Брой 38.

Варна; 6 Юлий 1922 г.

Год. XXXI.

ВАРНЕНСКИ
т и о д а в . » жа,%>ше>ш.сжа,т'&, Г р а д с к а
ИЗЛИ8А ВСЕКА СРЯДА.
Абонамент 60 лева годишно.

ООщин:»..

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални, на дума по 1 лев; заглавие, дата и
нодпве по 3 дева. ;

Един брой 1 лев.

Частни; на дума по 1 дева, а ва кв. см. по 1'б0 ля.
Зеичво що ее отнася аа веетника, да ее напраща
до редакцията, кметството — Варна.

ОФИЦИАЛЕН ОТДЕЛ.
От 3-й того общинския савет започ
на редовната си юлска сесия, в която
ще се гласува и бюджета на общината
ва 1922/23 финан. година.

Из дейността на общин. съвет.
,

(Изванредва сесия)

Заседание на 16 юни 1922 год.
а) Разисква се по направеното в ед
но от миналите заседания на савета ии' тане от сакетнива А. Медникаров, касателно изплащанията на служащите при
Общ.- управление и това питане взема
^характер ш запитване и се реши то да
баде поставено аа дневен ред и дг. се
дебатира-по него.
б) Внесоха се ва удобрение от са
вета поемвите условия за отдаването ва
цреднриемач общинските чиститедни ма
шини ва чистене нужничните и помийни
ами аа през 1922 год., които не се удобрика и се реши чистенето да става
по стопански пачнн.
в) Удобри се следующия протокол на
назначената от Кмета комисия за проуч
ване и определяне тактите за вода и ка
нализация за 1920/21 и 1921/22 години:
„Днес 27 Май 1922 год. комисията,
назначена с заповед на Кмета Л* 370
от 1Г1 т. г. в състав: Помощн. Кмета
Г. Михайлов, съветниците Д-р П. Равнов и Д-р Ив. Екимов, контролйора Д.
Пейчев н Инженер Садамуров, юристконсулта Джуров, пристани кай проуч
ване въпроса за определяне таксата за
юда и канализацията за 1920/21 и
1921/22 год; понеже наложените н оп
ределени такси по таблиците към бюд
жета за същите години, са отменени от
Административния съд, по обжалване на
" заинтересовани граждани.
Комисията, като взе предвид:
'1) Мнението на административния
съд га отменение на тия налози, като
незаконно наложени;
2) Правилника за изворните води в
Варна;
3) Че за посрещане лихвите на вло
жения в тия предприятия капитал, провзходящ от специалния заем от 8 ми
лиона лева, за разлика в курса на па
рите, понеже заема е в златни лева ефектив, за амортизация, за подържане водо
проводната и канализационна мрежи, за

8а I иди II страница — удвоено.

заплати на персонал, добавъчни. командировачни в пр., през годината ще са
нужни за двете предприятия кръгло око
ло. ЗУз милиона лева;
4) Че варху общиварите требва да
со разхварлнт палози за вода и канали
зация в тоя размер — толкова, колкото
се изразходва за тях;
5) Че тия налози, а именно за вода.
следва да Сядат обложени общинарнте с
оглед количеството на водата, която все
ки един вонсомира, а за канализацията
в сащия размер, колкото и за водата,*
защото за едното и за другото предириятия разноските еж едни и сащи; и,
6) Че за да има еднообразие в обла
ганията на тия налози, с ония на смет
та, требва л .-цщ,•вД.агаяяя-да.стават Пр
начин, по който става облагането, т. е.
подвеждането на данакоилатците в сащите разреди, в които са поднадали в
облога за сметта.
Всичко това, като взе в съображение,
комисията изказва мнение:4
а) Облагането на налога да става на
5 разреда, както следва:
V Р за 70 тона по 0-80 = 56 л.
IV „„ . 70 ,
1— =
70 „
я
Ш , . 70 ,
, 3 — = 210 „
II „ , 70 ,
„ 5 - = 350 „
I . . 70 .
, 8 —• = БвО .
Разрядите ще бадат сащите по об
лагането за смет, или по-ясно казано:
в който е налогоплатеца по налог „смет",
ще баде в сащия разряд и тук. От
горнйото требва да се равбира, че на
семейство се полага но 70 това вода.
За преразход на вода в жвдвщат да
се плаща така:
а) До 50 тона преразход по 2 л. на тон
2-50 в я
б) , 80 ' »
3*00 я •
») » ЮО
4-00 в я
г) » 150 а
•
200
&-00 'В я
а
д)
6-00 • 9
е) „ зоо в
За надвишаване над 300 лева на
горе — по 10 лв. на тон.
З а б е л е ж к а : Повишението на так
сата ще се смета варху разликата между
едната в другата цифра на количеството
тона.
Имоти, лежащи на улица с водо
проводна мрежа, неводоснабдени, плащат
такса, като .водоснабдени, според раз
ряда, в който спада налогоплатеца. Имо
ти, лежащи на улица без водопроводна
мрежа, плащат БО°/о по-малко от улици
с водопроводна мрежа.
•

»

3) За тарговски, фабрични и други
заведения, за банки, дружества и др., а
именно: сладкарници, нлеварвици, го
стилници, кафеджии, врачмари, хотелиери,
ханджии, аптекари, дрогеристи, печат
ници, браснарници, бакали и манифак
турни — по 100 лв. тона.
Облагането да ставе ва VI разряда,
по тия за облагане с „смет":
VI раз. за 100 тона по 2 = 2 0 0
лв.
V
, 3=300
*
* 100 »
IV 7? « 100 та „ 4 = 4 0 0
III п » 100 •»
, 6=600
II я » 100 я
, 8=800
I » * 100. V
, 10=1000
Индустриалните заведения ще се под
веждат под разр. I — най-големия.
4) За преразход в заведенията, озна
чени в горния п. 3, да се плаща на
тон както следва:
За парвите 100 тона по 5 лв.
„ вторите 100 ,
„ 8
„
, третите 100 „ , 12 „
„ четвартите 100 „ „ 18 „
„ петите
100 ,
, 20 ,
Всеки следующн повишения след 500
това, да се плаща по 20 лв.
5) Параходите да плащат: Българ
ските на тон по 30 лв., а чуждите —
по $0 лв. на тон.
6) За новите постройкл да се плаща
по 20 лв. тон.
7) Болниците, казармите, държавни
те девическа и мажва гимназии, флота,
флотски арсенал и др. колективни съ
жителства, ще сметат всеки 15 человека
и чест от 15 за едно семейство и се
подвеждат в пай-ниската категория и
плащат по таблица I за жилищата. За
преразход ще плащат, както е опреде
лено за жилищата.
8) Топлите частни бани да плащат
ва тон; аа парвите 500 топа по 3 лв.
всяки последющи 100 топа, или част от
100 — по 5 лева.
Забележка: Тези такси ще се пла
щат, ако се нормира цената на капа
нето от общината. Не стане лн това,
таксата ще се плаща в троен размер.
Жителите на селището „Оес-Севмес,в
ще плащат водопроводно право, както се
плаща за жителите в града, според ка
тегориите, в конто би попаднали, поне
же н там общината поддържа водопро
вода. А селищата: „Дамянова Махала,"
,Максуда," „Трошова Махала" и „Мал
ка Кокарджа," се оснобождават.
Парвоначалните балгарски и нноред-
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дани, крито не съ в положение да си
|абавят с е^ор с^де^ва прлеяни четива.
1
Следователно, един кредит най малко
деЛООДСН) лева^ребм.да С| п щ ш д и
за'обди^мата библиотека. ;::. ;•';' V,в
ба5 а
;ф\
Аа<> щ хо сега) хо известна степан
Д* Ш Г 1 | №
^ ? » о^агането $
;
задоволява"
гражданството,'това $я д^а--".*
вода и ^о ^ " | и т е разреди и 3-акси, у. е.
в
гцу*
на
разумните
роабипацни, доиТ)0 дъл
да ,се длаща цо] толкова', по'долкотр 1»
гогодишния,
енергачгн
и опитен дирекплаща и за вода — за първоначално по
,тор
г
н
Ерослав
Романчик
прави а долагаемото ся количество ..вода,.,без цре- ^
ставллва
най-необходимото.
'
разхода — отделно за жилищата и отдел, • , Настъпваме в областа на „помощите"
Н0 3
, ?.?М?^ ен ? ЙТ . а .' .1&?бй,ж3,.тв Р.-АР 1 а " I
на разните благотворителни и културнохива.
научни дружества, за разни благотвори
Имоти, канализирани и неканализя
телни цели и пр.
рани, но лежащи на' канализирани улици,
Да се, подпомагат тия и такива дру
с нови яли стари канали, плащат канал
жества,
е дълг не само на частното ,лино право./ както имоти водоснабдени, но '
це. а и .ра общината, но при едно .ус
лежащи на улици с водопровод, в същи
ловие: който'ще домага, да няма сам
те размери, както за водата. ;
нужда от -иомощ. Какво е днес и какво
В неканализираниге улици, не се
ще бъде утре финансовото иолодение
плаща канално право."
на общината ни, на всеки варненски граж
данин е известно. И до когато туй поло
жение не се подобри, неразумно ще бъде
да се товари бюджета с помощи, колкото
и незначителни да са те.
Следва*.
(Продължение от бр. 37.)
вв учьднща, прогимназиите, сиротопиталището, старопиталищетр, Д во „Ма^каК
глухонемите в добруджанския пансиони,

'
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•
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БЮДЖЕТНИ.

Понеже за некои от расходите ще е
нужно да се направят по точни сметки
По прехраната на населението.
в до като такива се направят, ние ще
От досегашните постъпки на общин
нарушим редът, по който следват разхо
ската
.управа, гражданството знае, че се
дните § § по бюджета и ще продължим
прави
всичко възможно да се намали
изложението си, прескачайки некои раз
поне
от
части скъпотията на хляба, меходи, за да се произнесем по тях по
"
сото,
рибята
и зеленчука — най важни
после. '
те
продоволственни
продукти. На некол13) „За водоинсталиране на общин
ко
пъти
вече
се
правят
постъпки пред.
ски помещения", от предвидената по бю
Министерството
аа
Фянансиите
за да се
джета за 1921/22 год. сума от 10,000 .
спре
поне
4
0
%
ог
износа
аа
храните
лева не е изразходвано нищо.
и на добитък, защото —- по дълбокото
В будещия бюджет не е нуждно да
убеждение на общ. управление — само
се предвижда сума за тоя цел, защото
по този начин ще лее дойде до спадането
и да се яви нужда от такова инстали
на цените, обаче до днес нема никакъв
ране, то може да се извърши от техни
резолтат от тия постъпки; а това по
ческата работилница и за сметка на
ставя общин. управление в твърде тежки
нейния кредит.
условия за вЬдене борба с скъпотията и
14) „.Изплащане данъци на общин.
довеждането й до благоприятен край.
имоти и доходи." Положението на общ.
На 21 минали юни месец кметството
имоти и доходя почти ве е изменена,
направи нови постъпки в "същата сми
освен ,че данхцнте за некои съ увели
съл,* както се вижда от оледпата .те-,
чени. След като ое вземе точна сметка
леграма^:.
.1 . ;
ва тях от държавните фияансопн власти,
София *
.ще се определи и сумата за разход.
.-.::•
Министру
председателю
•—
15) „За застраховки на общинските
копие
Министру
Финапсиите.
здания и движими имоти," предвидено е
„Износа на едрия и дребния доби
било 50,000 лева. За тия застраховки
тък предизвика , невероятно повишение
е произведен търг и годишните премии
цената ва месото. Ако така се продъл
са установени. Те не надминават сумата
жава, ще стане недостъпно месото за
10,000 лева, прк която трябва д^а с е
местното население, защото сега се про
добави и друга от 5000 лева за слу
дава-ио 30 лв. килограма, с тенденция
чайни застраховки^ тъй че кредита за
тая цел трябва да бъде от 15,000 лева. ; яа повишение, защото много закупувачи
на добитък яа Цариград са плъзнали
16) Помощите за ияородпите учили
по селата и закупуват такива по басно
ща еж в зависимост от бюджетните сред
словни
цени. Добитъка се намалява, ще
ства па общината. Колкото по-силни сд
настъпи
още по грозна скъпотия. В
те, толковк н, по големи ще бъдат лосвръзка
с
това е и екжпотията на хлеба.
нощите и обратнотд.
',•
Незадоволствата
в масата се подхранват
По принцип, ири сегашното трудно
и
засилват.
Моля
вслушайте се ^в тия
Динапсово положение на общината, разнаши
донесения
и
дайте нареждане да
дяге помощи требва да се изоставят за
се
задържа
от
износа
на храните-и до
по-благоприятни времена. ,
битъка
поне
4
0
%
за
местни нужда".
17) ,3а поддържане общинската
№ 1 3 5 1 6 21 юни 1922 г.
библиотека," е предвидено сумата 20000
лева. Това е съвсем малко. Вестниците
За рибата се нареди да бъде. про
в списанията поскъпнаха до неииовердавана на търг, в присътствие на общ.
,ност. Бидейки просветно-културен цен
чиновник и върху получената цена да
тър, общинската библиотека требва да
се допуща 20°/(о .печалба. Бдагодарение
«ма венчан паши . вестници и списания
яа.тази мерва, едно—сравнително—•чувст
я некоя от по-добрите чуждестранни и
вително намаление на цената и все ,се
с това ще се задоволява жаждата за
добива, ако и да гсе желае, щото туй
знание и наука на много варненски граж
намаление да бъде още по-големо.

Брой Ж
«". Ценоразписи за рибата, въз основа
на ••'получените в търговете цени, се из
дават всеки ден и продавачите на рибата

ст%*^ и $ и * м . 8 Т - н а •да ! И ж**
$огедит|} си гтия ^е^рразпиещ, м д^мо'гат дадав^те да •& с д а в я т ^ е .дневдите ^едр; Гражданите ^реДва ^а ^викНил коадтатирапи случаи, че продава
чите на рибата сортират последнята на
дребна/ средня*и едра и я продават по це
ни -спррти ср.рти|)овката, дуряйки за база
тържната цена,'' плюс"' 2 0 % ' ' печалба
само на дребната, а за другата поста
вят угодни тем цени. Това е недопусти
мо и гражданите, с които се случи по
добно нещо, требва да заявят на сбщ.
управление за ндказва.не виновните. ?
-1"; -Колкото >'се.• отра.оа ;до .зеленчука, об
щинските градини вече го дават в изо
билие* и гражданите могат да си го на
бавят в, всеки известен вече тем общ.
зеленчуков дюген: при всека хр1ла на
пазаря, под новия общ. театр и сега
открития на местото, гдето беше морска
та база.
По отношение зеленчука, общ. управ
ление доведе борбата до много задово
лителен край, защото това е всецело в
неговите ръце."'С рибата има още нещо
да« се желае и вероятно и с нея ще се
дойде до задоволителен край. Не' тъй,
обаче, е работата с хлеба и месото. Вез
ефикасните мерки и па правителството,
а те са само в задържане 4 0 % от из
неса за местни нужда, скашотията на
тия два. първостепенни хранителни ар
тикула, е немислимо да се намали. С
тая скъпотия и е та реене начинитеан
средствата за намалението й, постоян
ното присътствие, при участието и на
специално назначавани комисии от общ.
съветнщи и вещи лица, се дълго зани
мава, прави всевъзможни анализи на
цени и комбинации, обаче всекога на
мира, че цените на хлеба и месото ще
спаднат само тогава, когато зърленнте
храни, а, следователно, и брашното, .
както и добитъка, поефтинеят ; и ако
правителството нареди от износа да се
задържи 4 0 % за местни нужди..
Не с цел да защищаваме хлебарите
и касапите, а една истина длъжни на
гражданството, като казваме, че не е
възможно да искате от хлебаря и каса
пина да намалят по-долу от костуемите
им цени. Първоизточника на скапотията
требва да дирим в първоначалните про
давачи на зърнените храни ,и на доби
тъка. От гам на сетце сметките лесно
се направват и ва. мелничаря,и "', за хле
баря, и за .вдеапина, за да ги ^подчиним
на една, норма в цените.
, "
^
, Против.ефтинията никой, а най-малко
постоянното присътствие, ,може да ци&
нещо; но за постигването и не са доста
тъчни само. критики и голословни обви
нения, а злото требва да се подири там
именно, гдето то наистина лежи. •
Досежно качеството и теглото на
хлеба, издадена е следующата заповед
№ 20 от 19 м. юни т. г.:
^За да се засили контрола дри при
готовлението на хлеба и да се запазят
гражданите от недоброкачествен хлеб,
въз основа на чл. 72 от закона на гр.
обц^нв З А П Д В Е Д Д А М : "
'
,1) Всички, хдебари 'дроизводители са
длъжни .да Дцазаат изриваннята ц^ ир^авилника ва хлебарниците.
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2) Преди замесвалото на хлеба,
брашното требва винаги да се; пресява,
зарад което хлебарниците требва да бла
жат снабдени с големи,- достатъчни за
работата им*сита. Нощовите требяа по
стоянно да .бъдат покрити, с дървени
-капаци или платно
о з) Хляба да бъде приготвен точно
ло тегло, добре изпечен и. без ни
какви примеси и замърсявания. При констатирване. на такива, ще се съставят
;
актове за глобяване с най-високи глоба.
4) Възлагам на Санитарните уча
стъкови лекари да надзирават и прове
ряват, колкото се може по често, те
глото и качеството на. хлеба, а на са
нитарните агенти ежедневно да посе
щават всички "хлебарници.
5. Всички Общински Съветници ще
бъдат сцабдени с открити листове и се
задължават всеки в своя участък да
проверява и ревизира периодически хле
барниците.
Изпълнението на настоящата заповед
вжзлагам на санитарните органи при
Общината.
Кмет: (подп.) Зл. Брачков
Старши. Общ. Лекар: (подп.) Д-р Неделков
Всичко гореизложено явствува, че
постоянното присатствие нолага всички
.старания за поефтиняването на саесгните от първа необходимост продукти
и, че всичко, което е в неговата власт
и компетентност върши и ще върши,
разчитайки на здравия разсъдък на граж
данството, което ще признае, че от не
възможното възможно не може да се
направи.

ПО ЧИСТОТАТА НА

ВДЖТ.

На йабележката в брой 898 от 29
м. юни на в. ,Варненска Поща" по чи
стотата на улиците и площадите в гра- дът ни, има да отговорим следующето:
наистина чистотата не е задоволителна
и това еднакво се съзнава както от По
стоянното присатствие, .тай и от общин
ските санитарни власти; обаче пресилено
и несправедливо би било да се обвиняват
за това.общинските управници. Всекиму
.е известно сегашното крайно лошо фи
нансово положение на общината. Нема
средства! А без средства нищо ье може
да се направи.
За големо съжаление, гражданството
не се отзова на апелите ца. .Общинското
.Управление да ;си внася длжжимото към
общината и, поради това, нема средства
за удовлетворение и най-чувствителните
.нужди, една от които, б^зспорно,:е и чи^зтотата на градат.
А какво да кажем и за ония лоши
лавици, когото мнозина дюгенджии и до
макини, вместо да добират сметта си в
нарочни .кошове я сандъци и да я пре
дават на градските сметоносни кола, счи
тат за по-лесно да я изхвърлят по ули
ките? - . , . . : .
Срамат, прочее, кам чужденци и по
сетители на града ни от това, че ули
ците и площадите са боклуачави и замарсени, е толкова за сметка на общин
ските управници, колкото и за сметаа на
гражданството.
>.•••••:.••.;..'
-Драво е на всеки гражданин да иска
чиетота и прочее, но му е и дълг да си
нзплади това, което длажи и от което се

образуват средствата «аа задоволяван* на
всички общински нузкди. Тоаа незавя„симо от гСъзнднието, което във рсеваго
требва да съществува за дългът му към
обществени ата чистота, тай грубо .-на- -карнлва чрез изхвърляне с)мет и нечи
стотии по улцците и площадите.
Наистина общината е притегнала вече
до екзекутивни мерки и ще събере взи
мането си от неизправните длъжници,
както нема да останат не наказани и
всички ония, които изхвърлят бркхук и
нечистотии по улиците а площадите, но
с това само чистотата да града г едва
ли ще бъде доведена до задоволителна
точка.

•

•,.,-,....

Като е въпрос за средства, нека спо
менем и за друго едно обстоятелство,
което лиши общината от такива в туй
.време, когато рай-иного й са потребни.
Касае се до неудобряването от общин
ския съвет търговете за отдаването на
закупувачи некои от обшин. приходи,
като: " И н т и з а ц 1 , „Ц р а в н и н а " ,
„Морските бани" и др. и решаване да се
събират тр по стопански начин, както
и до неудобряване търговете и за продаде
ните общински места между търговското
училище и Дтвото „Грозд*.
Ако тия търгове беха се удобркли,
в общинската каса щеха да постапятизведнаж неколко стотици хиляди лева и с
това щеха да се задоволят некои от вре
щящите нужди, включително и чистотата
на градат.
Тая търгове не ое удо.5риха не по
ради това, че, сравнително, получените
суми са незадоволитенни, а болшинството
-.от^шв^тнидитедщмедиж_з&,^обре_да с е _
не дават на предприемачи, защото не
кои от тех са били безскруполни. В от
делна статия ние ще разгледаме тоя въ
прос от гледна точка на повеленията на
вакона, а тук мимоходом изтъкваме туй
обстоятелство, за да се знае, че й то е
допринесло много за паричните затрудне
ния на общината,, без каквито нищо не
е възможно да се предприеме.
Ресурсите на общините са главно:
от налозите и бервите по закона и от
наемите, или от експлоатацията на имо
тите. Ако постапленията от едните не
стават редовно, по злата воля — ще до
бавим -— на гражданите и ако тарговете
за другите йе-се удобряват иГпрнхрдите
от тех се сжбират капка по капка,'есте
ствено е, че общинската каса всекога
ще е в безпаричие и в такав случай об
щинските управници, каквито политиче. ски течения да представляват те, ще ба
дат, по неволя, *припудени да бездей- .
ствуват, до като се набавят нужните, по
законен ред средства.
1] . Н о законен ред казваме, защото ни- \
кака в общински данък или каква да е •
берия, не могат.да бадат налагани, ако
не са установени с закон. (Чл. 94 от ;
закона за градските общини).
Дарзост е от всекиго, който казва: да
се намерят средства за тая или оная
общинска нужда вав от закона, а па
костна демагогия е от ония, които за
явяват, че ще могат, мимо законите, да
облагат гражданите с данъци и берии.

Трябва ли да се отдават на занупвач чрез тжрг ненои общин-.;
ски приходи.
От гледна точка на закона, отгово-

—„.
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рът л утвърдителен. В ту# ..вдрдоцдв
ял. ял. 10е, Д09 я 135 от лзакода аа
отчетноста и предприятията," както и чл.
чл. 94 от ,шсона з^ градските обадва/
и чд. 244 от "Дравялвяка за при/оже- •
яяето" на тоя прследния закон, съ •*атегоричпи.
•..-., .... .. ,, ,.,,•• ,.;.., , г
Цридодите, воито трябвр да „се с§б^рат от Едкуивач чрез т*рг са: „нятааап," „рравяина," .надписи,"• 0рервйЯяр
право," такси от домино, табли, фаетрня,
коля, лепене обявления (афишаж), об
щинските карнер). за вадене камане и
пясък, тухларниците и керемидарнндите,
морските бани, такси от театрални пред
ставления и свирачи и певци.
Преимуществата да се събират тая
приходи от закупвач са: 1) че рбщнната се снабдява своевременно и с сигур
ни средства, за да може да функцио
нира, като стопанско-икономическа еди
ница, и на време да задоволява пазре.тите нужди; 2) не понася риск, ако по
една . или друга причина, не постапя
толкова, колкото се очаква от дадер.пряход, както и риск от злоупотребления; и,
3) не прави разноски за издръжка ид
персонал за събирането.
Тия са и саображенията ва законо
дателя, за да постанови казаните прихода
да се събират от закупувачи чрез търг.
Приходите не са нови, за да не мо
гат и общниата и завупувача да си на
правят сметките, вземайки в съображе
ние средвите постапления за неколко го
дини, та да се допуща, че едната или
другата страни ще се йзлажат- при девизирааето и оферирането. Има приходи,
като напр. надписи, на които сметката
може да се направи почти точно. г
Печалби, сварх направените първо
начални, обосновани на средните за не
колко години постъпления, ще се диажат
на временни и случайни некои причини:
за „интизапа* напр., — ако пазаря е на
водняван и ако цените на добитава се
повишат; за морските бннв, — ако посе
тителите са много. Обратно пак са ри
сковете. Тарговеца-закупувач в с е к о г а
предполага скучайности за печалби, но
той не изпуща из пред вид и обратното
— загубите.
Частно лице може да екзекутира едно
предприятие с по-малко служащи и, пра
това, може и да ограничи до минимум
злоупотребленията и там той, при липса
на благоприятни случайности за по-големи
печалби, дири минималната печалба, или
пак, при неблагоприятни случайности, по
нася загуби, на всеки случай по-малко,
от колкото би понесла общината, която
има-нема приходи, ще е длажпа да издаржа персонал, без да е в положение
да отстрани и газможните злоупотре
бления. '
•••..•••
При това, не требва да се забравя,
че при експлоатация по стопански начин,
се изисква и оборотен капитал, с какъв
то общината не разполага, а органвзуването експлоатацията на едно предприя
тие, примерно морските бани, безусловно
изисква такав оборотен капитал.
Тия са — в общи черти — преимуще
ствата да се дават на предприемачи,
чрез тарг, гореизброените общински при
ходи, независимо от имнеративността на
равона, че те требва да бадат -давани
на тарг.
.,. Че така се разбира това н от дър
жавната контрола при общината, за до-
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хазателство служи скорошен един доклад
ет същата контрола до кметството, в кой
то тя вавстава против решение! о на об
щинския съвет еа събирането на общин.
приходи по стопански начин и преду
преждава, че ! ще държи сметка и, за
разливите в по-малко постъпления от по
лучените цени за неудобрените търгове,
ще държи отговорни общинските съвет
ници, които са гласували • за неудобренвето, гевр. за събирането ш> стопански
начин и ще остави тия разлики в тяжест
на общинските, съветници. -'Мотивите на съставляващите бол
шинство съвет, да се неудобряват внесени
те от постоянното лрисътствие търгове и
събирането да става по стопански начин,
са че предриемачите бели безскруполи,
произЕОлничали, събирали неправилно так
сите, обогатявали се за сметка на об
щината и пр.
' •
Очевидно е, че тия нотиви еа несе
риозни. Общината е в право и в поло
жение винаги да взима законни мерки
спрямо всеки безскруполен предприемач,
да го респектирва и да му недопуща да
върши произволи, а още по-малко да съ
бира това, за което нема право, доста
е засегнатите да се отнесат до нея; но
тя не може да ограничава предприемача
в мерките му спрямо неизправните длъж
ници, както не може и да му се меси
в печалбите или в загубите.

Хроника.
Издадена е от кметството, респ. от
санитарното отделение при общината, за
повед № 18 от 16 м. юни, с следующето съдържание:
»Понеже Варненското градско насе
ление е достатъчно обезпечено с рацио
нална и научна помощ по всички клоно
ве на медицината, акушерството и хи
рургията, то прибегването му до самозва
ния лечители, баба и др., не се оправ
дава с нищо и в много случаи е риско
вано за самите тех.
По тия съображения и на основание
чл. чл. 63 и 64 от закона за градските
общини

ЗАПОВЕДВАМ:
Да се преследват строго всички, ко
ито практикуват медицина, аптекарство
и др. такива, като против заловените
лица се доставят актове за даването им
под съд по чл. чл. 175 и 176 от закона
еа опазване народното здраве и 160' от
наказателния закон.
Особенно строго да - се преследват
бабите, което без да имат нуждната под
готовка и позволително, със своите дей
ствия осакатяват родилките—майките, на
вашите деца. Родилната помощ на бед
ните гртждани се указва от общинските
акушерки и в Държавната болница без
платно.
...... Изпълнението на настоящата ми за
повед възлагам на санитарните и поли
цейски власти в града".
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след себе си глоби н затвор, жилищната
комисия, имайки пред вид това и прииж
дането на гости, по случай настъпващия
курортен сезон, и желайки да услужи на
?местното: гражданство; което иска да от
даде под наем свободни от жилищната
комисия стаи за предстоящия курортен
сезон и за улеснение на самите гостя в
тая смисъл,
••"•.
З А П О В Е Д ВА:
• 1) Всеки собственик, или наемател
на жилище, койго желае да отдаде под
наем една, или няколко стаи от тия,
които; жилищната" КОМИСИЯ е Отделила за
негови нужди, трябва да декларира това
пред жилищната, комисия. Ог тава съ
браните декларации ще се състави спиеък, който ще бъде оставен- на разпо
ложение на нуждающите се гости.
2) В тая декларация (заявление) ще
трябва да се отбележи ясно и четливо:
името на заявителя, улицата и № на жи
лището, числото на стаите и срокът, за
който се отдават под наем;
3) Заявителите ще имат право сами
да сн избират гостите от тия, за които
в жилищната комисия ще има съставен
списък, или сами
да си намират по
добни наематели. И в двата случая на
емателите имат всичкото право сами да
определят размера на наема, щом отда
дените под наем стаи съ мобилирани.
4) В случай, че наемодателя сам е
ваемател, то, при подобен случай на доб
роволно сгъстяване, подааемателя плаща
2
/з от месечния наем на наемателя, а
останалата част на домопритежателя.
Горния случай визира наем, добит от
праздни немобилирани стаи.
За мобилировка се плаща на прите
жателя на мобилите по споразумение.
5. За всички настанявания, станали
по една или друга причина, без предва-'
рително разрешение на комисията, нае
мателите ех длъжни да еъебщат на по
следната, за да се уфораи настаняването
и да се събере таксата от наемателя.
6. За откриване на горното ще бъ
дат правени ежеседмични щателни про
верки от органите на комисията и учас
тъковите общински агенти.
7. Всяко неизпълнение »а горната
заповед, ще бъде преследвано и наказано
по чл. 44 и 4 5 от закона"

ОБЯВЛЕНИЯ
На Варнен. Гр. Общ. Управление.

ОБЯВЛЕНИЕ № 14474 от 3 юли.
Обявява се на интересующите, че в
канцеларията на Варненското Окръжно
Финансово управление па 11 того в 9
часа преди обед .ще се произведат тър
гове с ЯВНА конкуренции, за достав
ката на 12 кубически метра БОРОВИ
талпя и 1000 клгр. желязо, с прибли
зителна стойност 20400 лв., за дъските
и 10000 лв. за желязото. Залог 5 % .
А в 9 V» часа—за отдаване под на
ем БЮФЕТА при летния общин. театр,
за време от деня на сключване договора,
до 1 юлий 1923 год., с приблизителна
стойност 3000 лева. Залог 1 0 % .
Варненската жилищна комисия е из-.
Тържннте книжа съ на разположе
дала следующата от 22 минала юни под
ние на интересующите във всяко при№ 37 заповед:
сътственно време при чиновника по тър
„ Понеже много от гражданите от
говете. От конкурентите се изискват до
градът, по непознаване законът за 0 . Ж . I кумента предвидени в чл.та.Ц 2 5 и 127
Нужда, често пъти изпадат в'грешки и I от закона за . бюджета, г отчетността" и
нарушения на последния, които влечат •'• предприятията*;5
*^
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ОБЯВЛЕНИЕ № 14501 м Т щ '
В допълнение на обявлението. Д* 12440
от 8 юнвй т. г. обявява се на интере
сующите се, че в канцеларията на Вар
ненското Окр. финансово управление на
31 юлий т. г. в 9 ;часа преди обед ще
се цроизведе търг е ЯВНА конкуренция
за продажбата на общ. праздпо място в
квартал № 5 3 1 , парцел № 8 от 219.50
кв. метра. Искания залог е 1 0 % върху!
първоначалната цева, която ще се оп-;
• редели в деня ва търга от тържната ко
мисия Наддаването ще бъде за един
квадратен метр. Тържните книжа съ на
разположение на г. г. конкурентите л
канцеларията на Кметството при чинов
ника по търговете.
: ,{;
ОБЯВЛЕНИЕ Л- 14503 от 3 юзи.
Обявява се на интересующите, че на 13:
того в 4 часа след обед ще се проии
веде търг с ЯВНА конкуренция във
Варненското Окръжно Финансово Упра
вление за отдаване под наем общинскиа
рибарски дюкян № .1 от групата'28
дюкяна на пазарния площад, за време от
сключване на договора до 31 март 1923
година, като наддаването ще се счита:
за цяла година—12 месеца. Първона
чалната цена ще се определи в деня на;
търга от тържпата комисия. Исааний
залог 1 0 % . Поемните условия а другя
тържни книжа съ на разположение на
г. г. конкурентите в общинското управ
ление при чиновнука по търговете, като
от същите се изискват документите^ пред-;
видени в член 125—127 от закона 3»
бюджета, отчетността и "предприятията,;
ОБЯВЛЕНИЕ № 14661 гр. Варна,
5 юли 1922 година. Обявява се ва-ан-|
тересующите, че в канцеларията на вар-!
ненското окръжно финансово управление
на,18 того в 11 часа преди обед ще
се произведе търг с явна конкуренция
за ремонтиране ва общинското здание,
в което се помещава централната на вар
ненска телеграфоиощенева станция. При
близителна стойност на предприятието
възлизи на 28493Т0 лева. Залог се
изисква 5 % . '•••''•
, Тържяите книжа, сметката и прочее,
може да ее видят вояко прксътствен»
време в общинското управление при чииоЕиика на търговете. От конкурентите
се изисква документа предвидени в чл,
125 — 127 от закона за аюджета и пр.
ОТ КМЕТСТВОТО.
Варненски Оирвжен Сжд :
ОБЯВЛЕНИЕ № 10260 от П юнв.
Варненсквй Окръжен Съд обявява на
интересующите се, че един месец след
еднократно публикуване на настоящето
до 4 V» часа след обед, от последния ден,
в помещението на Варненското окръжно
Финансово управление, ще се произведе
търг с явна конкуренция за доставката
на 55 тона дърва, за отопление на съ
да, I, П съдебни Следователи, Прокурорството и Г и II Нотарият в гр. Варна.
Приблизителната стойност на пред
приятието е 22000 лева. Залог се изис
ква 1 0 % в банково удостоверение.
Конкурентите требва да ее съобра
зяват напълно с чл. чл. 125 и 130 от
закона за бюджета, отчетността и пред
приятията. Тържннте вннжа съ на раз-;
положение на конкурентите всекн при*
сътствен ден в канцеларията на същи*
окръжен съд.
•'• •
Н

