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Варна, 25 Август 1922 г.

Год. XXXI. .

ВАРНЕНСК
^3:13.—газз-ег .ззздрте.вс^.гь'!^ Гтрггдок.а,
ИЗЛИВА ВСЕКА СРЯДА.
Абонамент 60 лева годишно.
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Община.

ЗА ОБЯВЛЕНИЯ НА III или IV СТРАНИЦА:
Официални: иа дума по 1 дев; ааглавне, дата и
подпис по 3 лева*

Един брой 1 лев.
Частни; иа дума по 1 лева, а на кв. см. по 1*50 дв.
Всичко що. се отнася за вестника, да се напраща
до редакцията, кметството — Варна.

ОФИЦИАЛЕН О Т Щ .
реЗдодшксикня вжпрое
~ В заседанието си на 18 те го, извън
редна сесия, протокол Л: 71, общинския
савет Ьрне следующите „общи условия
за продаване на бедни бездомни варнен
ски « жители общински места за по
строяване на жилища,"
•'

-;•

§

Ч

*

.

За I иди II страница — удвоено.

место: при две деца. — само едното де
те, при три деца — двете-и т. н.;
3) Лицето да не о само. а поне дву
членно семейство (маж и жена), вдовец,
илн вдовицз, е деца);
- 4) Лицето да нл.а ио-голем годишен
доход: ако е двучленно семейство — до
18,000 лева; три и четлре членно семей
ство - до 24,000 лова; пет и шест
членно семейство — В0,0С0 лева и от
шесг членно семейство на горе — до
36,000 левв;

Ще се продават следните групи места:.
Забележки:. 1).Лицето, което е нри-.
1) в турските гробища, които имат
- тежааало след 1 йнуари 1919 година
утвжрден план — 225 места; 2) • <?
• .место, ала .-.;звлищс « т о е лрадало, но
сящите гробища, като се изработи ^
се смета за бездомник; 2) лица, които
мое план —- 100 места; 3) свободното
са заграбили общински места и отгова
пространство между турските гробища
рят на изброените в § 2 условия, ще
и салханите — 238 места; 4) до новите
бадат легализирани, &,- онези, които негробища, на север от шосето „Варна
отговарат, еавета. -ще вземе отделно
-—Добрич" — 250 места; 5) Мжду
решение.
болницата, града и казармите — 432
места; 6) между казармите, търгов
§ 3.
ското училище и Д-во. „Грозд* — 774
При продаването ва Местата, ако
места; 7) местата — ивицата между
лицата еж при еднакви условия, предказармите и канала •— 112 места; 8)
почитание.се прави на следните:
ивицата между канала и лозята от
1) За гражааните, на които СЕ от
^Кокарджа* до градина „Рай" —442
чуждени
по регулация имотите им, за
места, или всичко 2577 места', и 9)
което
ще
вземе решение7 общнпскйя сжместата от двете страни на шосето
вет, ако, не еж получили месгв, гдето и
кям „Сес-Севмес.
да бяло в страната.
. • ' $2. .
2) На опълченци и инвалиди, тех
ните
семейства н семействата на заги
"След изработването и утвардяването
налите
и изчезнали през войните от 1912
съответните регулационни и ннвелацион—1918
години, както и през заложни проекти на местата, определени ва
ничеството;
Д-во „Сливницк" и всички
застрояваве жилищни сгради, с изклю
вдоввшки
и
сирашки
семейстза;
чение запазените за общинска полза,*мо3) На. преживели , по-воче години,
гат да се продават за застрсГяваве на
като варненски граждани; и,
жилища на онезн варненски граждани,
балгареки поданшщи,' които отговарят па
4) На по-многочпелепнн семейстса.
следните условия:
.
' §-4.
.... 1) Лицето да се е заселило в града
преди 1 яауари 1915 година .и от тая
Местата са продават по цени, опре- •
дата до сега да е бил бездомник, съгла
делени от комисиг, назначена от общин
сно § 8;
ския савет и удобрена от последния.2) Лицето да е бездомник, т. е. да
;
"§ 5.
' / / • •
не притежава нито топ, нито жена му,
•доитлк дворно место, кадего в да било
От всички места общината запазва
в страната.
1 5 % за изстрелване с общински жили
Зйбеяешна: Ако притежаваното от
ща, незаввевмо от ош;я, определени по
родителите, било негов;;, било на жена
регулационен план за общински нужди.
му, место, с илн:. без жилищна сграда,
/
"
§ 6.
не може да се раздели на, . ас-вече; от
един парцел, допустим от „закова ва
Размернте^ра дворищата се опреде
благоустройството", и децата ил са по
лят саглаено „Закона за благоустройст
вече 'от едно, в такав случай, наследни
вото" (чл. 8, ал, ж и чл, 11, ал. а)
ците семейни имат «рано па общинско
около 200 кь. метра.
•

-

•

-

•

•

•

«

§ 7.

Раздаването на местата става, чрез
жребие, като преди изтеглянето на жре
бието, се изработи окопчателпо списак
на бездомниците. За реда, по който ще
се приготви списака и за начина на
теглене жребието, ще се ифаботи спе
циален правилник.
След тегленето на жребието, допуща
се на бездомниците, по доброволно спо
разумение, да си размепяват падналите
им се ио жребий места в който и да е
квартал, "обаче това*не може да става
по-вечб от един пат.
Застрояването на местата с жилищни
сгради, ще се изваргава по удобрения от
общината проект — по начин и ред,
указан в специален за целта правилник.
Това застрояваве требва да се започне
иаВ-г.асно до 3 години от сключването
договора и снарши до 6 г...пи.ш от за
щото време. В противен случа!', о(1щиннта унищожава договора цо нра:о и
без аад и предава местото с недогаршепите постройка па друг бездомник по
жребие, който заплаща застроеното по
цена, определена от специална комисия,
сагласяо § 18. *
След окончателно сгаршване на по
стройката, бездомника саобщава това
нисменно па общината, като отбелязва
изразходвалата за сградата суиа. Всички дарлхавнн и общински данъци,
даждпя и берии, такси и пр. за имота,
са за сметка на бездомника. Позволителни
билети за застрояване, се дават безплат
но от общината, Снщо и раководенето
на постройките са изваршза от общин
ските технически, власта,§ 10.
Притежателите на места немат право
да изменят предназначението на местото.
Направените за жилища постройки не са
допуща да бадат превращанп в заве
дения, .като: крачни, Бафенета и др. До
пуща се, обаче, застрояването варху
бездомш.цпште места, освен жилищно зда
ние — в на копсувативно заведение, но
не и на крачни.
§ 11.
Бездомцкте могат "да застрояват н по
толенн постройки от тия, предвидени в
плановете, с цел за отдаване под наем,
обаче общината се запазва правото да
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нормира наема на така построените по
мещения варху раздадените места.

говора, общзаата откупува сградите по
•ценка, сагласно § 18.
'

§ 12.
Бездомника става собственннк след
50 (петдесет) години, когато иу се из
дава и нотариален акт, обаче той може
да_ прехварли варху друго лице договора,
респективно и собственоста на сградата
само с сагласкето на общинския савет,
по крайно уважителни причная, конста
тирано от общинския савет, ако лицето
отговаря на предвидените в § 2 условия.
В такав случай лицето прнподпясва находящия се в общинското"" управление
пжрвоебраз от договора, с саответна на
§ 18- клауза.
§ 13.
Той може да ипотекира сградата
само с сагласието на общинския савет,
вжз основа на договора, който признава
правата му на' собственост варху сгра
дите и който се представя пред нота
риуса ва доказателство на тави соб
ствен нест.
Нотаркялният акт за ипотеката се
сключва с участието ра общината и в
него се вписва: .
1) Че ипотеварниа и хипографния
кредитор се задължава: а) да уведомява
през нарвото тримесечие на всека годи
на, ако бездомника — длазаннк не е вна
сял припадающите ех за изтеклата го
дина лихви и погашения и в какавразнер се длажат те; б) да не продава сгра
дата чрез садебен ред (пристав) за по
криване своите взимания, _а да ет полу-.
чн последните от общивата и то до раз
мер на стойноста на сградите, по оцен
ката саглаоно § 18, намалена с 10%;
и в) с това получаване, да нема никак
ви вече претенции спрямо сградите, ка
то е свободен да си дири остатака от
взимането, .ако такав се укаже, направо
от длажника — бездомник. "
2)'Че общината се задалжава да
изплати на инотекарния кредитор взема
нето му до означения в п. 1 размер в
разстояние на 1 година от моискване ма
кредитора; а в случай че не стори то
ва, кредитора има право да продаде
сградите чрез садебен пристав, като
нраво да участвуват в тарга имат само
тия лица, които отговарят на условията
„бездомникД,определени в §§ 1 и 2; и,
3) Че бездомника — длжяшик, след
изплащане от общината далгат му кам
ипотеварния кредитор, губк правото на
собственост варху сградите и тая соб
ственост преминава варху общината,
която, от друга страна, е длжжна да му
предаде разликата, ако такава има, ме
жду стойноста на сградите по оценка,
сагласно § 18 и заплатеното на креди
тора, като се спадне 1 0 % от стойноста
за общината.

§

н .

••'••;';''

След смарта на бездомника, сградите
преминават в собственост на неговите
иаследянци, ако отговарят на условията
аа бездомник (§ 2), конто са ддажни: в
еуов от 6 месеца подир смар*та му, да
заяват в общината, че поемат варху си
задълженията по договора, като за тая
цел принодпишат последния. В случай,
че не сторят това в казания срок и не
се споразумеят, като единия, или некон
от тех, да поемат задазженията по до

•-.'"•

Когато бездомника или семейството
му престанат да живеят в къщата, те
могат да я дават под наем до завръща
нето си, като се задалжават да саобщават на общината три месеца по рано за
завращанвто си. Ако срока за престава
не да живее, е по вече |от три години,
то общината ваираво.н бег-схд обявява
договора за падвал 'и откупува сградите
с 1 0 % по-долу от оценката по § 18.

§

16

на оценявапето, като се направи спада
не за амортизация и други. Раоносвите
но оценяването са по рхгпо я за двете I
заинтересовани страни -и са 'задаржат о*
- общината при изплащането.
Когато бездомника откаже да назна- •
чи свой предстивитед в комисията, т а к т
се избира от другите четярма члена, а
в случай че те не са сагласят варху;
лицето, такова се посочва от еснафското ;
сдружение на строителите, по поискване :
от общината.
I,
Оценките на комисията "са оконча.;
талпи. и. вадалжителпн за двете страни. ]•

-

'

Договорите се считат за паднали и
общината откупува сградите с 3 5 % подолу от оценката по § 1 8 :
1) Когато се открие, че бездомника
е скрил при. сключване на договора
своето семейно положение и това на
блвзеките си,~- имотното и материялно
ежетояние, яаобгае, когато се укаже, че
не е притежавал някое от условията,
които дават йравона получаване места,
или ва предпочитане и без които той не
би получил место, ба.тз никак; било. по
предпочитание;
2) Когато^ се открие, че тей е взел
по-зече от едно място ао вакавто и да
било начин, т. е. било' като се е запи
сал в, по вече места с едно н сащо име
или различни имена, било като е поста
вил друго лице да действува за негова
сметка, макар и от свое име и нр.: •
3) Когато се открие, че бездомника,
макар и да има право лично, да получа
место, е сключил договор ва сметка на
друго лице, безразлично дали това по
следното нма или нема право на место; и,
4) Когато се установи, че некой без
домник е получил по-рано место било
чрез тарг, било чрея заграбване и го е
продал.
Забележка: Постановлението на за
конната давност нема приложение кам
случаите по настоящия § било относи
телно придобивателната давност спрямо
бездомника, погасителна — сарямо об
щината.
§
•
-17;
Стойността на местото се изплаща
в срок 10 години, по равни ваоска.
Когато поради неизплащанато даржавни данаци и берии, или други далжими на даржавата суми, финансовата
власт бн прибегнала до продаване на
сградите, общината изплаща на даржа
вата джлжимото, п остатака от стойно
стта, до размера на стойността на
сградата, ако такав се укаже, плаща
~ на бездомника; като сградата "остава собственност на общината, която постапва,
сагласно § § 12, 15, 14, 15 и 17.

Л

§

1 Й ;

Брои *В

§ 18. -

. :.,' -

За оценка на сградите, предвидени
в § § 11, 12 и Т З от настоящите усло.ловия, назначава се комисия, в еастав:
кмета или негов представител, един саветник, едни представител на инженер —
архитектурната дружба в Варна, един
представител на заинтересования бездом
ник, който да не е бездомник, и един
постоянен представител на бездомниците
в този квартал.
Комисията съставя оценката си но
цена, каквато има еградата в момента

§ 19.

•-;]

• Договора за продадените места се 1
сключва между общината и бездоаняаа. •]
Всички разноски по сключването дого-{
вора, са за сметка на последния.
; -\
Оргиналния договор се пази от об-;
щината, като се вписва в специалните
за целта регнетрн, а заверен препис ог;
наго се врачва на другата договоряща
страна.
;

'
§ 20',
~ • "1
Настоящите общи условия еаставля-;
ват основна и неразделна част от вевчвв
договори и, като такива, се подписват
• от кунувача-бездомвйк и прилагат кан
езответпйте договори; неаодиисването ЙЯ,
обаче, не гв "обезсилва.'
.,
Те са%цриети от общински савет в
заседанието му на 18 Август 19!.!2 г.,;
. протокол № 71 и утвжрдепи от Мини
стерството на Ва грешните работи и На
родното Здраве е Л:„ : , от;.,...
-;
сагласно"" чл." 60; пГ'4':'%т!т1*^ШШ^жградските общини".
1
•

*

'.

'Ь

* *

Според чл. 60, п. 4, "от йзакшза 8»;
градските общини,* за самото разпрода
ване яа местата но напечатаните погоре условия, общии. савет требва да
вземе отделно решение, което требва да
се утварди с Царски указ, по доклад на
Министра на В&трешните работи и На
родното Здраве,
!•
Такова решение своевременно ще ее
вззие, подир което ще требва да ставе
и допитване до народа, сагласно чл. 2/
буква в от „закона за допитване до на
рода но общински работи."
:;
Предполага се, в свразска с срововете^за извжршване на допитването, овон«
чателното разрешение на ваароса с раз-"
продажбата на местата да стане в в »
можно по скорошно време.
|
По тоя начин на бездоннишвия ва-.
прос се туря здраво начало и всека без
донник, който вземе место, ще баде си
гурен, че по-нататак от никого нема )Р
баде обезпокояван или застрашаван й
завладяването и използуването на место1;
то ва поетройка на жилище.
;.
Бездомниците могат да се оргааизвр-,
ват и в строителни дружества за за
строяването и тук вече се открива ш*
роко поле за работа на сдетаваното »
граджт ни Д-во яБездомник," всеки чай;
от което, отговаряйки на изисквани*
условия, може. да нолучи место по ед#
правилен, законен и неотменяем нача»

Печат. Д. Тодоров
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ВВРШСШ
Общински Хигиенич. Сжвет
С обявата на общоевропейската война,
Варненския окръжен и Варненския об
щински хигиенични савети беха прекра
тили своето съществуване. В занена на
тил два съвета, се създаде, ио силата
на нов „закон за хнгнеиическите еъветн

в време на войната", Централен На
роден Хнгиеничесни Сжвет, с клонове
в всички градски и селски общнни. За
участие и съдействие в тоя градски и
селски общински хш*. съвети, бидоха
привлечени представители от местното
население, предимно чиновници и интелегевтни- сили, които образуваха така
наречените участъкови хигиенячееки КО
МИСИИ. На тия комисии бе възложена
хигиеничната контрола, откриване на ин
фекциозните заболевавия и хигиеничното
възнитане на населението. С- прекратя
ване на войната я възстановяване на
нормалнид живот, се вжзобнови а дейвоста на окръжните хигиенични съвети,
а вместо общинските хигиенични сжвети,
с окръжно под № 1250 па Ц. Нар. Хиг.
4
Сжвет,7 с* продължи съществуването на
всички градски и селски, създадени за
през време на войната, общински хиг.
сжвети, макар условията, които беха
предизвикали техното създание, да се
беха вече коренно променили. Това, оба
че, съществуване на тоя род хиг. сжвети
бе не трайно и без особен резолтат. й
Варненския градски хигиен съвет на
неволно пети, според нуждата, биде вавобновяв&н, без, обаче, да могат да* се
схздадйт от участъковите комисии оня
деятелен и просветен, институт, който
целеше закона за хигиен, сжвет в време
на война. Вследствие на това, от само
себе си престана функционирането на
Варнен. град. хвг. сжвет и на органи
зиралите участъкови хигиенични комисии.
Живота сам наложи прекратяване съ
ществуването на Варнен. град. хигиен.
сжвет, толкова по-вече, че от една го
дина той бе останал без вржзска и сждействие от Центр. Нар. Хиг. Сжвет.
Това продактува възобновяване вз Варн.
общ. хиг. сжвет, вжз основа чл. 77 от
„закона за народното здраве". ,
На 23 т. и. август, в 6 часа след
обед, в кабинета на градския киет Зл.
Бръчков и в присжтствието на варнен
ския окржжен лекар Д-р Дарленски,
старшия общински лекар Д-р Неделков
н всички останали общинска лекари, сжщо и заместника на градския общински
архитект Бракалов, стана констатунрането на варненския хиг. сжвет.
Началника па санитарното отделение
при общината, Д-р Неделков, направи
едно изложение за хиг. състояние на гра
да, изтъкна взетите мерки за хиг. подоб
рение на града и срещнатите пречки за
техното прилагане, посочи по-главните
санитарни нужди и дефекта на службата
и най-назрелите нужди на санитарното
благоустройство на града. Той засегна
болния вжнрос за чистенето на града, за
дефектите на градската канализация и
за начина на нзхвжрляне фекалиите,
въпроса за недостига на-водата и нуж
дата от разширение на водопроводната
креза. Сжщо така, той разгледа развоя
на епидемическите болести в града и
подчерта, какво града, относно зарази
телните болести, се намира в добро
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П Р О Т О К О Л № 1.
сжстоянме; ала едновременно с това под
черта и онасноста, на която е изложе
Днес 4 август 1922 год, 4 ч. след
но населението от пренасяне холера,
пладне, Трудовия комитет при Варнен. ,
или чума от схседните джржави, ако
Гр. Община в сжстав: председател: пом.
не се вземат необходимите карантин
кмета А. С. Деонкиев и членове: н-в
ни и предпазни мерки.
технич. служби инженер Каров, зеилеСлед доклада на старшия градски
мера Бракалов, н к санитар, отделение
лекар, стана размена на. мисли, в които
Д-р Неделков, управителя на лозовая
взеха участие всички членове. Пред вид
разсадник Славов, управителя на мор
важноста па засегнатите в доклада вжската градина Новак, н-к електротехник.
просй, доссжно хигиената и санитарното
централа инженер Попов, и-в трудовото
благоустройство на града, изказа се -«пе
бюро Бъчваров и Н-К-А на техния, ра
ние: да се поставят тия вжпросв. на
ботилница инженер Д. Балев, се ~събра
разглеждане в идното заседание на хиг.
на заседание, съгласно зап. Дг 503 —•
съвет, а веднага да се пристапи к*н
7.VII. 1922 г.
одобрение посочените от старшия общин.
• Заседанието се огкрн от председа
лекар мерки за предпазване на града от
теля пои. кмета А. С Леонкиев, който
чума и холера.
след като изложи проекта на трудовия
В резолтат на последвалата размена
комитет от нредшедствующата 1 9 2 1 - -22
на мпслв, хигиен. сжвет реши:
година за използуване труда па трудо
' 1 ) ' Да ' се поиска съдействието на
ваците за постепенното повдигане на
Варнен. Окр. Управител за заджржапе
града в санитарно, благоустройствено и
паспортите на пристигналите ог стран
техническо стногаение, мотивите за съз
ство, а, ако е възможно^ и известен па
даването му, какго и каква част от него
ричен залог от пристигащите от зара
е реализирана — подложи па р&зискване
зените страии пътници, за да може новъпроса ва изработване плана на ра
следвкте да се задържат и подлагат на
бота, която требва да се извърши от
установения от закона санитарен надзор.
трудоваците през тази трудова година.
Неявилите са на наблюдение пътници,
Комитета, като изслуша мненията яа
. да се предават на сжд.
респективните Началници -на отдели,- от
2) Г-н Кмета да издаде заповед ва
носно . належащите нужди ва града в
почистване яз. града, като възложи ва
санитарно, благоустройственно, стопанско
санитарните органи при общината да
н техническо отношение н като взе пред
дезинфпктират замърсените и подозри
вид количеството и качеството на рабо
телни общественни и частни заведения и
тата, която може да се получи от тру
места, особенно замърсените заведения,
доваците, пристъпи вън обстойно про
,
сжгласно чл. 45 от я Правилника за хиг.
учване и изчисление, кои от изтъкнатите
савети'', ще бъдат затваряни. нужди на града биха могли да се удов
Да се задължат хотелиерите, хандлетворят през настоящата трудова годана.
, жиате и Варненските граждани да съ
След което единодушно прие следна
общават в санитарното отделение при
та програма ва прилагане труда на труобщината за пристигналите от заразени
ваците за 1922 — 23 год., което предла
страни пътници.
га на постоянното приежтсвие на общи
- 3) Да се направи постъпка пред
ната на разпореждане:
.-'
Вжрх. Мед. Сжвет за заставяне пътни
ците от заразени страни да_ се явяват
ПРОГРАМА
на установения санитарен надзор и евен
1. Продължение корекцията на Фращтуално да се карантинират.
генското дере и попълване ямите около
4) Снабдяване градската дезивфекци
бреговете му.
онна станция с вода, за да може да
2. Корекция на Кокардженското дере.
функционира нрез целия ден.
и направа на сжборенид преграден. *вд
5) Увеличение средствата по чисте
до махалата Кокарджа за отбиване ва
нето на града •-.- сметоноепи коли, ме
дите къи морето (шокара).
тачи, кутикаджаи и пр.
3) Изравняване на улиците до нм6) Подобрение начина за изехвжрляне
велацнята.— между Арсенала и Кадарна градските фекалии в една от канали
- баба. Изравняване на местата около тези
зационните шахти.
улици, определени за складове на гори
7) Увеличаване на водата и разши
вен и строителен материал. Изравняване
рение на градската водопроводна мрежа.
улицата 22 линняя и шосаранвто и от
V
8) Подкавване на населението за из
Араба-Конак до Пазаря. Изместване на
биване на плъховете и мишките, като
Добрнчското шосе и шосврането му от
носители на чумата.
ул. „Дрянсна- до ул. „Крайна*.
9) Ускоряване ремонта на общин
' 4. Да се урегулира местото ва но
ската болница, за" да бжде открита, кол
вите гробища. Урегулиране местата около
кото се може цо скоро, за нуждите на
Електрическата Централа и Пожарната
населението и евентуално в случай на
Команда за пзрк.
епидемия.
'
Ь. Изкопававе на нощни яки в райо
10) Издаване печатан позив вън на
на ни Памучната фабрика и почистване
селението, с посочване опасността и мер
на улиците в града.
ките за предпазване от холера н чума.
6. Даване трудозаци в разните кул
тури и отделенну, гдето се укаже нужда.
Възлага се на съответните отделения
да съставът необходимите планове, с
детайлни сметки за количеството на ма
териалите, които ще се употребят .и точно
За през 1922/23 трудова година е
изчисление на всеки вид работа по ко
проектирано да се извършат работите,
личество, както следва:
игложени в следния протокол на трудо
Но п. 1, 2 и 3 — Техническо от-»
вия комитет при Варненската Градска
деление.
Община.
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По п. 4 — Техническо отделение,
У^ля на Морската градина.
По п. 5 — Санитарно отделение.
По п. 6 — Евентуално съответното
отделение.
Преписи Ьт настоящия протокол да
се изпратят до визираните отделения, за
да проучат работата и бъдат готови за
вареждание най-късно до 25 Август т. г.
Заседанието се закри от Председате
ля А. С. Леонкев, в бУа часа след обед.
Настоящия протокол се състави и
подписа от председателя и от членовете
на комитета в 2 еднообразни екземпляри.
Председател: (под.) А. С. Леонкиев
и другите участвующи в комисията.

Из отчета на Варнен. старши
Общ. лекар Д-р А. Неделков.
Продължение от брой 4~2.
Обикновено след дезинфектиране, въз
растните продуктивна членове на семей
ството се освобождават за да се грижат
за неговата прехрана. При .- случай на
В^рМЬепа, стража не сз поставя, дезин
фекцията се т.звършва по описания погоре начин ва град. дезияф. станция.
Пречки по изолацията н дезинфекцията
не са срещани. Стражата е наемна, а
само цри петнист твф се изисква поли
цейска стража. Случаи от несвеевремеяо
съобщаване на инфекциозни заболявания
'. не е имало. Глоби не са налагани. Бол
ните от МогЪПИ се взолират или в бол
ницата, ила в къщи, но без стража. Изо
лация на болни, несшшенати в чл. 88 от
вагона за Народното здраве, не.се прави.
При инфекциозни случаи в турското
население, се постъпва по същия начин.
Умрелите от заразителни болести изравлтянв н турци, се овиват- в сюблюматсн
чаршав и след погребението на покой
ника, общия ковчег се дезинфектира,
Религиозния ритуал в подобни случаи
се извършва на взмнте- гробища, както
в у християните.
40. Незаковноправтикуваве на меди
цината н- формацията се среща. На ви
новните се съставят актове за даване
под съд, но те още не са осазданн.
41. Градски частни банк нма три, от
които едните са предимно за бедното на
селени?. Банвте се посещават охотно,
ала по цена са малко достъпни за бед
ното население.
Подигнат е от мен вапроса за при
способяване общинската безплатва перал
ня чрез душове за баня на бедното ра
ботно градско население.
Край.

йз дейноста на отделенията и
службите при ощин. управление.
Електрическото отделение и елекрическата централа, за времето от 1 юни
до 1В август 1922 г. включително.
1) Окачени 80 по.ш и допълнителни
инсталации; 2) Загщршен план I тран
сформаторен пост по осветлението в за
почнат плат* ва XI трансформаторен
пост; 8) Провериха се 124 електромери
.разни системи и поставиха в домовете
н заведенията в& клиенти е безелектронерни до сега инсталация; 4) Почистваха

Брой 4Ь

Варненски Общинеки Вестиик
се систематически трансформаторите, на
прави се проверка на градската електро
разпределителна мрежа по осветлението
и отстраниха- повредите. Направиха се
н ред поправки по отношение частните
съедененвя. Ремонтира се и продължава
ремонта на" кабела в морската градина;
5) Поставиха се нови осем аркови лампи;
6) Направи, се проверка на лампите и
свещите в жилищата и заведенията на
59 клиенти; 7) Пломбираха се лишните
ламби в жилещата -на 19 клиенти; 8)
Отпломбнраха се лакбите в жилищата
на 4 клиенти в-то след изтичане едно
годишния сров; 9) Постъпиха 158 зая
вления от Варненски жители с молба да
им се разреши инсталиране на нови или
допълнителни инсталации и в зависимост
от положението на домовете им и ко
личеството свободна енергия к съответни
те трансформатори — на едни от тех
"се разреши, а на други не — инста
лирането; 10) Направи се разпределение
в съответните партиди по желание на
заинтересованите за изразходваната от
тех електрическа енергия и как следва
да бъде тя изплатена; 11) Откриха се 56 нови партиди за електрическо осве
тление; 12) ЗаЕриха се 58 партиди на
стари клиенти за електрическо 'ответление; 13) С разрешение на отделението,
стана п р е м е с т в а н е т о на 4 елек
т р о м е р а от едно место на друго;
14) разреша се преместването па рекордемана. на -трима клиенти; 15) преврати
се тока'по разни причини на 22 клиен
ти и впоследствие с уреждане сметките
ни —-на уредилите се — се даде из-.
ново ток; 18) Изработени са 72260
киловат часа електрическа енергия, за
добиването на която е изразходвано
32,266 литри газйол.
Спиран е това на 32 влиента на
електрическото осветление по причина, че
ко са се издължили за консомираната от
тех електрическа енергия и след уреж
дане от тех сметките ев, на ново тока
им е възобновен.
•
По нормиране цените на зеленчука
"Зеленчука от общинските зеленчукови
градини са продава по* определени цени,
много по ниски от тия на зеленчука от
частните градини.
При всичко, че и цените ва зеленчу
ка от частните градини са нормирани,
тия норка не са спазват както от про
давачите таи и от купувачите. Това е»
едно незачитане на наредбите от общин
ската власт, благодарение на което бор
бата срещу скжпотията, против която
всички викат, никога нема да се намали.
Общинската власт не разполага с тол
кова агенти, колкото са потребни за по
всеместното чгледение да се не наруша
ват наредбите й по нормиране цените на
местните продукти. Най-добрите < агенти
в туй отношение требва да бъдат самите
купувачи, за чийто интереси се .правят^
нормировките.
С заповед от 3 того, под ^§ 516,
от кметството се нарежда следующето:
1) Всеки продавач.«на зеленчук е
двжжен даг поставя върху продаваните
от него зеленчуци нужните етикети с
нормираните цени, които требва да бъдат поставени на видни.места.
2) Възлага се па сапитарнитег об
щински власти да следят за спазване нор

мировките на цените и на виновните ч продавачи и купувачи — да въстават &
тове за глобяването им, като същевр^
менно.се конфискуват зеленчуците, ч
3) Разносвачите — продавачи щ
зеленчуци са длължни да се снабдят |
ценорасписите от общинската зеленчук»
Еа магазия на пазаря № 1.
.у,
4) В ценоразписите са нормиращ
цените и на дините и па пешите. И вкр.
ху тех требва да има етикети,
. <
Ог големо значение е сьдействиед
на гражданството в мерките на общин.
власт срещу скъпотията и туй садена.;
вие требва да се изрази: а) в искащ
ценорасписите на всички съестни про.>
дукти, направянн според заповедите 31
нормировките; б) в купуването и плаща.
нето само по тия ценоразписи; и в) I.
съобщаването на най-близката" общинска
административна или санитарна власт за
всеко несъобразяване с ценоразписите. :
Без това мерките на общ.* власт ще
бъдат безрезултатни, въпреки добрата во-ля и усилията на тая власт.
Варненско Град. Общинско Управленве
О Б Я В А
№ 18428'

].

Варна, 18 Август 1922 г.

?

Обявява се на интерезугощнте, че в
канцеларията на Варнен. Окр. Финан,'
Управление на 29 того в 10 часа преди?
обед, ще се произведе; тарг.а1«.явна»^крн-;
куренция за ремонтиране па общинското;
здание, в което се помещава центра-;
лата па Варненската Телеграфоношенска;
станция. Приблизителна стойност па пред
приятието възлиза 28493'Ю лева. За-;
лог се изисква 5 % .
Тържните. книжа, сметката и пр.;
може да се видят всеко приежтствено;
време в общинското управление при чи-;
новнива на търговете. От конкурентите
се изисква документи предвидени в чл.
125 — 127 от закона за бюджета й прЛ
Ог Кметството.
Варненско

Кметство

О Б Я В А
№ 17958
Варна, 15, август 1922 г.
Обявява се на ннтересующите, че
на 26 того в 9 часа преди обед ще се
нроизведе търг с явна конкуренция в
пожарната команда, за продажната на
една едногодишна магарица, а в 10 и
половина часа пред'обед същия ден ще
се произведе търг е явна конкуренция
в канцеларията на Варненското Окр.
Финансово Управленве га отдаване под
наем "на общинския дюкен на балък па
зар (бивше заведение Морска База), за
време до 31 денемврн 1925 година,
с- приблизителна стойност 24,000 лева.
Необходимите поправки са сметка на
наемателя.
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Тираните книга са винаги на раз
положение в общинското управление прв
чиновника по търговете.
Ог Кметството.

