едно питане. Авр.
Гачевъ въ миналото заседание пита на какво ос
нование нЬкгкъзъ руснакъ е строилъ въъху за-.
грабено общинско место. Огь справкат-в която
напрабахъ се установи че тоя руснакъ наистина е
посгроилъ кжща върху кз. 730, обаче съставеъ
му е акгь, който съ писмо № 1800 огь 1 ок
томври 1931 год. билъ изпратенъ на кмгта за
даването подъ емдъ. До колкото можахъ да рззбера това лице е оеждеко отъ окр. еждъ нз три
месеца затзоръ.
Клгета: Пост. присъствие определи след
ните цени на билетигЬ за тази годиш, сезонъ на
топлите и студени морски бани.
За СтуденитПз: първа класа 11 лв. и втора
класа 6 лв.

Топлитш морски бани: първа класа 27 лв,,
втора—17, басеинъ 12.
Отъ 1 септември до 15 юни първа класа
17 лв., втора 7, басеинъ 8 лв.
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Авр. ГаневЗ: Таксите за определяне еж ре
шение на ежвета. Въ сила е стария бюджетъ. Таксигв за студените бани еж големи.
Н. Попове: Морските бани еж едно търгов
ско предприятие и въ него требва да бжде вло
жена сметката, която всеки търговецъ влага въ
своето предприятие. Пост. приежтетвие требва да
проучи по какъвъ начинъ, при какви цени найдобри резултати ще има огъ това предприятие.
Пост. приежтетяие добре си е направило сметката.
Предлаггмъ и така определените такси да се тласувать.
Пот. кмета Соф. Георшевв: Тази година
таксите нз баните еж по-низки огъ миналата го
дина, особено за топлите бани.
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Смитаме, че при по низки цени за топлите
баш, ще имаме по голеиъ брой клиенги.
Бедните варненски граждани се къпятъ без
платно. Смигаме да увеличимъ процента на къпящигЬ се безплатно.
Н. ПйПОвз: Имаше едка идея да се създаде
отъ курортното стопанство едно отдълно пред
приятие. Азъ смЪтамъ, че само тогааа то може
да се отъргови. Има и изрзботенъ проектъ. Моля
пост. приежтетвие да се занимае съ въпраса и да
го внесе въ съвета за разискване.
Кмета заяви, че си взема бележка отъ из
казаното желание отъ г-нъ Поповъ. Заседанието
се вдигна въ 7 часа.

ИЗЛОЖЕНИЕ
на бездомнншкитъ- жилищни кооперации въ Царството до Министерски съветъ
Комитетътъ на бездомнишкигЬ жилищни
кооперации въ (България е поднесълъ на Ми
нистерския съветъ следното изложение:

Почитаеми г. г. министри,
•
По силата на специалния еаконъ за направа
на икономически кжщи и за засърдчение жилищ
ния строежъ отъ 1924 г. държавата отпустна
чрезъ общините на кооперативните бездомници въ
София и провинцията кредити за постройна на
жилища.
Въ закона е предвидено кредигьтъ да се из
плаща въ продължение на 50 години при лихва
8
% при положрнието, че за петгодишнпто строи
телно време отъ 1924 до 1929 г. дадените суми
ще се считатъ като авансъ и следъ тона се оформяватъ въ редовенъ анюитегенъ заемъ.
Никжде въ закона не се говори, че за тия
аванси се пресмътатъ лихви. При приложението на
аакона изникна споръ между бездомницитъ и дър
жавата, респективно Б н. банка, относно лихвата
за петгодишното строително време следъ влизане
въ сила на закона. Б. н. банка прибави къмъ по
лучената отъ бездомнцигв сума и лихвите до мо
мента на

ния кредитъ. Съ твърде малки изключения всички
длъжници иматъ да даватъ сако на ^държавата
суми по-годъми вече отъ сгойносгьта на построе
ните отъ гьхъ жилища и ако не се даде едно
правилно тълкувание на закона (чл. 17) относно
исканата лихва за 5-годишно строително време,
ще требва цели квартали да се обявятъ на пуб
лично продаване.

превръщането авансигЬ въ анюитетенъ
заемъ

Заедно съ това, ние молимъ да се прокара
и едно намаление на лихвения процентъ отъ 8%
на 5 % .

и съ това увеличи размъра на заема, а заедно съ
това и анюнтетнте. Така длъжницигв се намъриха
сь едни увеличени задължения въ размЪръ на
30 — 4 0 % отъ взетата сума и понеже требваше
да изразходватъ всичко каквото имаха н да изпол
зуват* всичкия си кредитъ предъ частни банки
и лицз, оказа се, че не еж въ състояние да изплащагь задълженията си по заема отъ държа в-

Въ никоя държава не еж давани кредити оть
подобенъ родъ за строежи при толкова дълъг*
срокъ за изплащане съ такава висока лихва. Цельта
на закона за направа на икономически кжщи и за
насърдчение на жилищния строежъ бъ колкото се
може по-леко и възможно да понесе всеки бездомникъ тежестите, съ които се обременява^
затова и

За да се внесе яснота въ разбирането на то
зи споренъ въпросъ, а отъ друга страна за да се
улесни значително събиране на дължимигв анюатези, ние ви молимъ да внесете едно изменение
въ закона, споредъ което изрично да се определи,
че не се искагъ и не се дължатъ

никакви лихви за 5-годишното строи
телно време,
което започва отъ публикуването на закона —28
юний 1924 г. и свършва на 29 юний 1929 г.
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общинските м-Ьста бидоха дадени на 20
годишни безлихвени изплащания.

чиновници и пенсионери, съ намалени
заплати и пенсии.

Колкото повече, следователно, държавата треб
ваше отъ сзоя страна да не поставя тежки и
обременителни условия.

Ние мислимъ. че е несправедливо, когато се
създадоха облегчения намаляващи задълженията
съ 20—30%, нашит* задължения да се оставягь
увеличени съ 30—ъ0%.
Ако най-сетне съ намалението на лихвения
процентъ отъ 8 % на 5 % ще се създаде едно
облегчение, то съ искането ни да не се търсятъ
лицви за 5-годишното строително време, ние молимъ не за намаление, л за тълкуване н изясня
ване па единъ спорь. чието правилно и законно
разбиране се налага.
Ние верваме че тия две наши искания от
носно лихвите за 5-годишното строително време
(отъ 28 VI 1924 до 29 VI 1929 г.) и за нама
ление лихвения процентъ огъ 8 % на 5 % ще
бждатъ възприети отъ васъ и узаконени, за да
се внесе успокоение въ средата на длъжниците,
а заедно съ това да се да даде възможность за
по-леко изплащане на поетигв задължения.
Ние, които познаваме положението на всички
кооператори, можемъ да ви увЪримъ, че ако ос
тане положението, което днесъ е сьздаддио, съ
бирането на оължимитЪ суми ще стане само чрезъ
изнасяне на публична проданъ ЮЬЩИГБ на бездомнихите,

Ако лихвата отъ 8 % бе определена въ 1924
!Г. почти на половина въ сравнение съ тогаваш
ната лихва отъ 12—16%, колко повече това на
маление се налага днесъ, когато лихвата на па.закя е 8—9%.
Съ вамзление лихвения процентъ ще стане
•по-лесно изплащането на заема, нещо което е въ
интерес/ь както на държавата, така и на длъж
ниците.
Съ последнитъ два закона за облегчение на
••земледелцигЪ и длъжниците — се създадоха ре
дица улеснения и облепчения на всички онези,
които се намиратъ въ затруднение. По слиците,
^съображения се създадоха и редица облегчения за
.дължимитЪ данъци,
Справедливо и целесъобразно е да се създадатъ улеснения за изплащане задълженията на
"бездомницитъ къмъ държавата по закона за на
права нз икономически кжщи, толкова повече че
аъ гремадното си мнозинство тева са.

тови да го докажемъ, що се отнася до една
категория варненци, които иматъ възмож
ность, но отбътватъ да плащатъ на време.
Въ единъ отъ завчерашнитЬ си броеве
"8-къ „Варненска Поща* ни се сърди, за
гдето сме писали, че варненци не си пла
щали редовно таксигб и бериигй къмъ общи
ната.
Въ миналия б р о й на .Варненски
общински вестникъ", ние апелирахме къмъ
гражданите, да си плащатъ назреме задъл
женията къмъ общината, за да мсще тия
които еж се нагърбили съ ржкозодството
на общинските д-&ла, да изпълнятъ меро
приятията, които то си е начертало да из
пълни. И още: за да може общината да
плаща редовно заплатитъ на своитъ- чинов
ници, които еж сжщо хора и иматъ право на
-съществувание. Ние казахме, че има доста
недобори, които, ако се събератъ на време,
общината ще направи много работи съ тЪхъ.
изтъквайки този фактъ, ние направихме
алюзия, че варненци не еж добри платци.
'•Казахме това съ пълно съзнание, и сме го

Освенъ това длъжни сме да подчертаемъ,
че голяма часть отъ недоборигЬ на варнен
ската община не еж отъ сега, както твърди
.Варненска Поща", а отъ ония блажени
времена, когато думата „криза" не 6*6 поз
ната на варненци. Съ нашия апелъ, ние
съвсемъ не сме имали намерение да обиж
даме варненци, които въ голямото си бол
шинство, въпреки голямата стопанска и фи
нансова криза, еж редовни къмъ общинска
та каса.
Ние искахме да подчертаемъ другъ
единъ фактъ, и смитаме, че добре сме се
изразили.
Съжеляваме, че «Варненска Поща- не
е могла да ни разбере.
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ЗАЛОВЪДЬ
№37
гр. Варна, 26 априлъ 1932 година.

§7.
Съгласно членъ 72 отъ закона за град
ските общини,
ЗАПОВЪДВАМЪ:
За въ бждаще при издаване на позво
лителни за строежъ на нови постройки да
се вписва местото гдето ще се изхвърля
пръстьта отъ новите постройки, както
следва:
1. Кварталите северо-западно отъ ул.
Хр. Ботевъ и юго-запздно отъ ул. Нишка
(отъ халите V уч. до най-високата й часть)
ще хвърлятъ пръстьта въ траповете предъ
новите гробища между шосето и оградата
на гробищата.
2. Кварталите северо-източро отъ ул.
Нишка и Сливница ще изхвърлятъ пръстьта
въ канала между Лозовия разсадникъ и Доб
руджанския кварталъ, отъ началото на ка
нала при Кокарджа до Държавната болница
по бр^га на канала срещу казармите надъ
лагера.
3. Кварталите юго-западно отъ улица
Нишка и Сливница ще си хвърлятъ пръстьта
въ Държавното место при Ж. П. депо.
Нарушителите ще бждатъ глобявани до
500 лева.

а

«.

Изпълнението на настоящата ми запо.ведь зъзлагамъ на органите отъ техничес
кото отделение при общината.
Кметъ: (п.) Ас. Брусевъ.
верно,
при Варнен. Градско Общинско Управление
Секретарь: К. М. Дюлгеровъ.
ВАРНЕНСКО ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.

9§яешие П§ 8634
гр. Варна, 12 май 1932 г.
Въ допълнение на обявление №7769
отъ 25. IV. 1932 г., публикувано въ Държ.
вестникъ брой 30 отъ 11. V. с. г., обявява
се на интересующите се, че на 23. V. т. г.
до 10 часа въ Варненското окржжно данъч
но управление ще се произведатъ търгове
съ тайна конкуренция за доставка на:
1) 575,000 входни билети за морскит$
бани. Приблизителна стойность 60,000 лева.
2) 30 куб. м. дървенъ строителенъ материалъ. Прибл. стойность 66,000 лв.
За правоучастие залогъ по отделно па
10 на сто въ банково удостоверение. Доку
менти съгласно 3. Б. 0. Д.
Всички разноски по публикация, гербъг
данъци и пр. еж за сметка на предприемачите
Поемните условия се виждатъ въ об
щината.
ОТЪ ОБЩИНАТА.

вестникъ е единствения

оещата стопанска, финансова, благоустрой
ствена и контурна политика на общината

П и ш и . ш т тшт щтт - и р м . @§щ. ЕШШ1|,
Годишенъ абонаменъ — 55 лева.
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ВДРНЕНСКО ГРЯДСКО ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ №8671
гр. Варна, 12 май 1932 год.
Въ допълнение на обявление № 8028 отъ 28. IV. 1932 год.,
публикувано въ Държавенъ вестникъ брой 30 отъ .11. V. т. г., обя
вява се на интересующигв се, че на .23...V.. т. г. се произвеждатъ
търгове съ тайна конкуренция въ Варненското окржжно данъчно
управление за отдаване на закупчикъ събирането на:
1) Интизапа. Приблизитекна стойность 400,000 лева.
2) Събиране вехтории отъ сметището. Приблизителна стой
ность 30,000 лева.
За правоучастие залогъ по отделно 5 на сто въ банково
удостоверение. Документи съгласно 3. Б. О. П, Предложенията се
тюдавагь по отаЬлио и се приематъ отъ 14 до 15 часа. Всички раз-*
носки по публикация, гербъ, данъци и пр. еж за сметка на пред
приемачите.
Приемнитъ- условия се виждатъ въ общината.
Отъ Общината.
Варненско Градско О б щ и н с к о
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Управление

Обявление № 8673
гр. Варна, 12 май 1932 год.

Въ допълнение'на обявление Л§ 7814 отъ 25 IV. 1932 год. публикувано въ
.Държавенъ вестникъ брой 30 отъ 11 май с. год. обявява се на интересующит-Ь се, че
на 23 май т. г. до 10 часа въ Варненското окржжно данъчно управление ще се произведатъ търгове за:
>.•
\\ Отдаване на предприемачъ чистенето нуждницитЪ и помийни ями, отъ 1.;
-IV. 1932 до 31. ЛИ. 1933 г Тайна конкуренция. Първоначална цена 50,000 лв.
2) Отдаване подъ наемъ бюфета при летния театъръ, театралния сезонъ 1932
год. Явна конкуренция. Приблизителна стойность 10,000 лв.
Залогъ отделно по 10 на сто въ банково удостоверение. Документи съгласно
3 , Б. О. П. Всички разноски: публикация, гербъ, данъци и пр. са за смътка на предлриемачитЬ.
ПриемнитФ условия се виждатъ въ общината.
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въ гр. Варна
и гюшото разпределение въ поли
цейски участъци
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Пл.
Ул.
„
.
п

„
„

Аспарухъ
Арда (нова)
Архиман. Панаретъ (нова)
Бачо Киро (Дринова)
Бдинь
Богомилъ (нова)
Бузлуджа
Барда ръ
Василъ Левски
Воденъ (и Чакжрова)
Габрово
Графъ Игнатиевъ (св. Атанасъ)
Гургулятъ (Попова)
Дебъръ (Богомилъ)
Девня
Др. Цанковъ (Радина)
Драгоманъ { ['Ц
Дунавъ
Екзархъ Йосифъ
Епископъ Конетантинъ (нова)
Иванъ Вазовъ (Витрасова)
Ив. Екзархъ (св. Марина)
Илар. Макариополски
(Кокарджа и часть Чирпанъ)
Искъръ (нова)
Кавала
Каваена
Канлж-дере (Видинъ)
Караджа { \~Ц
Карлово (нова)
Кн. Александъръ (Княжеска)
Кр. Дондуков;*, (час. Богданова)
Коларски
Козлудуй (Крива и Магазинна)
Кон. Стоиловъ (Лозарска)
Копривщица (нова)
Котелъ
Крали Марко
Кръстю Мирски

Ул. Софр. Врачански (Софроний)
Ул. Манчестеръ
„ Стеф Богориди (Златица)
» Марица (нова)
„
Ст. Стамболовъ (Саидова)
Бул . Мария Луиза 1—41
Ул. Марко Балабановъ (Харчева) „ Ст. Михайловски (нова)
Пл. Митрополитъ Симеонъ
н Скайлеръ (Арда)
„ Св. Атанасъ (Кумани)
Ул. Мусала (Малка Преславска)
Пл. Независвмость
. Тича
Ул. Одосусъ
„ Тунджа (нова)
Одринъ
„ Търговска (и Малка Търговска)
Околчица (Хайдушка)
Бул Фердинандъ 1—105
Омортагъ (Житна)
Ул. Царибродъ
Охридъ
Цариградъ
п
. .. ..
Пл. Пазарлнъ
„ Царь Борисъ
Ул. Панагюрище
, Царь Ив. Александръ
Патлейна (нова)
(Солунска)
Парашкева Николау
Царь
Калоянъ
(Успенска
н
п
(св Парашкева)
Чепино)
Парчевичъ (Ив. Вазовъ)
„ «Царь Крумъ (Парушева)
Пиротъ (Сливенъ)
„ Царь Самуилъ (Гирдапъ)
Плевенъ
• Царь Симеонъ (Гургулятъ
Плиска (Родопи)
и Бургас*}
Презвит. Григорий (нова)
„ Царь Шишманъ
Презвит. Козма Периологъ
„ Червенска
Преславъ
» Черноризецъ Храбъръ
.
Преспа (часть Богданова)
(Португалска)|
Разградъ
, Чипровецъ (нова)
Пл. Рибенъ
„ Чирпанъ
Ул. Русе
• Шейново
Райко Жинзифовъ (Жинзифова) „ Шипка
С. Филаретовъ (Филаретова)
. Шуменъ
Санъ Стефано (Северна)
. Янтра
Свищовъ (нова)
» 27-й юлий
Св. Клименгъ
» 6-й септемврий { 2—11
Св. Георги
Индустрналенъ кварталъ
Никола
Кьошкъ- бааларъ
*
Кварталъ-бааларъ
Пл. Славейковъ
Кварталъ Сесъ-Севиесъ
Бул;. Сливница 1—55
Ул. Солу.гь (Ямболъ)
София
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