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Всичко що се отнася за вестника, да се изпраща
до редакцията, кметството — Варна.

1 М «а* ч • « « * . .
0ставната нa номунистичесмите
общински e&вeтнщ&i
В заседанието па общ, esвer Ea 23
тoro. комунистическите общи в. савмници
подадоха оставките м е едва m;cыerшa
'декларация, fypeйвя 8а мотики:'.-• •".• '
i) Че буржуазпия 6лов ' n·&:rtдa№л
oбщинeяигe средства sk безполезни ра
боти. Неправилно .били, обЛтни .гpзкдa-.
нитe c тaшmтe ·зa сметта, като. хората
нa\бor'aтara класа са oблaгoдeтeлevвyвали/
а се тoffii!sялн pзбuтhици·re" в мелоимот-

ници и бедни граждани, 'п те 6ИЛИ изло
жен?! на :пecтoкa п:eпда.тaния от алчни
те ciгeкyлauтн; n, ф' <9) Че не <•:*. иm'.viivmi знплaтнтe па
общ. служащи.*"
' ”
Bkpxy -самите к?·жmш . vm кратко
МОТИВИ, П0 КОРТ» P, Г,; Rfij!Y!Г·;CTИЧeCKBTe

За 1 или II страница — удвоено.

ди останката на комунистическите об
щински еаветинцн,

.ЮДЖЁIШL
Пpoдfcшeниe от брой 49.

11реди да пpoдsj-it”M извари!re от
oбщ-иocкit -.еаветкиин «1к iкmнaт остав
дoклr·дi!
на кмeтt", г и Бpячкщ;». пpндцyките, ще ee roнopи в «:-;• >; -: глото tшoж»вi;Щ бroджeтo-itpoгкia м -текущата
жeяиe, което, по този i·.н· ; Лi, общ*. cs192:·/23 финансов» гoдt;нa', който oбпaвevвиня от блика що дa.тaт "sia варнен
poдi;;2ste в 5iiu;цлля t:н брои 49, длs·
ското rpлкдc-нcт”o.
;pnм д» Oтбe,n·?:PM, чt> иs:·.sнpeднчи при
Тук iшe ще отбележим сложените на
ход tш глава II от 15,801,7й, лeзa
дневен ред вапросн,; c· конто cжгcтa
пpeтapнeвa едно н^иененне, като co yтре6пашe д'r·. се siiiиг·:re- в момента, к·^·
вeлкчaвa c 4,000.000 лена и cтava
:--2-&-801,75-l----№й^·. Lw;:,,·,r;;иe - пи K)Cтo
2) Не бола още пpнвяpшeнa анке
ждвo да си подават cc;ar;китe, което
пaмaлaвa се и дeфцr.r,ч ш уравнение
тата Esfsy делата, ea бившата тричленни,
елече след себе си разтурването ма
от 6.304,743 лtвч кa ?,304,743 лева.
общинска кoзпeкfi и виновните, не 6яли
•cжвemа и тия - вжпроси ще останат пe*
Основанията д» стане- ювa yвeличeпредадени под csд;
разрешени, и ще оставам на гражданст
нь·e са cлeдyющвтe:
fi) Прахосали бзлг.. 2.000,000 лева
вото-да' cн правя заключенията.
0г едно по-обстойно проучване пosa червнво бp?.шнoj
1) Ociaвa , нeдouaлнeвo решението
лoжeнвeтo чa u(»длeжaщитe на нpoдasбa
4) Че не са бкдо разширяло бюрото
на csкeтa. за 'раздаване ыecтa на без
общински места, както н онова на за
зa! Социални Гpижн, за дaw»«e на без-- домниците, — дoнжлнeпиe, което yяeияграбените, на раздадените на бe;sauцктe,
платци / обеда, конто да с е д o u a ш я т e
csr.?;ieнo специалния закон за това, а
вaшe, че- местата, 'разпределени на 5
така esm/> и па т·.?a, които ще се раз
' даване вaкycкн н яeчepя па бедните вар категории, ще. се дават по цена от 1
дават на бездомниците, се ycтaвoви, че
: нeнcк·8 деца..
, до 5 лева г:в. мemp па, 10 гoд. изпла
по cioтceтnия параграф 34, и. 5 от изщане, като на бездомниците се ycuю
Не c&-:гласувал._8 . милионен допялвaпpeдuиa пpi:xnд, ще могат общо да пopявa вeднaж за вimaiu coбcmвeнoctna
нisтeдeн бюджeн, от които 5 мил. за .бор
eтsшп 13,OбЭ,B18 лева, или i;psглo 13
вщxy mex.
ба е'безработицата и 3 мил.-за шщяpкилиона лcгя, R именно:
jкaяe инвалидите, вдоанците* и. сираците
2) Общината остава без уравнове
Ot нрод..л;{„-, чpe;i тxpг и и cureнa
от войната,' вa кoiko'.бюдмeт'средствата
сен и реален бюдшer за т, 19-2/23
градски места в бюджета ' за 1921/22
да се вземат чрез прогресивно облагане
фяuaцcota година,'понеже внесения бю
година е била предвидена и yтвжpдeaa
, доходите и. капиталите на имотните члe-·
джет0- нpoeкт не ще sio?лe да се гласува;
cyнaтa
5,475,005 лemv, а са нocтжиили
нoвe на общината;
3) Не ще може да се вземе решение за
само
1,52i,308
лена.
превоза но стопански начин дspвaтa от
5) Че не била изплатена гласуваната
За
1922/23
roд. се очакват да по
общинското сечище,..тай като'на произ
'•pг.csвётa помощ от 50О xил. лв. за глaставят
нo”·aeчe,
като се дьpжя сметка
ведения на 23 тoгo тspг не се явиха
дyющaтe в Osвeтcкa Русия;
за
медните
места:
конкуренти, а по спешност, понеже вече
6) Че не се давал eфтин xлeб •— по
1) 0г местата между тapгoвcкoтo
има пo-вeчe от. 1500 куб, и. насечени
3 лева кrp,; за което не се. гласувал 12
училище
и д-ьo „Грозд*, oбяteeи на
и готови'за превоз дspвa, eжвeтa треб
мил. дoпaшштeлeн бюдsкeт, чрез прогре
тapг
и
според
иoлyчeaaтa на тарга су
ваше да вземе решение, за да стане
сивно oблнгaнe имотните' граждани;
ма,
cтoйвocтa
им
вsзлnзa на лева 306000
превоза по стопански начин. По тая
7) Че не са дали от oбщин. мера
2)
Местата
из града, нeзaпричина бедните граждани ще останат
места безплатно и на вечно ползуване
строени,
около
4,000
кв. метра,
без дspвa.
на варненските работница и бедни граж
на сума лева
400,000
4) Не ще може да се дoycигopи и
дани, sa постройка на жилища и не бил
3)
Раздадените
на
бежапците
доставката
на
10,000
syб.
м.
дspвa
от
предвиден в новия бюджет 5 мил. кpe(дoбpyджaнци) ыecтa, вазлигащи
дspжaвнaтa гора ,Гeниш-Aдa", по около
дnт за постройка на общ. жилища; ' на
вa 210000 кв. метра, делото по
;
500 лева тона.
против, по този вsпpoe cжвeтa взел ре
оценките
на
конто
ще
се
разгледа
5) Не ще мoзe да се вземе cжoтвeтнo
шение да се вfipви по формалностите,
в тукашния oкp. esд на 27 тoro
решение по уговореното c частни мел
според закона, c нaмapeниn да" се раз
ще дадат приблизително лева 1,800,000
ници да се мели общинско жито, c.цeл
така работата, като c това се дало въз
4) Местата, които още през
да се намали цената на типовия xлeб в
можност _пa комисията по T. П. C. да
време
на войната са заети от
— главното—да се подобри качеството му.
*ypв pжкa на тия места.
военните
в мecтнocтa „ПeйяиpИ ред други от капитална важност
8) Че не са вxзoбнoвeни oпepaцвитe
джик"
от
176,106 кв. метра,
вa интересите на града и гражданството
нa~oбщ. магазин, та чрез него да се до
caглacнo
указа
от 3 IX т. t.
вaпpocи, независимо от изброените в
ставят eфтини и в достатъчно количество
J6
76,
който
отменява
оня под
;
дневния ред, остават неразрешени, пора
tepвa в вaглишa на варненските работ
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№ 32 от 5 септември 1920 г.
обнародван в брой 133на „Дар.
Вестник* от.14 септември 1920
гoд." според който тия места еж
били определени на 400 декара,
или, както са сега 176,106 кв.
метра, пресметнати по 3 лева кв.
метра дават сумата 'лева
528,318
5) Местата за разшир04е
ние района на пристанището
около 144,000 кв. метра ще
сторят по 40 л. кв. u. или лева 5,760,000
6) Местата, които ще се от
крият c изместването на Дoбpичecкoтo шосе по край халите па
IV участък, в края на улицата
„Владислав"- и които възлизат
на 6000 кв. м·, по средна цена
150 лева кв. м. ще дадат лева
900,000
Местата, които ще се раз
дадат на бездомниците — 2577
места по 200 кв. метра вceкo
едно, възлизат на 515,400 кв.
метра — които разпределени на
5 категории от по 1 до 5 лева
к. м,, ще дадат сумата около лв. 1,500,000
8) Заграбени места. От cпe'
цвaднa комисия до сега ех от
крити и описани 1б00 такива
места, възлизащи на 332,000
кв. ы. които, up .-една cpeдпa
цена от 3 лева кв, мeтpз, me
дадат сумата лева
1,000,000
9) 0г места из лозята, загра
бени и нeзaгpaбeнн, ' конто се
привеждат в известност, за да
се узакони отчуждаването им,
от общо пространство 128,350 · .
кв. н. cмeтaнo по 3 л . кв. и.
ще се получа сумата
385,000
Всичко лева
13,069,318,
За събирането на този доход, общин
ското управление ще направи всичко зaвпcящe от негова страна.
В редовната част, по буква ж, § 22,
става eдиo увеличение от 5,000 лв., за
помощ па квартала „Cec-Ceвмec", за
постройка на нова църква и сумата по
тая буква се увеличава от 862,894 лв.
вa 867,894 лв. Общия редовен pacxoд
вo rл. I се увеличава от 27,118,327 л.
на 27,123,327 лв, и в такъв случай икoвoмиятя. от редовните приход и pacxoд
е 4,059,559 лв.
Не е иcккwнa гъзкожноста,. щото
от бюджeткpuлтa комисия," както и от
общ. управление, до като бюджeтo-пpoeктa се сложи за окончателно гласуване, да
се изнамерят ресурси и за покриване кa
ypaвнuтeлнля дефицит от .2,304,473 лв.,.
та бюджета да се приключи без дефи
цит, като остане «?дин балансиран реа
лен бюджет.
• Прочее, пpoдsлasaвaiie извадките от
доклада на r. кмета:
„Независимо от това (прогресивното
•yвeлeчeниe на нaceлeнизтo в града и раз
нообразните му нyя!ди, конто изпревар
ват пoдгoтнeнocтa иa общината да услу
жи на тex), благодарение на общото икoнosшчecкo, финапcoEO и политическо
paccтpeйcтвo в цeлaтa страна и на нecвг-нчаеаате.тревоги, идшци от вceкo на
правление, живота но чд·й лесно ще мо
же да вземе своя нopмueв ход, а това
вc»чcoг безспорно, плте и ще влияе вър
ху •craбwшзиpaнe·фш?aнcopoтo положение,
както нa· по-големите обществени сто
панства, тasa й на uo-itaлкитe, като до
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ри paздpycвa и отделните частни дома
кинства и гн нрави негодни за един ин
тензивен н по-производителен жнвoт.
Всички тези прояви са тъй тeeнo
свързани помежду си и в такава зависи
мост, та не могат да не се отразят варxy живота и па общината.
Поставени пред редица трудни зада
чи, достигащи до eтeuei. на нeпpeoдoлимocт, вследствие тягостното фaaaнcoкo
положение па общината, ние се pжкoвoдиы от жeлauнero да дадем един искрен
и реален бюджет, който да може поне
от части да задоволи актуалните нужди
.и по тоя нa·aiн· иestaмe да следваме п&тя на постижимото.
';
• Не сме uj·eнъpжeници на надути и
фиктивни 6ю (mtiи; следователно не жe-лaeм да си служим и c .тaкi·вa: защото
ние cмeт&мe, че обществения дълг в та
къв случай ще бъде'изпълнен по добре)
от колкото ако присвоим друга тактика,
при прилагането на която cpeдcгвa-;-a не
се подбират.
Преди да пpиcтsпя кsм подробно.из
ложение и пояснение за отделните §§, ще
се спра върху нeкoлкo съществени ивмe.нeния по редовния пpвxoд в paexoд, ко
нто са продиктувани от последните вoтиpaни закони, правилници и наредби, за
щото по силата на тex, pacxoдитe пре
търпяват едно значително увеличение, а
приходите — една ограничение. '
Тава например: по бюджета за
1921/22 гoд,, за заплати « прибавки на
общинските ' cлyжaщя, · се предвиждаха
лева 1,926,180, когато по бюджета за
. 1922/23 гoд., след направените възмож
ни съкращения, sa заплата и прибавки,
съгласно новата таблица за класирането
на чиновниците "по категории, yдoбpeнa
от Министерския Съвет, I постановление
от 2 VI 922 гoд,, протокол JV· 54, треб
ва да се предвидят дева 4,99i,680. В
това пер0 се явява вече-едно.увеличение
от лева 3,065,&00.
Добавъчното вpeмeнo възнаграждение
по таблицата, изработена .от пpeдшeдcтвyющия съвет, възлизаше на 3,860,000 л.
Сега, i;o причина на новото класира
не на чиновниците, според което основ
ните заплати се увеличават, същото до
стига до лева 5,6 -10,00О, или се увели
чава c дева 1,780,000.
Предвиденото 2 0 % увеличение въp-xy заплатите и добаь-ъчното възнаграж
дение бэшe 1,157,236 лева, а сега ще
достигане — по същата причина — до
2,126,200 лева, или ще се увеличи c
968,964 лева. ' /
3,i отопление, осветление и. квартир
ни пi?aи остава cжщaтa сума, вмeннo
2,2OO,000 лева. - . ,
В резултат на горното пмaмe едно oб·
що увеличение от 5,814 4 6 4 лева.
В окръжното под Д·.3124 от 5 май
1922 г., на Министерството на Вътреш
ните Работи и Народното Зpaвe е каза
но: ,Понеже от l.IV.т. r. на Дspaвнитe служители са плаща 3 0 % ' вместо 4 0 % ,
както се'плащаше, то и служащите при
изборните учреждения имат право на 30
°/o, считано тoжe от същата дaтa(зппpил т. r,)·Ho тoca 3 0 % ще. се плати
само след гласуването и утвърждението
на бюджета за 1922/23 финансова-гoд.,
като разликата от 1 0 % , нaчинaя от
6. IV. 922 гoд. до деня на утвърждение
то на бюджета, требва да'.се;изплати".
Ако това . процентно увеличение се

приложи, то paexoднoтo перо по зauдaтитe требва да се увеличи при новите
заплати и добавъчни c 1,063,100 лв., а
по oтнcшeниe. па досегашното процентно
увеличение (1,157,236 л.) разликата ще
бъде 2,032;O64л.,'която, пвбaвeнa как
5,814,404 лв., дава едно общо увеличе
ние от 7,846,528 лв., — цифра Твърде
значителна и от влияние за pacxoдння
бюджет.
Пред вид на това положение и общо
то състояние на общинските финaнcнв
на съвета остава да приеме или не про
центното увеличение' от 1 0 % .
Второто увеличение на pacxoдa иде
от" бюджета на училищното настоятелство,
според който, освен че се увеличаватзaплaтгпe, добавъчните и процентите, в за
висимост oг таблиците на класирането, so и
съгласно закона на Министерството на
Народната Просвета и дадените нapeaj·.
дaним c о&гъжлш № 16,227 от 15 VII
922 г,. се вменяват в-тя жест на общи
ната pacxoдитe за за две реални —

мжжнa и девическа.
Бюджета на последните само за пер
сонал и вeщecтвeнии pacxoди, според кол
кото е представен от учил. настоятелст
во, възлиза на 581,550 лева, от която
сума 224,200 л. за веществени и други
разноски, а остатъка 357,350 лв. — за
учители, прислуга и ap„j

На кратно бюджета на училищно
то настоятелство се ежетои:
Лич. eъeт.. Вещ, paex. Общо
1) Нает. 294,000
68,000 362,000
2) Сан. от. 214,000
68,000 282,000
3) Ц. yч. 1,861,400 1,00:V,000 2j864,400
4)C. CeвГ ! 9 9 , 4 4 0 * 124^000 32Б/44О
1 а 430,100
144,100,574,200
• И
"S Il-a 371,900 154,100 '526,000
III a 398,100 134,600 532,700
lV-a 305,900
9^,100 399,000
£ fмъж. 182.675
98,600 381,275
S
дe8
174 675
· ^ '
'
125,600 300,275
aвC!1ЧK04,432,190 2,013,100 6,445,290

I

Пpипoвтopeниe:
1) За централното управление на j чплi:щ нacтoнтелeтвo, заедно "c санитар.
отделен. 50c,000 - | - 1 3 6 , 0 0 0 = 644,000
2) пъpe. училища
2,060,840-|-l,127,000=3,187.840
3)Пpoг. 1,506,000 в 525,900=2,031,900
4)P.yч. 327,350-|-224,200=588,500
Bcичнo
4,432,190+2,013,100=6,415,290
По § 1,4 предвиждаме една обща су
ма от 8,980,424 лева, която включва в
себе cн дълговете, фондове за постройки
и възнаграждение на учителя и учителки
но 4,800 лева [годишно к по 480 лева
годишно aa вceкoй нepaбoтocaocoбeн член
от семейството им- (съгласно чл. 69 от
закона за народната просвета).
Това последното възнаграждение е
предвидено в бюджета на училищното
настохчтелство, която следва:
1) За първоначалните *
, ;
училища в града
370,000 лв.
2) В Cec-Ceкмeз
40,000 -

1
o •

.Cu
03

a)
б)
b)
r)

I-вa
II-pa
Ш-тa
IV-тa

Mъжcкa
Aч .1 Девическа
«• i

108,200 »
90,000 я ; *
99,200 %
75.500 v
60,000 54,000 --_;
ВСИЧКО 896,900 лв.
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След вcнчвo .гореизложено, ние виж
даме, че за училищата требва да се
вpeдниди eдиu кредит от 6,224,424 лева
повече от тоя за 1921/22 гoд. Значи
увеличенията от вжзнarpaждeннятa за.
чиновниците при общината 5,814,464
лева и увеличението за училищата
6,224.424 лева, товарят бюджета sa
1922/23 гoд. c около 12,050,000, —
сума, която не може да се не отрази
вредно вapxy правилното балансиране
на бюджета..
Друго перо, което тежа на извкнpeднйя разход по бюджета, е дsлroвeтe,
които еж изчисляват от счетоводството
на 12,123,753 лева (освен*. летящите).
Cжrлacнo -л. 78 от закона за -град
ските ' общини, общинския taвeт ыoжe
да мянe в разход до Vю от редовния
приход, като дд·лr, а останалата част от
дaлгa — да се изплаща постепенно от cлeдyющитe бюджети, като се плаща caoтвeтнaтa лихва; но -и c това вe се пoмaiй много на бюджета,'както ще ви
ч
дим пo·нaтaтжк.
Що се отнася до измененията на
•приходите, и тези, които са предвиждат,
saтo пови налози в .„закона вn градски
те -общини" —- yк··з JУ» 385, Дapжaвeн
Вестник" брой 5в от 10 юни т. 1922
roд. — пoeтeпeпнo ще ги изложа при
paзглeдвaнe по отделно приходните § §.
След тези пeкoлкo думи, пpвcтмпвaм
кжм подробно излагане параграфите на
•бюджето-проевта.
Следва.

По таксите за сметта.
В брой 34 от 7 юни т. г. на вecтникa ни е публикувана ^наредбата по oo·
лaгaнe на варненските граждани c на
лога \,Vмemu'л за 1920/21 и 1921/22
фин. години.
.
Тая наредба е c·жглacнo решението
на общ. esвeт «Ni 1З7 от. заседанието
му вa 24 март т. 1922 г.
За paкoвoднo начало при облагането
требва да се взеьа пред вид:"
А. За жилищата.
1. До 10 xил. ЛЕ. стойност яa сграда
да се облага по
20 лв.
2. От 100О1 до 20 xил.л. 50 „
3. „ 20001 до 30 xил.л. 80 „
4.. „ 'З0001 до 40 XИЛ..I. 10О ,
® { 5.· „ 40001 до 50 xил.л. 150 „
6. „ 50001 до 70 xил.л. 200 ,
„ · З00 ,
7. „ 70001 „120
8. „ 1200О1 „ 140
я .· 400 „
,
450 „
9. „ 140001 „ 160
500 „
10. „ 1600О1 и на горе
Б. Sa заведенията^ фабриките
и np. вмpxy общия доход.
[1. 0г З0000 до . 4 0 s . л . 10О л.
ь05 у
40001 до 50 „ .по 200 „
-ь
»
500
3. в 50001 "До 80,
© i 4.
80001 до 150
2000
5. » · 150001 до 220
1000О
6. » 220001 до 500
20000
и на юpe по
След като комисиите, caглacнo гор
ната наредба, са; извжpшили облаганията
и oбдaraтeляитe cпиcжци са вече преда
дени на общинските финансови агенти за
cжбиpaнe таксите, появиха се оплаквания
за нecпpoвeдливи облагания, ocoбeннojзa
облагания, които стават вspxy база на
общия доход.
Дaлжим да поясним на варненското
гражданство, че комисиите," конто бexa
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отредени да иsвapшaт облаганията н в | Стоянов, Cт. Димитров и M, Стефанов.
конто влизаха и граждани от отделните
Общинското управление вceкoгa е
махали, са се paкoвoднли от оценките
бнлo и ще бждe за eжзмtжнomo спра
на сградите, ctiиcжцитe за кoвтo ех да
ведливо oблaшнe на гражданството е
дени от . финансовото управление тук,
общинските налози и бepuщ но cжщeспоред както тая оценки са установена
вpeмeннo то не може и да мaпкиpa в
за джpжaвпия дaнжк. Тай щото, основа
cжбиpaueтo им само поради простото
ния за. оплакване в туй отношение пeмa.
натяква не,. или вазражение, че размерите
Комисиите не са могли да нравят нови
им еж големи. Размерите еж в зависи
оценки на сградите п па туй основание
мост от финансовото положение на об
не еж могли да пренебрегнат официални
щината, кoero е такова, че и при нaйте оценки, когато са налагали таксата
гcлeмoгo желание от страна на cжвeтa
за сметта.
н aocroяняoзo пpиcarcтвиe да бaдaт поДруг е вaшpocз, ако от peзпeктивнo
малки, това не може да стане, освен
- M£Cтo станат измeneйия в оценките на
ако требва да се следва оная пакостна
сградите, което, ecтecтвeннo, ще може да
демагогия, която твжpдe много е допри
даде за последствие и вaмaлeпиeтo на
несла за настоящето лото финансово
таксите за сметта, в .хармония c горните
положение на общината.
paкotшднн таблици.
·
Има, обаче, оплакване и вжpxy обла
Из дeйнocтa на отделенията и
гането, за основа на което се* взима

„общия доход8.

.

Требва да кажем, че и облагането
вapxy тая основа става по предаваните
от финансовото управление облагатедяи
cпиcжци за казания дauжк. Не са изклю
чени несправедливости при облагането c
дapяtaвния дaнaк; но общината не е
компетентна да измeнявa облагането. Тия
от гражданите,, конто сметат, че непра
вилно са обложени c „даижк вжpxy об
щия, доход"', требва да се отнесат по
'peдaт си до финансовата дapжar,нa власт
и, ако облога им се намали, .естест
вени0 е, че това ще предизвика и нама
ление на таксите за сметта. До тогава
комисиите по сметта не могат да изли
зат вжн от нормите на таблиците, устаки в зависимост услугата, която се нра
ви на oбщинapя, могат да определят тоя
или оня разряд, т. е. комисиите при обла
гането, могат да се движат в кpaгa на
определените размери, обаче, свободни са
да определят размера между единия а
другия разряди, според както те намерят
зa~ добре, c оглед услугата, която се
пpaвн на oбщипapя, местонахождението
на сградата, пoдaтнитe му сили н още
други условия.
Като пe изключва вжзмoжни грешки,
било при pupeдeлeнe от дapжaвпaтa фин.
власт дaяaкa вapxy общия доход и оцен
ките на сградите, било при определяне
разредите на сметта от комисиите, общ.
управление ще разгледа c всичкото вни
мание жалбите на онеправданите от ко
мисиите н. ще сезира c тях cжвeтa; по,
както казахме и по-горе, c жалби против
несправедливото облагане c джpжaвния
дaнaк то не е компетентно да се занимава
и за база на облагането c таксите за
сметта ще служат джpжaвнйтe oб.iaгaтeлни cпиcжци за дa^жк вжpxy общия
доход, колкото се отнася до разрядите,
за база на които се взима тоя дaнжк:
фабрики, заведения и пp.
По този род жaлбп общинското yцpaвлeниe е наредило до финансовите си
агенти да не изискват изплащането на
цeлнтa сума кзвeднaж, а, c оглед па ве
роятност» за отменение па несправедли
вото облагане, естеството на занятието,
оборота и пp, да cжбиpaт за сега cжoт-.
вeтни части от таксите за сметта, до
като жалбите бждaт разгледани и реше
нията на комисиите кopeгиpяaи. зi коя- j
то цел cявeтa в заседанието си на 18 j
т. октомври, е решение № 366, пзбpa
комисия от общински cжвeтници: Коста >

служ6ите при oбщин. управление.
0общински Лозов Разсадник.
за м. септември 1922 г.

Времето.
Времето през отчетния месец бе по
вечето ясно, сухо и топло. Kaм края па
втората половина на месеца е имало
•много топли дий, c температура по ви
сока от нормалната. Облачни дий са
биле: 6, 0, 16, 21, 25 и 28 число, а
пoлyoблaчни: 5, 7, 10, '»2 и 30 число.
Слаби джждoвe са паднали само на: 5,
9 й 16 число; всичко на квaдp. мeтжp
се пада по 45 литри. Сутрин е имало
роса пnчrи през целия язтeкжл месец.
Msrлa е ямaлo па: 9. 2б, 26 n 30 чис
ло. Вследствие слабия валеж и буйните
сухи ветрове, почвената влага се много
намали; а това се отрази зле вжpxy
нoчти вcвчки култури, особено вжpxy
лозята. Буйни ветрове, които причиниха
слаба повреда на мuтoчникa c caбapяяeтo и начупването на колците, а по чуcтвитeлнo на облагородените лозя, духа
ха :.. ceгepo-изтoчeн на: 1, U, 9 а 2 5
число; cesepeн на: 5, 16, 19, 20.. 21
и 26 число; източен ua: 12 и 28 чис
ло и югo·зaпaдцo на 4 число, ПpoджлJ5нтeлн;iтa суша от една cтpзaa е улес
нявала извspiuвauoтo на нeкoи cтonaпeки
работи, като дoвжpшвaнe вжpшиiбзтa,
caбиpaпero к tipeвosнaнero сяното, фия я
сламата, oтpuвeнeтo лозите в yкopeнuдu*
щата, почистване мaтoчшщитe и up., a
от друга страна е попречила на остава
лите сезонни работи: оране, ceeиe, кouaиe, pcroлвaнe и дp.
llзt!spiшixu се през месеца следните
работи:

I. В mзrйчнинa.
През целия nтчi?тeн месец са вдигани.
п пpeвapзaaи кая коловете cжбopeвитe
от буйните ветрове лoiii c 64Vг нчднaци. Шuг.иpaxa се и нpeвжpзaxa дозите
в пapцeлtri·e Л« Л· 1," 2, 4, 27, и 28 на
18, 19, 26, 28 u 2.Ч число c. 20 над-..
nяцu — 64З6 главини,- След падналите
слаби джй юзё се констатира по младите
леторзсГи на oблaгii;юдeuiiтe па зелено.
лози бoлccra .otuиyм woкepй"; загоз»;
лoзптe. в парцелна- Л* Лi 9, 15 ; 21 и22
па 7 ceuтeмвpм се нaпyшиxa е cяpэ, за
която цел се употреби 9 кгp. сяра. На
15 и 16 число с 6 надници се csвpaтиsa ' лeтopacтaтe ” npopeдuxa , ляcтaтa
на облагородените-на-зелено лpзн.в нapцeлитVJfcД·-9, 15, 21 и 22 за да yзpeят uo добре.

Страница 4
1К В облагородените и местни лозя.
Определиха се сортовете и маркира
ха лoзятe, от които ще се caбepaт ка
леми за присаждане в парцелите № Jfe 14,
36, 36 и 38 па 1. 2, 4 , 5 , 15, 16, 18
и 19 число c 10 пaдпицк. Hanyшиxa се
c сяра лозите в парцелите JSAi 14, 15,
на 8 число c една надница. Преварваха
се лозите в парцелите J\S J6 14, '15, 36
и 38, на 1, 2 и 4 число c 2 надници.
Брано е грозде на: 9, 13, 15, 21, 22,
27, 28, 29 и 30 число и предадено за
цpoдaп на общинските магазини от пар
цела № 14 — 2563 кгp. от № 15 —
З10 кгp. и от № 38 — 150 кrp. - всич
ко 302З'Килограма, в което количество'
влизат и 14 кгp. грозде от разни сорто
ве, дaдeпe безплатно на катедрата за
приготовление сбирка'.
III. Разни.
Изop;:xa се страницата в парцелите
J6Лs 20, 2 i , 23, 29б и-34 на 6, 7, 8,
9, 11, 12, 13, 1), 15, 16 н18 число,
c 14 надници — 37·3 декара. На 9, 11,
25 и 26 число са поправи оградата па
лозето при peчepвyapнтe е ЮVг надници.
На 22 и 23 число се донесоха c две
надници 6 кола пecss в хранилището ни
лозовите пpsчки. ijHa 14 ceuтeмcpий c
една надница се поправиха 8 eaвджкa
8а грозде.

IV Болести инenpнятaли.
След падналите на 6 и 9 септември
слаби дaacдoвe се кoнcтaнтиpa по млади
те лeтopacти и по гроздето на нeкoi; сор
тове лози, като „яплaджa", „Aфтз Aли",
,Бeля paзeкaя" и дp. „oнднpi тюкери",
против която напрасках (наруших) на
паднатите лози c cяpeн прах.

V Hoнюшнaтa:
Paзcaдm.кa разполага едва коня, ко
нто са в много добро cscтoянne. За пoддapжaueтo им е разходвано 240 кгp. eчыик, 360 кгp. фий и за прислуга 1750л.

VI Приход и pacxoд.
а) Приход прел изтеклия месец пocтasпил or продажба на 2567·600 кгp.
грозде по 8 лв. = 20,540-80 лв.
б) За пoддapлшie и обработване па
, разсадника е разходвано:
1. За. зaп.i.чтa .иа служа
щите лo r.ч, I §'3 н: 11б
3,220*—
2. За дoбa!'жчuo н дp. на
cлyяs. по гл. II § 4 1 п. 10 а 10,362'—
3. За надници на работ
ници по гл. II § 31 п. 5 ' 10,291·25
4. Веществени paкxoди"
по гл. II § 36 п. I
195·—
5. За фураж на конете
по § 2i я. 1 , 1,680-—
Всичко
25,748*25
V!l Общо cжeтoяниe.
Общото cacтoянйe на разсадника е
много добро. След продължителната су
ша, от последните дaждoвe пострадаха
нeкoи сортове oбл*aropoдeви лози, на кои
то гроздето се напука н почна да гние,
а имeнo памида, raмзaтa, прославата и
вapa-reвpeкв. Почти всички сортове ло
зи в мaтoчпикa са на yзpeвaнe и тая
година ще. дадат отличен лcзoв материал,

VIII Заключение.
Or всичко изложено се види, че по
чти всички сезонни работи са взвspшeнн
на време. Ако бexa паднали напоителни
джждoвe и почвата станеше годна sa pи-
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гoлвaнe (oбpaщaиe), щеше да се почне
peгoлвaнeтo па нpaзднитe места. Буйните
ветрове причиниха дoeтs повреда и из
лишни pacxoди c eaбapянeтo и изчyпвaнeтo коловете налозите. Да се избегнат,
sa напред големите повреди от ветровете
ще требва ла се поставят по здрави, по
дебели колове на лозите в маточниsa.
През месец октомври предстоят да се извapшaт следните работи:
. 1. Да се дoвspши csбиpaнeтo я про
даването гроздето на oбщинcк, магазини;
2. Да се изравнят ниските места aa
свободните парцели, Кг № 8 и 9;
3. Да се извадят всички овощни дpaзчета по aieитe, които пречат на лозите
и се посадят в парцела. Л· 9;
4. Да се почне, pиroлвaпeю на сво
бодните парцели, aкo· пoзвoлii времето и
5. Да се поправя работилницата,
канцеларията и всички друга сгради в
разсадника, в противен случай са негод
ни за целта, а нeкoи от тex, както е
работилапцaтa и кoнюmпaтa", рискуват да
се caбopят.

Предприето е от общинското управ
ление _издирване на заграбени общински
места а разни времена и от хора,- които
не са бездомници. До сега са открити
доста такива и срещу fsaгpaбитeлйтe се
взимат caoтьeтии мерки.
”

-

-

-

'

Бt)ЙHйя празник на 8 пex. Пpнмop,
Дружина ( 8 п . приморски полк) и 10
годишната от боя при Ceлиoлy (22. X.
1912 г.), се oтпpaздяyвa на 22 тoгo, в
кaзapмeннитe помещения тук.
На пpaздникa пpиcaтcтвyвn и запас
ния генерал Kиceлoв, тогавашен кoмaпдяp па полка;"
, -....- . . - . ' . . •
Пpaзднeнcтвoтo беше колкото мило,
толкова и до cжлзн трогателно.
Мастития Генерал- беше предмет на
вaй-capдeчни и вaзтapжeнни aвaции.
На сложената по случая трапеза се
дapжaxa плaмeпки речи: от началника
на гарнизона пoлкoвнaa Пeчкгapгoв, от
генерал Kиceлoв, от кмета ir,м г. Варна,
'Инженер. 3л. Бpsчшr, от Председателя
на Д-вoтo на запасните офицери и нoдoфнцepи, зaнacиия полкоппик M. Ива
нов, от г-н Ил.. Дякoвич — председател
на Поборниците при Шипка, * от общ.
eжвeтник П. Стоянов и дp.
Градския кмет г-н 3л; Бpaчкoв про
изнесе cлeдyющaтa реч:
Почитаемо cжбpaниe,

.

, „Днeшвия боен пpaздник па 8 пex.
Приморска Дружина, останала днес като
нaй-гoлeмa единица от славния 8 п . при
морски полк, и Д0 годишнината от боя
при Ceлeoлy, буди в cяpдцaтa ни мили
спомени от близкото пипало, когато ние
бexмe проникнати от идеята да разрешим
едно народно дело, което, зaпoчпaтo в
1778 гoд., не биде зaвapшeнo, а след
мвpaт при Caн-Cтeфaнo, то остана само
една заветна мечта за нашия народ.
„От самото начало на зараждането
на нашата армия, трудна беше задачата
sa организирането й от разните тогава
дoмoгвaниa та'.'да бaдe под чуждо влияние
и в зародиша си още да бaдe пpeв&cпи•гaнa в друго направление, чуждо на

онова, което заветната мечта нaчepтa за
нейния бждaщ живот.
„Пpeживexa се редица изпитания д0
1885 г., когато, най после, тая наша
млада народна армия, c младите си вoeн. нoнaчaлници, родени.из нейната среда,
достойно запази честта на Бaлгapuя и
показа на дело, че тя ще има славно
' 6ада ще и ще може да се бира sa вaд.
дeлeпвитё желания на Б&лгapcкия народ
тай нecпpa”вeдлиao””eeтaEeн тогава я геена
граница и отделен от своите братя oтвsд
Родопите'и Пepил-Плaнaнн..-•
„Настани деня за туряне' край на
тежките иcпитaнкя и страдания,, а caщeвpeмeин6 и за -• разкъсване оконча
телно веригите, в които културната я, уж,
великодушна Eвpoпз, след 1878 година,
отново osoзa дзe трвт» от нашия народ
и ro^·oбpeчe на ново робство.
„Славен беше тoзк ден, нечуван eнтoeиaзaм обзе целия народ.
'„Зоват- за- свобода на поробените
братя беше общо, народен я apи пален
сговор се понесе ваораженйя бжлгapcки
народ през планини, гори и реки кsм
много-страдало а Тракия и Македония.
„Там в. тракийските пc·jeтa, при Се-'
лиoлy вредя десет-години и 8 примор
ски полк извapш!-i славни HOДBEЗЙ, които
oвeн^axy, е «обеда нашата apми·ч и вaзвeличи 'бяягupcкия" народ и спечели той
общи симпатии и заслужено получи под
крепа нpи чepтaниeтo на йcтoчяaтa и
изобщо другите граници..
Почитаеми г-дя, ;,Caбpaии днес-на тая ^тpaaйsaj-пpa>
зднyвaйкй бoйaия пpaздник на 8 иex. при
морски, полк и oкpaжeuв от cиoдввжaи-.
цEтe и твopптeлитe ь& Ceли·oлy, Kлpa·Aгaч, Добрич и далеч из македонските
кpaйяини. .вeмoжeм да пpeмsлчим и да
скрием вaлнeциeтo па нашата душа пред
новата нёapaвдa, що се вapшц c нас, но
пра все това, ний, като народ c бaдeщe,
не требва да се отчайваме.
„0г моя страна и от страна на
варненското гражданство,, което.-вмaи'
.честа да представлявам, пожелавам, що
то всички да се upoникнeм от нeoбxoдflмocтa на по-голям и задушевен сговор,
на пepeзpивнa социална солидарност,
тай необходими ·и .днешно ·'вpeкe, за да
може, по тоя начин, да. крепим народния
ни дух и сила.
„А вaм, славни тpyгseннци, на нeзa-r
бpaвимитe велики дела за обединението
.на бaлгapcкия народ, поднасям cspдeчaи
привети и пожелавам сила и дaлгoдeнcтвиe, за да доживеете и заедно, видим
по-щастливи дпн за родината ни.
,,Дигам чашата си за преу0спяването
на бaлгapcкoтo войнство, на чело c не
говия вoщ, наш любим Цар БopИC, з a
достойното и много заслужило запася0
oфицepeтвo и пoдoфицepeтвo и това сега
на дeйcтвyющa служба.
„Да живее Бaлгapвя и нейните на
родни идеали! Ура!"
Старшия общ. лeнap Д·p A· HeдeлнOB, в Недели aa 29 октомври, в 6
часа cл. обед, ще дapжи в Цapкoвния

дом сказка по „Алкохолизма в дeтcвaтa и юиoшecнa вsзpacт, неговата
вреда и значение*.
Вход свободен.
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