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ЖЗЛИЗА ВСЕКА СРЯДА.

8А ОБЯВЛЕНИЯ НА III млн IV СТРАНИЦА:

Абонамент СО лена годишно.

Официални: жа дума по 1 лев; заглавие, дата и
подпис по 8 лева.

Един брой 1 леи.
Частни: *а дума по 1 лева, а на кв. ом. по 1*50 «и».
.всичко що ое отнася аа вестника, да ое яиораща
д . редакцията, кметството — Вариа.

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
Д"а н ж ч н и.
Вявгавя общ. сжвет, при гласу
ване бюджета зз изтеклата 1921/22
финансова година, беше регарл и
установил такси за вода, канал и
смет не в духжт на слицеетвующите
закони.. Некои граждани, чувстви
телно засегнати ог това решение, об
жалваха поеледниото пред В&рховния Административен С ъ д и той го
отмени. По т а я причина установени
.а?
те такси не можаха да се .събират,
4 до като не се изработят нови и
еъобразно с закона такива.
€ " Новите такси ся. почти пригот—
вени и сжбирането им ще се започне.
", По този повод се издаде от
кметството следующето:
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с
гр. Варна, 2 2 май 1922 год.
\
Както е известно на Варненското
"] гражданство, таксите за , вода, смет
I в канално право, установени по бю| джета за 1921/22 финансова година
| ет «иналня общински съвет, беха
•% отменени от Административния Съд,
[ к а т о несъобразни_с закона; и, пора']. ди това, общината не ножа да при; бере приходите по тия пера, когато
| п ъ к ,в сжщото вреке т я иждиви
I грамадни средства з а подържането на
[
* т и я общинска предприятия: вода,
I канал и смет.
л
В общината се приготовляват но -..
[
^ ви такси, по които гражданите ще тре] ба да заплатят вместо въпросните
отменени
такива; но понеже това
*•ще се забави о щ е известно време, а
'нуждата на общината от средства е
- крайно наложителна и, от друга
гвтрана, да се- улеснят гражданите да
не плащат изведнаж за 2 годишен
\ период, защото предстоят за съби
ране същите налози и за текущата
-1922/1923 година, т о тези дни ще
се пристъпи НАМ събиране на и з .
вестна част от облаганията, иоито ще
отанат.
1
Умоляват с§ господа гражданите
да ее я в я т в отделението з а недоборите при общината и си внесат о•ределеннте части срещу предстоя-

щето облагане, за да не става нуж
да да се прибегва до . екзекутивни
мерки.
;
От Кметството.
Общинското управление вярвя, че
Вариенското гражданство ше се от
зове на .поканата му и нема да го
постави в неприятното положение да
лрибегва до» екзекутивните мерки,
лкакто е казано в горнйото < бявдение.
Общинската каса с е нуждае от
средства и гражданите не трябва да
А ги- отказват поне в дджашмото от

По занонопроента за изменение
зако.:х за градските общини:
Ииаме на ръка .законопроекта за
язмезение и допълнение на законите за
окръжнвте съвети, за градските и сески
общини а за търговско—индустриалните
камари".
Това е 1-акона аа „новите приходи"
на общините, за които етапа дуиа в ми-.
налня ви брой.
•
В мотивите на г. Мивветра на Вжт. решните работи я Народното здраве, кои
то придружават законопроекта, пункт 1,
. е казано: „Премахването иа процентните
данъци — връхнини в пелза на окръ
зите, общините я търговските камари,
което е постановено с чл. 10 от закова
за бюджета на държавата за 1921/22
год.; отстъпването на общините и окръ
зите поземленпия дангк-и необходимост'
та да се въздадат приходни източници
за поврввапе нараствалите нужди на об
щините и окръзите, както и за посреща
не новите раеходн, които, с цитирания
закон за бюджета на държавата, се вжз: ложвха в тяжест на поменатите изборни
учреждения, предизвикват настоящия за
конопроект."
„Врахнините, вжрху джржавните пре
ки данъци в полза на общините и ок
ръзите (5еха чувствителни приходни пе
ра за тия учреждения, премахването на
които би ги поставило в невъзможност
да уравновесят бюджетите си, ако тозн
доход не бъде заменен с други, който,
като бъде по-съвременен и по-справед
лив, да осигури съответен приход, на из
борните учреждения.8
,
,
, 3 а такъв в законопроекта се пред
вижда отстъпения в полза на-общините
и окразнте данък върху занятията, кой
то ще се разпредели най-сираведливо

8а I иди II страница — удвоено.

вжрху данъкоплатците, ако облагането
стапе въз основа на данъка вхрху об
щия доход и вжрху патентите за правопродавапе и произвеждане спиртни пи
тиета и тютюн, като давжка не надми-1
нава' 60°/о от казания джржавен данък
в полза на общините, 3 5 % в полза на
овразите и до 5в/о върху същия данък
на всички тжрговци, индустриалци, пред . приемачи н занаятчии—в ш ш а на тър
говските камари."
Според пункт 2 от същите мотиви,
облагането с поземлзи. налог ще стаиа
само ари крайна нужда и като един ко
ректив, чрез който от една страна да се
осигури сключването на бюджетите без
дефицит, а,, от друга — при равномер
но облагане; на-- данъкоплатците с нало
зи в полза на изборните учреждения, да
се поощрява разработването на подлежа
щите" на поземлен данжв земи.
- Предвидените глоби, които кметовете
инат. право да валагат (пункт 3 от съ
щите мотиви) поради обезценяването н а '
паричния знак, са изгубили значението
си, като. наказателно и , поправително
средство и затуй тия глоби се увелича
ват десеторно. '. ...•.'•'..' - • - . . . .
Общинските налози бач, кавтарина, и "
кривина и такса върху надписите, като
стеснителни, сгарн, изгубили значението
си и главно несправедливи такси, съби
рането на които е свхрзано с много
расходи и дава место за злоупотребле
ние при облагането, предоставено почти
винаги на закуповача, се премахват (пункт
4 от мотивите.)
1 Намалява се от 3 ва ,2*/о общински
налог вжрху продажната стойност на имотите, собственноета на които се прехварля, за да бъде товн валог еднакъв
в градските и селски общини (а. 5 от
мотивите.)
:
Ще се облагат е еднократни годиш
ни таксн мелниците, дараците, дхскарезачницвте и пр.
Това са, според 'мотивите ва Мнннстра, по-важните изменения, които се
правят в закона за градските общини, с
които се отнимат досегашни приходи и
екздаря.т нови. .
,, " -_
Самите по-важни изменения м новоуваконевиа са еледующите, както гя пред
вожда законопроекта:
'
Чл. 3. Глобите се увелмчават с 250
и § 0 0 лв. (гл. 72, алинея П от закона
•а град. общ.)
Чх, 4 . Таксите ва подауваие от общ.
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мерки и теглилки, каквито общината за
дължително требва да има на определе
ни и достъпни за всекиго места, се пла
щат само ако продавача или купувача
пожелаят да им се претегли или време
ри стоката.
'
'.' „: "
Премахва се и ., нунв.- 8 на чл. 88
от сегашния закон на град. общини —
налога от всеки белег (дамга) вдрху мер
ките и теглилките.
Таксате за павяве. лозята (ауакт II,
гл. 88 от закона за гр. общ.) се опре
деля от общ. съвет-на декар, според ка
тегориите на немите, а не но 5 лева на
дев., както беше до сега. Общата .сума
ва прихода от тови'.нйлог не може да
надминава предвидените по бюджета расходи за издържането; ва полската стра
жа, включително н въоръжението Й
Към чл. 88 от закона за гр. общи-.
ви, като се заличават пунктовете 8, 10
и 13 и като се правят вови до 7 вклю
чително, се прибавя нов пункт 8, спо
ред който: ще се облагат с гохншна так
са от 500 до 1,000 лв, всека държана
в"тора слугиня в домакинството н до 300
лева за всека първа такава, ако има
свободен член от женски пол в домакин
ството, който може да извхрши домаш
на работа. Таксата плаща господаря.
С новва 9 иувкт към същия чл. 88
от закона, годишния налог е: до 200 д.
на всеки воденичен камък га обикноаева воденица; до 1,500 лв за камък ни
моторните или водни воденици, поетроевв на големи реки; до 2,000'ли. на вал
цов (камък) ва парните или водни фаб
рични мелници; от 100 до 1,000 ЛР. за
всека дъскорезница или гатер; «т 50 до
500 лв. за всеки механически дарак, те
павица н машина дърворезачва; от 300
До 1,000 лв. за вършзчви, които уелужват на трето лице срещу възнагражде
ние.
Вов 10 пункт към същия член съз
дава приход от 1 до'10 лв. ва квадра
тен аетр върху непавнрайи тротоара,
ва коато бордюрите са положени.
Друг нов 13 пункт към същия чл.
предвижда годишен налог- върху нразднвте отделни, дворища, предназначени за
жилища в чертите на градът с утвърде
на регулация: до 5°/» върху оценката
ва дворището ва данъка върху сгради в
квартала с най-малко 50°/» застроени
дворища; до 3 % с най малко 25°/« за
строени дворища и 1% върху оценката
ва другите незастроевн дворища. •
Новия пункт 19 към същия член,
относително общинския данък върху за
нятията, определен от общинския съвет
в размер не но-вече от 6 0 % върху да
нъците: върху общия доход и варху
дружествата, както в варху патентите
за произвеждано • правонродаване спирт
ни питиета и тютюни, предвижда начи
на зз събирането на тия данъци: те са
събират от държавните бирници по ре-4
да ва. държавните данъци.
Нов пункт 20 кам еащин чл. пред
вижда такси от конни, парни я електри
чески трамваи и други общински съоб
щителни средства.
Друг нов пункт 21 към същия чл.
определя таксата за погребение, както
следва: общинския съвет може да реши
всено починало Е района па общината
лице да бъде. погребано от общината; от
общинска за това уредена служба, която*
да ввлючва: даване гробно место, погре-

Варненека Общински Вестник
бална колесница, ковчег, извършване от
духовно "лице от религията на ночталии
надлежните треби, прислуги за вдигане
телото, носене хоругвн. и пр.; саускане
и закопаване. Таксите се определят от
общ.-схвет така, щото за прилично, ед
накво за. всички, погребение, да не се
взема никаква печалба, освен за луксоз
ни погребения, в таксата за които може
да се включва печалба.
Погребалната служба, в гая смисъл,
може да баде възложена и на коопера
ция, в която общината да бъде член и
да се представлява в ^управителния сх
вет от своя делегат, -••.••
Чл. 5. В чл. 89 от закона за град.
общини стават следните изменения:
' а) към п. .3 бе првбаря забележка:
„таксата (от позволителни билети за по
строяване частни здания) ве може да бъ
де по-вече от 2 на хилядата от прибли
зителната стойвост на постройката, ако
тя е за жилище или домакинска построй
ка и от 5 ва хилядата от стойността на
доходни здания: хотели, магазини, кине
матографи, гаражи и др. такива.
б) към п. 6 от същия чл. се приба
вя забележка.-, .размера на таксите, оп
ределя общинския съвет, съобразно сте
пента на използуване-превозните средст
ва и обществеяното им значение. (Касае
се до налога върху фаетони и др.) . , д
в) Пуввт 8 от същия член получава^
следующата нои редакция:, „такса за
изсхвхрлдне.; сметта от жилищата и др.
помещения «.„дворища в района, гдето
общината извършва тази служба.
Таксата ,се определя съразмерно с
извършената от общината услуга и об-;
щата сума Ча прихода ве бява да над
минава тая на* предвидените за тая елужба расходи." .
г) В п. 9 й думите: „и варениците*
се заменят със следните: „варениците и
частните кариери*: до 1 % от стойност
та ва продадените матермлн, произведе
ни от варениците, тухларниците и керемидарницвте п до 1 лев на куб. и. от
матеряялнте, кокто се продават от част
ните кариери. . - . ' ' • : . . - •'
д) Пункт 14 от същия закон се из
меня така: „такса за свързване жили
щата и другите недвижими имоти е град
ските'кавали, при спазване ва член 83
от закона за благоустройството.
«Таксата се определя схразмерно
според вида и големината на имота, кой
то се обслужва от каналите.
„Общия сбор от тия такси може да
включва в полза на общината, освен раз
носките за ляхвп, йпгашения, иодрхжка
и процент на овехтяване, още и чист до
ход не по-вече от 5 % върху изплате
ната часг от канализацията, - както и до
2°/», освен дължимите дихвя, амортиза
ция, процент на овехтяване и подържа
не върху неизплатената част от канали
зационните ежоружения, по оценка, прие-.
та от съвета въз основа нвение на ве
щи техници.*
' е) Пункт 13 се изменя' така: „ так
са за ползуване от общинския водопро
вод, от нублачвите чешми иди абонамент*
, за жилищни разклонения, гдето това се
допуща."
вТаксите се определят съразмерно с
% израсходваното количество вода в общия"
5 й сбор не бива да надминава с по-вече
I от 5 % костуемата стойност за домаш
ни нужди. Таксата за вода' употребява-
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па за търгокско-индустриялни, промият
лени и луксозни цели, може да бъде до
три нъти по-голема от оная за домашн
нужди.
- . .
Пунктовете 15 и 16 стават 16 и 17
а пред тех се . предвия-да следния нов
пун!п 14: „таксите за осветление на
жилищата, от общинската силопроизводителна електрическа инсталация на кило
ват час или на.лампа, според местните
условия. При определяне таксата не се
допуща печалба за общината повече от
10% от костуемата стойност на енер
гията за осветляване, давана на жилищ
ните .сгрпди и за двигателна сяла за ин
дустриални и производителни цели.
„Енергията за осветление за търговс
ки цели и лукс в заведенията може да
се таксува тройно но кече .отколкото лл
жилищата, като дохода остава я' полза
на общината.
Чл. 6. Членоветв 90 — 134 стават
последователно чл. чл. 97 —_ 141, а
пред тех се доставят нови членове, сао
ред чл. 90 от които, „кОгато доходите
от валозите, изброена в предшествующп-.
те членове не са достатъчни за посре
щане общинските расходи, за покриване
на недостига, общинския съвет облага с
поземлен данък всички пепокритн недви
жими имоти: инви, ликади, овощни, чер
ничеви и зеленчукови градини, гюлове,
лозя, оризища, ираздни пространства,
гори, балталаци, шумаци, тдриаци и
места,-гдето расте емрадаака.
Това е законопроекта за новите при
ходи на общините.
В следващия брой ще разгледаме до
колко е тоя законопроект, ако стане за
кон, ще може да'" се, създадат приходи,*
е които да се покриват наложеннте-от4
времето и от нарасналите нужди на на-1
шата община расходи.
*

БЮДЖЕТНИ

1

(Продължение от брой 32).

\

От „налог върху керемвдарннцнтв", I
е предвидено сумата 5,000 лв., утвър
дено е 1,#00 лв., а е постъпило 3033
:
лева. '
— Г
Ако се гласува от Народното Събра-'
ние законопроекта за новите общински
приходи, който предвижда и па 1 л. на
куб. метр камъни, ковто се продават от;
частните кариери, прихода потозя § ще!_
баде по-голем н в такъв случай може
да се предвиди по голема сума, още по
вече, че в тоя приход се ввлючва и так
сата от морския пясък. Обявен е търг
за тозв приход и от резолтата му ще
етане явно, какво може да се предвиди,
36. От «налог върху табли, домино,
билярд и други игри", е гласувана и ут
върдена сумата 5,000 лв., а е постъ
пило 5,804 лв.
4
Едно подробно описване и облагане
всички тия игри, каквито се играят поч
ти във всички кафенета ндр. заведения,
ще позволя да се впише на приход ш>
този § сумата 10,000 лв.
37. От .продажба на едър добитък
(внтизап)", е гласувана и утвърдена су
мата 300,000 лева, а е постъпило
254,026-08 лв.
|
Никакви условия нема ва предвижда
не по тоя § по-голем приход от досе
гашните постъпления, освен ако резолта
та от търга даде по-голема сума. ; ?

38. От .клане добитак (кравнина)"',
-.не е гласувана никаква сума, обаче, Мивистра е утзардил сумата 250,000 лв.,
а са постапили 325,204*14 лв.
С увеличаването числото на паселе.нието в града, а следователно, — и воиеомацията на месо, увеличени са и по„ стапленията от този налог. Обявен е
тарг за даването му па закуповач и от
тарга ще стане явно. какво ще може да
предвиди ао тоя §. На всеки случай ед
ва сума не по-малка от 400,000 лева
ще може да се предвиди, толкова по-вече, че и закона за новите приходи по
добрява условията за по-големи приходи
от краввиаа,
39. От „теглене и мерене (крввнна
и кантаринина)", е гласувана, н утвардева сумата-30,000 лв., а е постанила
сумата 16,318-28 лв.
- Законопроекта за новите градски ириходй премахва тоя налог^ Ако законо
проекта не стане закон, по този § ще
требва да се предвиди пак сумата 30000
.т,, пред вид на обещающата реколта, коя
то ще позволи идването в общвнеката
житна б.»рса на по-вече вола с храни.
40. От втеатрални представленин,
свирачи и певци и ар. , е гласувана в
утвардена «умата 60,000 лв., а е по
ставило 77,670 ;лв.
'
Забавителните и увеселителни заве
дения са увеличени, и един доход по тозп § от 100,000 лв. е вазможен, при
условие: да се поставят в известност
всички такива заведения, свирачи и певдв и да се обложат с саответния палог.
4 1 . Ог , 5 0 % от сабраните от дарлкавата и 3 0 % от входните билета ог
кинематографите", е гласувана и у твардена..сумата 150,0О0_лв., а е постапя-_
ло 56,743-23 лв.
;
По-вече от 60,000 лв. по този § не
може да се предвиди.
^
42. Ог .общинския театр и кинема
тограф", е гласувано и утвардено сума
та 800000 л., а е поетацвло 248695'25
лева. .
•-.
-. ;.
ч При сегашните ниски такси аа пред
ставленията в общ. театр, постаплепията нема да бадат задоволителни в ирерасхода за издражката ва общ. театр
т е баде голей.
. Едно специално проучване положе
нието на общинския театр и нагодяваве
бюджета ну тава, че поне. с прихода да
се покриват расходите, е наложително.
43. Ог " 3 % варху публичните таргове", е гласувана сумата 200,000 лв.,
а е утвардено 100,000 лв. Постапила
е , 58Д12-74 лв. ? .,,,. ,
Калкото и да еа повишени цените на
подлаганите на публичен тарг имоти, ка
то се има пред вид горното постапление, по този § не може да се предвиди
по-голяма сума от 80,000 лв.
.
, 44. Ог „ 3 % от стойноста на всич- ,
ки недвижими имоти в землището на об
щината, собственноста на които се прехварля", е гласувана сумата 600,000
•ле.,, утвърдена е 700,000 лв., а е по
стапила сумата 942,709*94 лв.
г Законопроекта за новитз преходи на
малява процента от 3 % на 2 % . .,
" Макар, че цените на имотите се по
вишават, като се има пред вид намале
нието на процентното облагане от 3 на
2 % , по-голяма сума по този § от 700000
лв. не би могло да се предвиди.
(Следва.) л
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1. Димят варху шасла I кач. II кач.
х. Берландиери 41, 1894 бр. 850 бр-.
2. Памид варху мурведер А; 1202
2560 -, 1163 „
3. Димят , монтикола 3450 , 1990 .
4. Памид •„
,
8366 , 2420 „
5. Мискет „ • ,
600 „
238 „
6. Гамза ,
„
750 „ 320 ,
7. Шасла х. Берландиери 41 в
3600 » 1500 „
8 Мурведер х. Рупестрис % 1202
127 я
70 •„
Всичко 21347 „ 8161
Ог долната таблица се вижда коли
чеството на всичките укоренени ••'— обла
городени и диви резняци и получените
през есента на 1921 год. и пролетта
на 1922 г. от тех I и II класни'лози:

Из дейноста на отделенията и
службите при общ. управление.
Общинския

лозов разсадник,

за

март и април мес. т. г.
При сра внвтелно благоприятно за пол
ски работи време, през март месец са
изваршени следующите работи:
I . В укоренилището.
•>- .

Изваждане, сортиране, варзване и
сахраняване на облагородените и диви
лози, — работа, която е изваршеня па
2 до 10 март.взлючително и за нея са
употребени 64 надници.
Получено е. следното,количество лози:

Монтикола (рупеетр Мурведхр х. Ру-.
дюлат)
пестрнс № 1202
получено об
получено об
получено об
а
лагородена • облагоро лагородени ш
Облагородени лагородени
облагород.нв
вкоренени
вкоренени д е н и
вхорененвт '
в вкоренени
лоза
лози
в вкоренени
вкоренена
до«а-

Шасла х. Берланд.

Са.

о

в

Наименование на
ирвсаднкка

I кд. II кд~

I дк. |И кд.

1

•

1 Димят

45234

2926 2796 17675

2 Памид

22042

905|1035 36011

•

I кд.|11 кл,

!

__

3450,1900

|

3 Прослава

5591

142: 262

4 Чауш

3259

24! 139

5 Червена разекия

1382

60. 100

6

"
^ "
Шасла
доре
7
8 Мискет
9 Гамза

300

38

•

—

•

.

—
—

—

—

—

—

—.

.—

—.

—

—
__

—>

—

—

—

—

—

*3

—

7
1

2566
^ • Т У ; ' - . ,•'

-

600. 238

5497

750 230

*
—

•

'

10 Червен димят -'^.;,„ --/-•^78 (> '.—.;. —-.

—

—

17] ' 44 '• —'
.__• — ' 8403
•

•

83662120 9239 25601163

•

—

•

— '—

—'
—

—'

•I

—

—
"•
"~'
1163
25430
4578
9219
13166

*

—

•

~ ~ " ' • '

Всичко 80452
11 Поставени укоренени 22232
12 Мурведер
— .

4112 4383 67586
3600 1500
127

70 *

•

•

* Останали от. м. г. з парцел № 7.

II. В, Маточника.

III. Облагородени и местни лозя.

Отвориха се заровените главини
12995 в парцелвте № & .31, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32 и 33 С 52 над
ници ва. 1 до 7 число включително на
;
март месец.
С 40,,надници па 1 ло 9 число
включително на сащая месец се почи
стиха 21460 главини в парцелите 12,
13, 18, 19, 25 до 33 включително,
35 и 37. Сортирани и подострени 2100
кола и разнесени из парцелвте 3240
кола. Отворена са 3744 дупки за кол
аите. Набиха се 13067 колци. Прегле
дани са положинците в парцегите Х Л ~
12, 13, 17 и 18 и намерените 380
положника заровепи но. далбоко, се от
криха. Прековаха се 15- 8; декара пар
целите № № 21, 24, 7 и 2 и 9 с ло
пата и се почисти тросека (пнрея). Пре
коваха се с мотива 61 декаря в пар- ,
целите 16 № 33, 29, 32, 38, 15, 37,
31, 27 в 28. Изораха се с еднокодното
плугче 2 9 6 декаря от парцелите Л* Д*
22, 25, 26, 27 и 31. С 35 трудоваци.
се прекопаха е лопати 15*8 дек. от
парцелите *6 № 12, 13 и 19. Памарвираха се и посадиха на местата на из
съхналите лозш 1519 лози от шасла х.
берлавднерн 42-в "и 27 от мурведер
рувострис № 1202. '

Отвориха ее 2200 главини облаго
родени лози в парцелите № Л* 14 и 1§».
Нарезаха се 6000 главини в парцелвте
№ Д» 14, 15, 36, 38, 39 в 4 1 . От
нарезаните лози се сабраха, сортираха
в сахрапиха 15250 лозови прачки за
калеми. Намаркирани са и посадени на
местата на взсахналвте от м. г. обла
городени лози в парцела Лг 39 Димят д.
Берландиери 41-в — 380 лоен, в пар
цела № 40 — 498 лозя, бяла разекия
варлу шасла 23 лози, червена разекия
50, шасла доре 8, чауш 17 н 48 про
слава варху шасл»; в парцели № 38:
памид варху шасла' 182 лози и в пар
цели Л; 40 мискет варху монтикола 510
лози^ в парцела № 39: памид варху
монтикола 40 лоза; в парцели № 41
в в парцела № 14: димят варху мон
тикола — 29 лоза. Отровени са заро
вените от пя сака лозн в се поряза целого лозе.
Изваршени са и други разни работи,
[ които общо взето, характеризират едва
'задоволителна дейност пре* целвя март
месец.
"

.'•«••"

"...

Приход и разход.
Нрез март месец е поставило ва приход:

•транша* 4

Варяеяеи Обашшсш Вествнк

1) От продажба ва I кл. 758000 резааца 414966в0 лв.
II .
70130
.
136103}
, дава уаоревеяа 3651 лова
5619- 80
3)
, на облаг. I «л. 18048 ,
77482*
. . ,
Н . 10370 .
20740,
,
прясаданци
16250
лоз.
пръчки
3116'
6}
Всичко 535*33*40 ла.
Два материалите от равеадника: пър
вокласни резвици и облагородени дога,
ее беха продавали по средвята пазарна
дева—600 лв. хмядото първите а 6 лв.
п я ата облагородена лоаа, ирнхода щеше
да баде с няколко десятка хиляди лева
по-вече. На бедните н малоимотни Вар
невежи граждани тая материали, по ре
шена* па общ. съвет, се даваха ва срав
нително наекя цени.
Иарасходваво е:
1) еа яаалатв на чищ»в. яелуж. 900 л.
7268
2) . дебавач, въанягр. и др.
37417
,
3) . надници
К иа
9
а»
„
4} . Ф?Р»
*•''**
Всичко 46605 лв.
Раеходяте биха се- апачителио на
маляла, ако рачсадниха се сиабдн с
връдия я инструмента, каки» и с достатачсн работен добитък. При тона, от
големо «вачение е, щото и назначавания
персонал да има пузкдната техническа
подготовка,

раио II кл. реаввци от шасла Берландвери 4 1 в 7100 рсзвика; от Берлапдиерн х Телеха Л& — 1210 резлива в
от-Риаариа (юрдвлвяхрупесгрвс) А*.106-6
— 600 резвика, всичао 8910 лозови
пръчки в 38 тира я от „Маклура"
3000 резаика с 38 надници.
I I . Маточнина.

Общото състояние» на рявеашвка
през м. март е било добро, обаче вслед
ствие висватв температура* раавитието
яа лпзяте — мвйяи я обля гор» гоните —
в отивало бавно.

Изорави са с еднокоиното плугче
парцелите Л» Л; 5, 16 а 22. Прекопани
са с ръчна коиан парцелите й Л 6,
7, 18, 21. 22, 24, 25, 26, 27 и 28
— 65 декара. На една лопата се регол ват но слабите и тревливи парцели
Л*
13, 7.я 2! — 8-2 дек. Разтрошава се с ръце праста около иовопосггавените лоаи и повторно се нрехоиаха
парцелите Д* & 21 и 24 — 5 6 декари.
Извършени са и други разпи работи,
до колкото времето е жшовяаяло. В ра
ботите са взели участие и 7 дтшн тру
доваци.
Общото състояние па разса*нина е
добре; но вследсгпис ииеката темпера
тура, развитието яа лоште става бавно,
особено на шасла х. Бершедиери 41-в.
Атмосферни повреди яема.

През април месец.

Расход е направен:

Поради дъждовното през пи-ясчето
дпя време, работите не еа могли да се
развият аадололителио. 1!р« все»това из
вършено е:
I. В- Уиорвнилището.
Приготвиха се и се поставиха на
вкоревяваве стратефицираиите от по-

1) Злплата на чнпов. н свуж, 1020
2) Добавъчни н пр.
8868
3) Надници яа раб тници 27508 75
4) Веществени расходи
972-95
5) Фураж на воня
900'
Всичко 39269-70

лв,
„
»
,
лв.

ОБЯВЛЕНИЯ ОТ ВАРНЕН. ГРАД. ОБЩИНСКО УПРАВЛЕНИЕ,
—ОБЯВЛЕНИЕ & 11307 от 23 май
1922 год, В доивлнеяае на обявлението
йод Л» 705 от 14 ипуярн 191й год.
обявява се па ицтересующите, ч* след
30 дева ог пубдяхувапе вастоящегго в
Държавен вестник, ,в канцелариига па
Варненско* о 0*р, Ф-шае.сов» Управлепие
л 9 часа пред обед ще се произведе търг
е мшпп конкуренция за продажбата па
общвт-кото праздао «гето в хвяртал
.& 531 парцел &-8 от 21950 кв. метра.
. Иеканяй лялог 10в/о аърху първона
чалната пеяа, която ще се определи ог
тържиата комисия, като наддаваието ще
гтава за един квадратен нетр.
Тържнвте явижа съ ва разположе
на» ва г. г. конкурентите ясеко прасатетяево време а канцеларията ва общия.
уоравлевае при чнвовоива по търговете.
-

ОБЯВЛЕНИЕ ^ 11,433 от 26
МЙЯ 1922 год. Обявява се ма интерееующяте, че в канцеларията иа Варнея.
Ояражво •янавеово Управление иа 10
а»км т. г. от 9 до 10 часа сутринта ще ее проияведът следняте търгове:

С инка конкуренция.
1. За доставката разпя ивструмеят*
•а техническата работилница, е ирабливятелва стойност 8025*50 ля,
2, За доставката разни материали

. Врой 38

-

(бон, хплкя, железарии н ир.) С прибли
зителна стейност 16,440 лв. Иеканяй
залог 5°/».
I. За .отдаьапи под наем ^аракатл
па шосето нря тдрговевото 'училище, ва
иреме от сключване договора до 31 Март
1922 година, .ват.) натдвването ще се
счита аа година (12 месеца). Първона
чалната цена ще се определи иа тарга
от комисията.
. Залог се изисква 10 # /«.
По доброволно съгласие.

4. За доставката яа печатани книаа, «фвши и пр. ва % общинския театр.
С приблизителна сто!ност 22,000 лв.
Исааний аалог 5%.
От конкурентите ще язвекват доку
менти предвидени в чл. ; 1 2 | от закона
за бюджета, отчетноста в предприятията.
Търхявте книжа са на разположе
ние всяко присътствепо време в канце
ларията ва общинското управление ори
чинояияка по търговете.
. ОБЯВЛЕНИЕ Л 11600 от 27 ма!
1922 год. Обявява се ва натересующатв,
че ва 15 юян8 т. г. в помещението на
Варненското окръжно финансово управ
ление ще се произведат сдедавте търгове
с ТАЙЙА конкуренция, за отдаване ва
яакуповач еа време от сшпочваве догово

ра до 31 март 1123 год.
До З1/» часа след обед: таксите вхм
ТАБЛИ, ДОМИНО, БИЛЯРДИ, Н Е Щ
БАНД, ШАХ-ДАМА.
Приблизителна стойност ва предор|
лтяето 5000 лв.
|
До 4 часа след обед: удряне печат в«|
ху карти вя кграве. Приблизителна сто»
1воет 27000 лева.
^
Звлог се изисква по 5*/о за вся|
вредпрнятне. В офертите конкурента!
указват предлаганата цена годишно. |
Тхржните книжа са на рязполож»
вае всясо нраехтетвено време в общщ»
та, а в деня ва търга при .таржнат}
.комисия, като конкурентите саблюдяв»
чл. чл. 125 —148/>т закона за бюджет*
отчетноста и предприятията.
•
ОБЯВЛЕНИЕ Д-11376 от 26 май 19221;
Обявява ов на интереоующитв, ч|
на 12 юаий т,- г. до 4 чаоа след обнд а
помещението на Варненското окражни
фпнансово управление, ще се пронввед!
тарг о тайна конкуренции за отдава
не на закуоувач налога върху натова
рени кола, коие, магарета — ,,БАЧ,'* ей
време от сключваме договора до 3 ! март
1923 год.
Приблпоптехната отойвоот на предириитието вавлнва на 50000 л.
Залог се яаиоква ,5% в банково у«
доотоверенио.
• !
В офертата се. укавва првдяаганата
<
цопа годишно.
Тлржиптв кнажа еж иа равиоюже-'
кие веяго пряол;тотвено промо в общмиовото упрапленно, а в деня яа тарга —!
при тарясната комисия, като конкуренти-I
те трябва да ее оаобрааяват напхлноо чл4
чл. 1Л6
14Ъ от-вакона-вабгодяета,-;
отчвтноота а предприятията.
|
— ОБЯВЛЕНИЕ .V: 11715 аа тжртг!
на 12 идущи юни с явна конкуренция,;
за доставка на 10 тоаа копатки вамен-пи схглища на СТОЙНОСТ 11000 лева. И;
по доброволно съгласие: бояджийски ма-*
тирпяли за обшинскня театр, на стейпосг 22170 лева н д*рводелче;скн мате-":
ряяли зп същия театър, иа стойност
7775 лк.
>'
.

*

'

•

~ ОБЯВЛЕНИЕ Л- 11504 от 27
Май 1922 год. Обявява се иа интере-'
еующите, че па 17 Ювий до 11 часа]
преди обяд в помещеипето на Варненс-'
кото Окръжно Финансово Управление,
ще се произведе търг с ТАЙНА конку- >
ревцин еа отдаване на закуповач сбора ;
от таксито „НАДПИСИ" в гр. Варна, ,
за време от сключване договора до 31 •
Март 1923 год.
' ;
Приблизителната стойност на пред- '
првятието възлиза на 95000 лв.
Залог се изисква 5% в банково удо
стоверение. Вжв офертата се уяазва пред
лаганата цена годишно.
Търл^ннте ввнзса са на расподоженае всяко прясътствено време в общия.
управление, а в девя на тарга пря тържната комисия, като конкурентите тряб
ва да се съобразяват напъкнос чл. 125
— 148 от вакона за бюджета, отчетнос
та в предприятията.
„От

кметството.

Печатница Д. Тодоров

