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БЮДЖЕТНИ.
Цроджлжепие от брой 52
Щoджлжeнue от доклада на t. Кмета
......
п6 бюджета.
8) Заграбени места. До сега
•е описани от специалната EO
ияeия 1,500 иecтa, яa'.обща
квадратура 332,000 и,, които
ы една средна цена щg сторят 100000О
9) Места ИЗ лозята за об
що пространство 128,330'""кв.
и. по В лв. средна цев- .
38б000

1921 гoд. вместо 1,000,000 лв. са ш>cтaшвли 493,977 лв. При еайголем раз
чет и икономия, е пpeдuидeиo да riocтжпят 1,000.000 >зв,
По § 36, б. е. 0г кзвspшвsнe ра
боти па чacтнн лкцa в общ. техническа
работилница са uocтaпилн вpfз .1921 r.
само 63,290 лв., вместо ,<
' предвидените
100,000 лв'. Макар че pfiбt)!·ялз ината е
saeтa s много общинска работа, предви
жда се да пocтsufт нaй-мвoгo 10,000 л.
По § 37, б. г. Пp!^aляa·tтз дn иocтaaвaт суми от eдaoкpaтEйaт нa:юг 35
%

BЖpxy BШ;ЧБR Hpt'EB д:ГШЦK, «ЖГЛ·ifi-

чйлgщa" („Дspж. Becтняк" брой 81 от
Следователно, може да се предвиди по
14 VII 192О roд ) и за тoг·a по този §
I 34. ». I кpaглo 13,000,000 лв.
пe се пpeдcвядa никаква cyыa, защото
не може да се установи, каква сума ще
_§ 34, п. 2. От продадени гpaдcкн
пocтsnи.
места по приложената ведомост, е пред
адено да ш>сташят 667.834 лв., aoeisПо § .39, б. а. Предвидено е да по
вяли cs: през 19i8 гoд. 259,313 лева,
стъпят ЛИXЙИ от депозита 500,000 лв,·
iвes'1919 гoд. 310,022 л., аpes 192О
облечен в oбiдsнcки oблвraции на сума1
roд. 118,845 лева н през -1921 година
250,000 ле. и TOЛEOHS в Унгapeвa рен
172,G57 лв. • . ; . • ' ' ' • .
та— ПО 8 MБЛEOHEBй Зf;6M ОТ i907 ГOД.,
§ 34, п. 3. 'Oт'нaeu'ti стойностна
в размер па 40,000 лв.
iбceбeви общински места, е пpeмидено t
Г1о § 39, 0. б. От лиXEИ иa вложеi* 1921 т”oд, 500,000 дв.j която cyиa е j ни дeuoиитви cyмк в Кал. Зeкл. Бднка,
кsвaнpeднo голям». След напрангшата | ще поставят около 10,000 ли. Tasввa
«poнepкa се вижда, че по този пукат
eyми upe8 1921 rcдtiяa са пocтйuилa
кoгaт . да се -csбepa? пай- много до
10,077 лв.
.
150,000 лв. :
,. Но § 40, б. а. Bвtctзв Е Б. H. Б.
§ 35, п. в. Разчитам, че ocтaтaш от
ocтaтдци от csлючeн бюджет 18,039 л,,
i,0OO.OOO л», saeм, сключен от Б. H. Б.
каквато cyaa ще постаuк на ирнход.
! указ JV· 99, обнародван в „Дар. Вест
По § 40, n. 3, е предвидено дa.нoта" брой 54 от 11 iиipт 1911 г., при
cтaпsт от нзнepвaнe земите по 3 лв. на
cдoвиe за ypeгoлиpвaнe I, II и III "yчaдекар—90,000 лв.
ч
г«ци и улиците: „Владислав", r.ЦaP~
По § 4 1 . Heдoбopц от crшoчeвн бюipyн", IV yчaeт&в, ще може да се пojseти са пocтaпвaли различно и за това,
?yчии и в тaкaв случай, по тоя § ще
от интерес е да се знse двняceниeтo на
ocтsпят /3,500,000 лв.
тези пocтaплeнивg конто es били:
§ 36, б. «. От равни случайни дooди, включително^ останки -'от. ликвидира-'
за 1918 гoд. 621,565 лв.
« бюджета и пoeтйпдeя-я от нспални*за 191Э гoд. 1,492,215 лв.
l?лни листове, e&глacвo вeдoмocтa, ще
„ 1920 , Г827,132 я
bcтsпaт 65,078 лв.
„ 1921 я 1,724,436 ,
§ 36, б. б. 0г такси eжбиpauи от
Haдeвaa се, че при по енергично c«sasдaнитe за дapвa, е пpeдвaдeйo да
бпpaнe на нeдoбopнтe, »a която цел пред
foeтsпят 1,500,000 лв.
виждаме в paзcxoдa, § б, п. п. 4 я 5,
По § 36, б. в. Са пocтsпяли през
процентно възнаграждение sa eлeктpи82О гoд. 61,965 лв., а през 1921 г.
чeeкoтo, вoдoнpввoднoтo и канализацион
ecтo предвидените 100,000 лв. са пoното отделения, да пocтaият около
saaдн само 44,259 лв. Според нaпpa4,000,000 лв., обаче тия суми не са
aятe справки се вижда, че по той f
вписани в-приход.
ч*жe да цocтжпят 50,000 лв. .
; И mмй:; .
| По § 3 6 , б. д. От производството на
По tл. II от uзeжнpeднu приходи,
|Ц..- знлeнчyкoвн градини са пocтaпили:
§§
34—41
е предвидено да
|e* 19°0 гoi.· 3Я7 294 лв., а пpю

)

пocтжпят
20,101,751
По vл. I, редовни приходи 33,523,460
Или всичко приходи по и.
I и U
.
53,625,211

Редовни разходи.
§ 3. Заплати на служащите:
' , По бюджета за 1921 roд. е разре
шена eдн« сума от 2,309,493 лв., a ca
pasxoдcaви l,942,180 лв. Cиopeд пpнлoя:eп8тa тaбднцн но бюджета за 1922
1923. rcд. н съгласно новото класиране
на чиновниците, с6пра на мsкcкыsi.шитв
raпV-т:·, isjвлпзs на. oseлo 4.,500,000 лв.
ЙsM(ГвёнвятiГ.в'"кaзaн&тк таблица, са
eлeдyющятe:

I. Aдкиниt;тpaтквкo отделение.".
к) Ceкpumapuяm: предвиждат се три
i;o-мялкo.
б) Комисариат.', бyspa е-—комисари
ата в вз;лpiaлa . „_Cec-Ceвмec* — и буква
г; отделение зa статистиката и соци
ални грижи, се сливат ь· едно отделение
под бyкr:a б, ы речено отделение за em·imucmma и комисариата, c състав: на
чалник. на G·rдtдtiuзeтo, помощник иa нaчйлника, 7 yчьcтлEOви конйснрй, 7 тех
ни пoмoщвицp, 3 ш'eapi; но гpaждмнcкoтo oжcтoлaнe и 2 ииснрн ao cшfcsцnrs
на млaдcaктe, подлежащи на трудгв на
бор и един parcuлcн - всичко 22 чинов
ника.
Според стаите тйблиц;; бела иpeдвидeвi··: комисаунатй х1, яомнсарият в
,Cec-Ccзмec11 5, статистика 13, всичко
29 чшшвнйкa.
Прави се eдao c·sвpaщeнив от 7 чм·
ма

ЧИHOPГJ·ЦИ

H0BHИE8.

Кай бюрото -на социални rpизeи се
прибавя и „Общинския Вестни»".
Cacтaвa на така формираното отде
ление ще бsдe:
1) Началнвк на бюрото—той я ре
дактор на „Общ. Becтiraт".
2) Помощник на началника.
3) Деловодител—администратор.
4) Писар—експедитор.
5) flscap—pascилeн.
Прави се съкращение на 1 чиновник.
Г. Архива н регистратура запазва
casщия **cтaв, като се прибавя един по
мощник архивар.
Cжcтaвa на пожарникарите се нама
лява, понеже се предвижда купуването
на пожарогасители, c каквато биде на
правена демонстрация и ,peвoлтaтa от
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вижда в § 3, п. 15 един кредит от
200,000 лв,кaтo тая служба ще се ypeди иo купонна система, която ще се
прилага само cпpeмo признатите от об
щинския cжвeт бедни семейства, в-който
Ж. Финансово отделение.
случай общината ще плаща едно вжзнaгpaждeннe, предварително установено по
Предвижда *ce eдпo cжкpaщ;ниe па
специален праавлгшс, изработен и yдoб·
двама -чинoвпикa.
peн от общ. cxвeт,'но всека акушерка,
3. Бюрото aa нeдoбopитe са преиме
1
пpeдuoчeтeнsf от ayждaющaтe . се бедна
нува „бюро за общински налози' и c s ·
семейства,
.«тава му ще бждe: началник на бюрото,
Гopнятa сума ще се изразходва не
4-ма книговодители. 6 фaиaнcoви агенти
само за aкyшapcsa шшoщ, по и ^a дpy·.
ш 3-aa раздавачи па червени известия;
ги, кoиio мocaт да се дават от, cнeцaaэнaчв нрави се eжвpaщeвиe па двама
лиciи лекари.
чиновника.
д. Общинска болница. Предвиждат
Техническото отделение се преиме
се
двама
служащи повече и то за бoлнува: „Техническа, служба", е отделения:
нoмeдaчи.
а) водопроводно в канализационно, c 31
е.
Общинска
аптека. Pasчитвa8кв, че
чивoвниsR, от които 1 началник, дипло
тя
ще
се
открие'в
кoнцecиoнa общинска
мирай иaжвнep; б) яaтпo н регулацион
аптека,
се
-предвижда
един помощникно отделeнвe, csщo c началник дипло
yиpatштeл
мaгиcтp,
i
шшap
c завърше
миран ивзшнep и 29 чиновника; в) Ар
но
гимназиално
и
тжpгoвcкo
oбpaзyкaкяe
хитектурно отделение, c началник дипло
н 2-ма учениа-аатекари.
миран архитект и 12 чиновника.
а». Химическа лaбopamopnя. Остава
За тия три отделения ще има един
ой caщия cжeтaв.
•6щ книговодител и еди в HOMOЩHGK KЗИroвoдитeл,' eдпн ap&ив&p-perиcтparop, 2
з. Дезинфекционна станция. Вместо
писари и един ивcap-мaшипoпиceц.
двама нoмoщaицй и дезйяфиктори ~ ме
- Архивата на техпвческвте служби —
дицински фелдшери се предвижда ЙДИИ.
uлttнoвe, преписки и пp,, ще бaдe на
Cжщo са пpeдsiйждa само eдиa машинист,
вбщo место и подредени по начин, вaкойто в свободно време отива на вaнякдвтo подобава за подо6ви служби и кaтиe”в техническата'работилница.
•ro систематически се избегне cжщecтвyПредвиждат се повече eдвн пoaшщющвя до сега хаос, по отношение чието
ник-мaшинйcт и един работняк-дезинфектехническата архива: планове, eкиця п пp.
тop.
». Техническа работилница. Iipaви
и. Бюро "по чистенето на града.
се едно намаление в персонала от 20
То ще има eлeдyющия eжcтaв: а) Глa-eлoвeкa, като от тex се пpeдaд?.т ssи- — -вeв надзирател тro яиeтoтaтa, Дjяaдзивдт__^
техническото отделение, кждeтo се изпoлтели по чистотата, вместо до сегашните
вyвaт за службата; така че нeмa да те
помощници санитарни агента, 3-ма нaжат по бюджета на работилницата.
saчн на сметищата, вместо -i-мa я 25
cмeтoнocни кола. Персонала се увелича
^д. Електрическо отделение. Подраз
ва c 12 cлyякaщg нзи общо по eaнитвpделя се на администрация и електричес
яoтo отделение са предвиждат 104 чeка централа, Предвижда се нов пepcoлoвeвa, вместо 10О.
.
вaл: 1 помощник на елевтрс-инжинерв,
«oйтfi да е електротехник, най-малко c
Ветеринарно отделение. Подразделя
вредно тexuячecкo cбpaзoвaпнe; 2 кпиroсе m.: а) Администрация, c началник
ioдитeлp; 1 касиер, 1 негов помощник;
вeтepяиapeп лi-кap, 1 ветеринарен фелд
2·ма мomйopи и 2 ыa uoмoщник монтйошер и i разселен, а) Контрола на св
pн, l sпдap, всичко- 8 ч::нoвннвa повече.
естните npoдpкmu от животинско про
В електрическата централа се пред
изхождение, е 1 ветеринарен лекар, 4-а
вижда 1 шлосер, а за временен техни
агенти ветеринарни фелдшери, 1 ветери
чески персонал се предвижда едни кре
нарен стражар, 1 надзирател на jшптe,
дит «1т 50,000 лв. Броя на чипoвnицитe
4-ма метачи u I чистач на. пaeтapaaдсе увеличава e·3·иa.
.
atийниц!!тe в cкomoвoйнama, c 2-ма ueВ резултат: по техническите служби
repвнapнв фелдшери, от които един за
•6що са, били предвидени в бюджета sa
пожарната i;oмaядa, една ветеринарен
1921/22 гoд. 107 редовни служащи, а
фелдшер по Tf·иxнниaaтa и 4 работника
мo бюджета sa 1922/23 roд. се пpeдвппри cкoтo6oйнara.
aкaт 1З0 чeлoвeкл, което увеличение са
Библиотека. Предвижда c« само eдиктува от развитието на службите и нaдин пoмoщннк-библиoтeкap.
»
pacтнaлитe нужди по тex. Увеличението
Адвокатура.
Пpeдвнздa
се
един
юc 23 чeлoвeкa се cжcтoи повече от ра
pнcт·кoнcyл.
.
ботници кжм отделните отделения, от кo-,
Градска градина. Предвиждат се 8
ято 15 чeлoиeкa еж за електрическото
чeлoвeкa по-малко.
t
•тдeлeниe. •,ч
Горско отделение. Пpeдвяяtдaт се в
Санитарно отделение.
чeлoвeкa по-малко.
. Boвumв гробища. Предвиждат ee 5
Hpoмeшiтe са cлeдпитe: ,
чeлoвeвa но-малко.
а) За администрацията се предвижда
един кacвep-cнeткoвoднтeл; б) По yчaeтжЛoвapcкomo отделение. Састаиа, на
кoвaтa санитарна служба остават само
персонала е в cвpaзкa е приемането или
7 санитарна агенти-фелдшери, а пoмoщнeapиeмaнeтo на § 2б от прихода—„тaвяпцвтe санитарни агенти минават вxм
eнтe от аадарщина".
службата наречена „бюро по чистотата
Лозови разсадник. Cжcтaвa на пep,иa rpaдaт*.
eoнaлa остава csщия, както пo-paнo.
В лечебната амбулаторна служба са
Трудово бюро. Направи се csвpaщeправят- eжкpaщeння c 4 акушерка и са
ннe c i чиновник пo-мaлвo.
jвeaичasaт иeдйцннcкaтe фелдшера c eЖилищна uмucuя., Cжcгaвл се нама
дяя чoвeв. 3% вкушврека помощ са пpeдлява c 8 чwoвeжa. ..
^
loвтo е поразителен но ефикасното им j
действие.
*
|
Д. За нощна стража се остави e&· !
вjия cscтaв.

Bp·й 5B-§4.

Bapнeнcsм Oбщинeitи Beeтвик

Общ. meamp. C·C5raвa се cжcтoш ot
а) Aдмнняcтpaтйвeн и технически персо
нал.. Артистичния aaa 20 человека, t%
който е предвидено да ee плаща 9000О
aв,, а за административния и техничес
кия, cжcroящ се от 7 чeлoвesa, е пред
видено 97,000 лв., или всичко 187,440
лева гoдзшвo.
Броя на чиновниците, cuopeд бюдsзтa за 1921/1*22 г. и 1922/1923 г;
се вижда от следната

Taбяицa
,
1.
2.
3
4.
•> 4 .

в.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ia.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1921/22 г. 1922/2S t.']
Oeвpeтapмaт
20
14
Koaив. яCec Oeвмec" 5
Orд. Cт. coц. гpияs. 13
22
Бюp. eoц. rp. анкета-6
§
Архив, регистратура
5
6
Пожарна команда ' 78
51
Hoiцua стража.
11
11
Фин,- oздeлeшte
46
44
Бюро ueд(;бopйтe
16
14
Техническа c,syatбa 107
1З1*
Санитарна служба 10О
I04
Bв·repiшapao отдел. 26
19
Адвокатура
8
%
ЖGTHЙ 6оре*
..,..
5
i
Градска градина
2Ь
18
Горско orдeлeннe
14
8
Нови rpoбящa
12
7
Лозарско oтдeлeнse'
32
Joзapcкц разсадник
8
8
Tpyдobo бюро».
7
S
Библиотека .
4
з
509
Beasчo 554

n

--' ^з^ Знaч н -за -1-92 2MЗнv --^r^лr-J-i^в*»^ ^,,
има по-малко
45
22. Жилищна комисия
25
17
23. Teaтapa
47
47
Bcнчкo 6i26
573
Или всичко но малко
.5t
Ksм § В за лачен escтaв ee приба
вя г още нyнaтoвзтe 12, 13, 14 н 1 5 oг
които за ахреите два пункта се цpeдви·,
ждaт 150,000 лв. и по пункт 14 ee
предвиждат 360,000 лв. за жилищната
комисия, а -)a пункт 14, oзaглaвea вcyбcliдйpaнe aя cтieцийлнcтн лекарки и аку
шерки" за бедни—200,000 лв.
По § 4, вsзнaгpaждeниe на oбщaяe.
caвeтници а ар, е предвидено 60,000 x.,
ч. е. ouoлo 15,000 лв. понеже от 192l/
922 гoд.
Kaм § 5, прибавят ee пунктовете 4
и 5 -иa вазнагр&зкдеваята па -aнoввшцнтe от електрическото отделение в pa»мep 2 % и за caбнpaнe суми от нeдpбV
-pн от миналата годи па 1 % а пункт i
—cгщoтo възнаграждение за чннoвницштe в водопроводното н кaнaлизaциoнв·
отделение.
. И тsfl: по § 5 п. 4 се пpeдвиaдat
40,000 лв. и 20,000лв., всичко 60,009
лв., а от пyякr 5 sa двата вндa в « нaгpaaдeния 50,000 лв.
Uo § 6, за п&тни и дневни иapн на
Кмета и помощниците, cжвeтпицнтe и ч»нoвници”тe и пp. се предвиждат 30,000 x.
Всичко по отдел Б. 5,510,000 л·.

В. Веществени pнзxoди.
§ 7. В epaвнeнae c paвxoдвтe а*
1921/22 roд. пptдввдeнн по тоя f
475,000 дв. .
А.по § 8, 9 в 10—240,000.дв.
' Илв icячиo но отдел В. 715,000 л».
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Г. Помещение за служащите и
управлението.
§ 11. Haeы на частни здания ичioддspжaнe oбщин. здания, без училищните,
са разходвана за 1921/922 г. 189,248
лева. Предвидено е 400,000 лв., но вжзмoжнo е да стане едва малка икoнoиня,
като се предприеме едно eгжcтявaнe в
общинските помещения.
§ 11, п. 2. За вoдoипeтaлиpвaнe на
общински помещения вa предвидени
1,000 лв.
§ 12. За иeплaщaнe дaнжци на о6.
имоти, cuopeд таблицата 62,886 л.
§ 13. За застраховки иa общ. зда
ния 15,000. лв.
Всичко по отдел Г. ea предвидени
487,886 лв.
• . -.
i

Д· Просвещение.
§ 14. Csглacнo представения бюд
жет от училищното настоятелство, ,бюджeтa вжзлизa на
11,371,424 л.
А тоя на училищата
i„Cec-Ceвмee tt
i,519,460 л.
Всичко 12,890,884 л.
Главните пера в този бюджет са:
;
1. Ocнoвии заплати на центтpaлнoтo управление и са
нитарното отделение
118,000
2. За първоначални училища
185,000
3. За прогимназиите
115,000
4. За Peaлкитe
32,000
Всичко 450,000

и разходват през идната година, тай че
кредита по § 14 е предвидено да се cжcтoи от следните суми:
За' „Сее Ceвмec"
500,000 лв.
и Основните училища
3,508,400 лв.
„ Прогимназии
;
2,031,900 r
„ Реални училища
581,550 ,
„. Pauнн
163,000 ·,.
•
Всичко 6,784,850
Спадат се предвидени
те в § 36, пyнтк 10, o,
за нови сгради и ограда
250,000
Ocтaьaг;
6,534,850
Дaлroвe па учил. настоят' 1,145,574
За постройка двуетажно
училище rApaбaджвeв(t
400,000
За постройка училище в
'"„Дамянова Махала"
200,000
За постройка училище в
. „Koкapджa"
200,000
И за нова upoгим. кредит 500,000
Всичко 8,980,424
По § 14, u. п. 7 , ; 8 .
и 9 е пpддвидeнo за мюeлюмaнcкo училище
50,000
За Арменското
20,000
За Eвpoйcкoтo
20,000
Всичко 9,070,424 ,

По § 15 е предвидена caщaтa сума,
както и по рано, 1,000 лв.
По'§ 16, за" поддаржане общинската
библиотека—.20,000 лв.
«По § 16, п. 2. За издpжжкa на об
Bxpxy тия заплати «е пресметнат дo·
щинската трупа п дoбaвжчпo вжзнaгpaжб.вжчнитe B5знarpaasдeяия и up,, а за
дeниe, увеличено 3 0 % , квартирни, всич
платите, без дoбaвaчиoтo вязнаграидеяяр
ко, cжглacнo тaбjшjtujтe,_п.p„ .решение иa
и квартирни вжзлизaт на ljjД9,OJЗO,ДJW --T)бrцнl”cжвiт Л· 233 от 13 юни 1952
И.rt^eйчкд^**yчилйщ; в града 1,859,000.
гoд. вcлeдcтsвe на разхода и пp. е пред
За училищата, в „Cec-Ceвмec" ea
видено 780,000 лв., или всичко по от
предвидени за заплати 18,000 лв. и ТА
дел Дv 9,871,424 лв.
ВИ вa без дoбaвaчнo вaзнaгpaждeниe. и
Е. Обществено здраве и бeзonacтнocт.
квартирни пари 74,440 лв,, а общо за
„Cec-CeвмeC 92,440 лв. •
§ 17. В новите 8 пункта е предви
Предвиденото дoбaвxчнo вsзнarpaж
дена една. сума 435,000 лева, от които
дeпиe uo новата таблица и 3 0 % увели
по пункт 8 cз предвижда кредит за бор
чение вsзлизa па 1,434,000 лв. и за
ба c тyбepкoлoзaтa 50,000 лв.
„Cec-CeвмeC 54,000 лв§ 18. За предпазване и. пpeкpaще
При условие,, че ще се зauaзи ста
ние на бедствията и епидемии, са пред
рата таблица за дoбaвaчнитe—20% yвидени 60,000 лв.
вeличeниe и квартирни пари, то общия
За почистване на града.
размер на дoбaвxчнитe ще вxзлeзe на
1,450,200 лв. Този.размер ще бждe y·
§ 19. Предвиден е кредит 1,500,000
вeлнчeн, в eлyьaй, че caвeтa приеме yлeвз, при условие да се започне израз
вeличeнвeтo да е 3 0 % и тогава paзли
ходването на тази сума по стопански на
ката ще бxдe 1,582,800 лв., т. е.
чин, като се има пред вид, че остават
132,606 лв. повече.
още до изтичането на бюджетното упра
А 8а ,Cec-Ceвмee" дoбaвxчнo и 2 0 %
жнение 7 месеца.
увеличение и квартирни ще бxдe извaн
• § 20. Предвидено 20,000 лв.
:
основните заплати 60,000 лева, а при
§ 21, п. 1. За продоволствие нако
30% ва8на rpaж ден иe—64,820 лв.
вете и други pacxoди са разходвани през
.След това пояснение, остава вa об
1921/22 гoд. 469,692 лв., а е предви
щинския exвeт да приеме таблиците за
дено 250,000 лв.
дoбaвxчнoto възнаграждение и процент
§ 21, п 2. За веекав&в вид домакин
ното увеличение.
ски разходи н работи по пoдджpжaнe па
По бюджета на училищното настоя-командата и помещенията и, включител
тмeтвo се правят' много малко поправки
но купуване и поправяне кола, механи
в веществените разходи.
чески cтждби и дp., превозни лияeйки и
Само гл. YПI за извжнpeднй разхо
пожарогасителни апарати, е предвидено
ди: А, Б, В и за постройки пpoгимнaобщ кредит 250,000 лв.
з»и, се намалява кредита c 2,600,000
Всичко по отдел Е 2,097,000 лв.
л
»·, като тоя кредит остава 1,300,000 л.
Дsлгoвeтe от cключaни бюджетни уп
Ж. Благотворителност.
ражнения вжзлизат на 1,145,574 ля.
По § 22 са предвидени cлeдyющитe
За училищата в „Сее Ceвмec*, в бюд
помощи:
жета е' cpeдвидeнo sa постройка фонд
§ 22, п. 1. Помощ на бeдЬ000,000 лв. в разписки oxoлo 20,000
m ухапани от бeвни кjчвтa
i,000
« . , uoиo биха могли да вe ниpмoмиcaт

tЗтpaйицa S
» § 22, п. 1 а, помощ на
бедни
80,000
§ 22, н. 2 o. Помощ на
бедни, сакати, нeдxraви
40,000
§ 22, u. 3 а. Помощ вa
cиp6тouитaлищeтo Дlaдeждa в
Варна
.
50,000*
§ 22, ft. 3 б. Помощ за
oкp. cиpoтoинтaлищe и сираци
те от войната
30,000
§ 22, п. 4 За погребение
на бедни покойници
5,000
§ 22 п. 7. На Варненско
то д-вo „Майка"
5,000
§ 22, а. 9. Помощ на д-вoтo за бор
ба против туберкулозата .
2,000 .
§ 22, u. 10. Помощ за
фонд бaктcpиoлoгичec. инcтит.
1,000
§ 22, п. 11. Помощ на
д-вo „Черноморски юнак*
2,000
§ 22, п. 13. На варнен
ското oкp. Apxиoл. д-вo
-5,000
§ 22, п. 18. За cтapoпит. 15,000
§ U2, п. 22, Цspкoвнoтo
настоятелство в „Дaмян,·Max."
4,000
§ 22, п. 22 а. Църковно
то настоят, в „Cec-Ceвмec"
5,000
§ 22, п. 2 3 . , На Bapнeн.
Пoбopпич. Oпsлчeнcкo д-вo
5,000
§ 22; п. 24. Застраховки
срещу злополука uoжapникapи,
в eлeктpичecк. централа и дp. 30,000
§ 22, п,, 26. За разни ПО
МОЩИ, които cжвeтa yдoбpи
50,000
§ 22, ц. 28. За общ. стол 100,000
§ 22, п.29. Допълнително
ч
вaзнarpaждeниe на санитарния
персонал за борба против eпидeмиитe
Юo,0oo
§ 22, п. 30. Помощ Г/oo
от редовните приходи на бюд
жета за образуване фонд при
бактериологическия институт в
София, за постройка и издpxжкa на Пocтopoввя институт и
приют за настаняване на yxaпaви от бесни животни и дp.
34,894
§ 22, п. 31. Помощ за и8дspжaнe безплатни ученически
трапезарии
300,000
§ 23, п. 2. Колкото nocтaпят от пожертвуванията.
Всичко по отдел ffl. 868,894

3. Благоустройство.
§ 24, п. 1 а. За поддаржане улици,
мостове, пxтищa и дp., са pasxoдвaвпpea миналата година нafl-мнoгo до
135,728 лв.Пpeдвиждaт се 250,000 лв.
§ 24, п. 1 б. За направа на тpoтyapи пред. общински сграда и места
50,000 лв.
§ 24, п. 2. Пoддxpжaвe н разкло
нение водопроводите (старите), километ
ри на водопровода из града и вжн от
него, pe&epвoapитe, хазните, xвaщaвe но
вите води при Aджeмлep и Арап Та6ня,
обезщетение aджeмлepcкитe ннви, гра
дини и дp. и поставяне чешми в c. Aджeмлep и купуване eдпн кaбpoлeт c K"нe и xaмyти, се предвиждат 700,000 л.
§ 24, п. 2 б. За нaпpaвa: специални
кола за чистене кpaйyличннтe yтoця, се
предвиждат 30,000 лв.
•··
§ 24j п. 3. Поддаржане и paaшиpoчaвaнe градините, цветарниците, ape§
1921 гoд. е изpacxoдвaнo 198,365 л».,
а но тоя бюджет са предвижда 150000 л.
§ 24, яг. 4. Чистен» м насаждане
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общинска гора и мера, се предвижда'
50,000 лв*
*
§ 24, п. 5. floдджpжaнe общинска
техническа работилница c предвиден кре
дит 200,000 лв., от която сума ще ста
не нужда да се куцат некои машини,
толкова повече, де тези, c които се раз
полага, не са общински.
§ 24, п, 6. Пoдджpжaнe на каналияaциятa и построяване автоматически нpoмiвaлници и пиcyapn, е предвидено кре
дит 400,000 лв.
§ 24, п. 6 а. За отвеждане нечисто
тиите на старите градски канали, пред
виждат се 50,000 лв.
§ 24, п. 7. За пoдджpжaнe електри
ческото осветление, доставяне rasoл, ма
шинни масла, ocтaтжци от прежда, как
то и вceкaкви видове материали и ype:
ди, нyждни за произвеждане електричес
ка енергия, в ред виждат се 1,500,000 л.
|fj § 24, и. 8. Фонд 8а културни мepo-.
пpяятйя по seмлeдeлиeтo, горите и води
те 1% от редовния приход, предвиждат
вe 300,000 лв.
А всичко по § 24 8,680,000 лв
§ 25, а. floдджpжaнe и uoдoбpeннe
rpвбищaтa, се предвиждат 70,000 лв.
§ 26. Осветление улици, площади,
гpядrши и предградия на града, се пред
виждат 70,000 лв.
:
tZ § 27. Отчуждаване места е сгради
по планиране на града 30,000 лв.
Илк всичко по отдал 3. 3,880,000 лв.
И. Разни.

§ 28, За тжpжecтвa и осветление на
града 2,000 лв.
§ Ь0, в. 50% от пocтжпилия в о6
щинcкaтa каса „интизaп" за Oкpжжвaтa
Пост. Ком., се предвиждат 150,000 лв.
§ 31, п. l.„Купуване свидетелства
aa стопанисване eджp дoбитжк, предвиж
дат се 5,000 лв.
§ 31, u, 2 а. Pacxoд за сметка на
частни лица и учреждения, cжглacнo чл.
64 в np,, се предвиждат 100,000 лв.
§ 31, и. В. За доставка и поставка
водомери, скоби ' и пp., предвиждат се
400,000 лв.
§ 31, п. 4. За доставка и поставка
електромери и покупка на такива и дp.
материали за пoдджpжaнe на частни paз«клoнeниfi—1,200,000 лв.
§ 31, п. 5. Разходи, йзвzpшeви на
право от общината по стопански начин,
sa облагородяване, пpeeaждaнe американ
ски лози 150,000 лв.
Всичко по отдел И 2,007,000 лв.

t

H. Непредвидения запасен фонд.

§ 32 и 38 се предвиждат 501,000 я.
И mяй:
По глава I,' редовни разходи се пред
виждат:
По отдел А, §§ 1 и 2
£86,123
4 в5
5,510,000
6,
7, 8, 9 и 10 715,000
В,
11, 12 и 13 487,886
Г,
Д;Пpoc. 9,091,424}
и о6, т. 780,0OOГ ,Ъ71,4<г4
Е Общ. Здрав, бeз.1 .
h
§17, 18, 19, 2 0 , 2 1 Г ' 0 9 ' ' 0 0 0
ffl, Блaгoтвopигeлни1
§ 22, 23 до Зlj 868,894.
3, Благоустройство)
§ 24, 25, 26, 27([3,880,000
И, Равна § 29, 30)
[2,007,000
l·81

„

„

K, Непредвидени иj ш 0 0 0
запасен фoндj
Или всичко по глава I
редовен разход 26,624,327
Срещу тоя разход стои
един iipиxoд от 31,689,124
Разликата 6т 5,064,797 лв. е излишeк за покриване разхода по гл. I и II.
Гл. I I . Извднpeдни разходи.

Отдел а.
§ 35, п. 1 За джлгoвe по изпжлнитeляи листове от, разни произхождения,
csrлacнo вeдoмocтa 14,776,053 лв.
§ 35, п. 2. За дoизплaщaнe на от
чуждени места в града и лозята, пред
вижда се 20,000 лв.
Или всичко по отдел а 14,796,053 лв."
Отдел б..
§ 36, п. 1. За дoиcкapвaнe новия
общински тeaтжp, разходите требва да
се покрият от отделен заем, или като се
дoиcкapa ao концесионен начин.
§ 36, н. 2 а. За направа ограда,
планиране новите гробища се предвиж
дат 70,000.
' -'. •
§ 36* н. 2 б . За надници на ра
ботници и инструменти за обработване
на общинския разсадник се предвижда
кpeлпт 300,000 лв.
§ 36, п. 3 а. За измерване мерата
и копие 6т плановете на cащитe, се
предвиждат 20,000 лв.
§ 36, в. 3 б. За'разграничение* oбщинcк. мера, ако не се разходва, се пред
вижда фонд-—кредит Ю,000 лв.
§ 36, ar f!r в; За -построяване и об
завеждане общинската аптека, като кон
цесионна и ва доставяне на разни при
надлежности, се предвиждат loo,ooo лв.
§ 36, п. 4. Разходи по измерване
земите, вжзнaгpaждeниe на pжкoвoдитeли и пp,, се предвижда loo,000 лв.
§~ 36, п. 5. За направа общинско
газово влагалище, доходни дюreни и па
вилиони из града, градините и антретата
в халите—100,000 лв.
§ 36, п.-·.7 б. За направа жилища за
горската стража в „Гюндюз-Чeшмe", се
предвиждат Зo,000 лв.
§ 36, п. 8 а. За направа рамки и
колони за обявления — Зo,000 лв.
§ 36, п. 8б. За направа модерни нy-.
жници в пpимopcк. градина—10000О л.
§ 36, н. 9. За направа Дoбpишкoтo
шосе, upи входа на града—15o,000 лв.
; § 36, п. 11. За поправки и пречист
ване град. канал край лозята —5o,000 л.
§ 36, п. 12. Премия и вжзвaгpaждeниe за изработване планове зa; топли
морски бaaи, трамваи и дp.—2o,000 л.
§ 36, п. 13. За постройка натопли
морски бани, е направен план и е пред
ставен в Министерството ва yдoбpeниe.
За започване постройката и доставката
машините инсталации, се предвиждат—
7oo,ooo лв.
,s
§ 36, п.· 13 б.* За построяване при
общинската пералня душове и пp. —
5 0 , 0 0 0 лв.

§ 36, п. 13 в. За поправка топлата
баня в пожарната команда—-Зo,000 лв.
§ 36, п. 14. За постройка помеще
ние за cтилвsaтopa при cкoтoбoйнaтa —6 0 , 0 0 0 ЛВ.

• ; - . ; • ; .

§ 36, n. 15. За нoкyпкa на колана
иpeнacянt на мspmитв—2o,ooo лв.

§ 36, u. 16. За корекция долищата
в и около града и пpимopeю при при
морската градина—5o,000 лв.
§ 36', п. 17. За направа на пжти·
ща, мостове и чешми из лозята и нoдi
джpжaнeтo им—бo,tioo лв.
§ 36, п. 18. За дoвжpшвaнe врати
те и оградата па морската градина —
Зo,000 лв.
§ 36, п. 19 а. За измерване и cжcтaвянe плава на общ. гора—5o,ooo л.
§ 36, u. 19 б. За откупуване и дoвжpшвaнe подробен план на курортната
част- 5o,000 лв.
. •
§ 36, п. 2о. За дoиcкapвaнe, пoдджpжaнe и украсяване летния тeaтp, по
стройка бюфет при него, c малка зала
за картинна изложба— 5о,00О лв. '
§ 36, u. 21. За поправка помеще
нието на пожарната команда и приспо
соблението му sa разни служби н пp.—
J 00,000 лв.
§ 36, п. 22 а. За нacичaнe и пре
возване дspвa от сечището— 1,200,000 д.
§ 36, п. 22 б. За оборотен капитал
на общ. магазин—50,000 лв.
§ 36, п. 22 г. За обработване общ.
зеленчукови градини— 1,00О,00О лв.
§ 36, п. 23. За ypeгoлиpвaнe на I,
II и III yчacтжци, yлиц. „Владислав* и
„Цар Крум"-—3,500,000 лв.
§ 36, п. 24 а. Пaзянe, ремонт, мон
таж , демонтаж на кабините на студе
ните морски бани—150,000 лв.
Или всичко по отдел Б ee предвиж
дат 8,310,000 лв.
(
Отдел В.

..'•'.','

§ 37, п. 1 За фонд за eкoтeвaдcтвo, в - размер «l?/в· от редовния приход--*
320,000 лв.
§ З77, п. б. Най-малко 20% от
прихода по параграф 2, п. 2—45,000 л.
§ 38, п. 1. Bжзвp&щaнe надвишено
или неправилно внесени в общинската
каса суми 6т вceкaкжз вид до началото
на 1922 гoд.·—50,000 лв.
§•59, п.. 2. За, покупка на пишyщи
машини, ци ако граф и дp. и за ремонт
на старите такива и за една жeлeзнa
каса—2o,ooo лв.
§ 41. Временно дoбaвжчнo вжзиatpaждeниe; 8а отопление, ocвeглeняe и квар
тирни на чиновниците и служащите, спо
ред приложената таблица и увеличение
2o% • в&pxy заплати и дoбaвжчнo-—
1 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ЛВ.

Или всичко по отдел В се предвиж
да кредит 11,435,000 лв.
^
Всичко uo гл. II извън
редни pacxoдв се пpeдвижд. 34,54l,o53
А по г,т. I редов, paзx. 26,624.327
Всичко разход 61,165,38o
При това положение на
извънредните разходи, в срав
нение c извжнpeдuитe при
ходи, требва да се приложи
чл. 78 от „Закона за град- -ските общини", според кой
то ще oe предвидят за из
плащане джлгoвe само
3,о62,7б8
Значи ще се cuaднaт от
двлгoвeтe
8,Зoo,000
По тоя начин разхода
се намалява и ще бждe
52,36б,38о
Общия редовен и взвжнpeдeя преход вдзлиsa. ва
51,791,552
Оставя *дaв недостиг от r l,o73,828

Брой 53—54
Тоя недостиг (дефицит) би бил още
иo-голям, ако са впвшaт sa изплащане
деички дaлгcвe,—обстоятелство, което не
може да стане на вeднaж. sa да вe се
.претоварва бюджета; но за това пак, на
основание чл. 78 от „Закона за град
ските oбщивн, ' са вuнcвaт дsлгoвe за
|922/1923 roд. s paзнep приблизително
равен на Vю от редовните приходи.
Orвocитeiнo покриването на дефици
та мисля, че след едно проучване на
бюджeтo проекта от бюджeтapвaтa коми
сия и после от общинския caвeт, ще мо
же да се направят още нeкoи caкpaщeния в разходите, без yщspб на общин
ската eлyжбa и увеличение на приход
ните пера но параграф 11, nyuкт 1, от
общинския валог от местна и иностран
на стока, защото иoжe да ee предполага
c една гoл;iмa вероятност, че приходите
ще нарастват, вследствие на по големия
внос и повишенията на дapщaвнптe мата,
След едно обстойно проучване такси
те ,sa електрическото осветление, вода н
канал, особено сега, когато общите раз
носки, CЖCTOЯЩR главно от заплатите на
чиновниците и дp., са значително увели
чени, aoжe да се разчита* на един пoшлeы приход, · който справедливо, без
всей0 преувеличение, ,щe превишава пре
двидените суми по параграфи 6, 7 н 12
общо 7,75o,ooo ли.j. c l o % , т. е. кpaглo около 8oo,ooo лв.
За дoиcк&pвaнe на новия общински
тeaтp; sa общински училища за Й бедни,
не се вписва никaкsв кредит; защото,
при наличност на недостига, за тex тpe-

Bapнeвesв Общински Becтaвк
В общинската cнoтoбoйнa през *-ц
Октомври е изклaн eдap и дребен дoбитaк, както следва: Волове 261, получено
36733 кгр. месо, крави 421 6р. получе
но 42353 кгр., телета до 1 roд. 49 6р.
получено 2631 нгp., биволи 78 получено
13371 кгp., биволици 83 получено 2351
кгр, малачета до 1 година 16 получено
976 кгp., овни 325, пoлyчeпo 574О кгр.
месо,'oвцц 2091 получено 25221 кгр.,
агнета" до 6 месеца, 3 получено 22 кгр.,
пapчoвe 30 получено 766 кгр., козе413
получено 33821 кгр., ярета до 6месеца
26 получено 224 кrp,, свини 150 полу
чено 9410, всичко иpes месеца изклaни
3946 глави, дали общо 17З619 кгр. месо.
Oнaчтoжeнв от различна епндемаческн
болести 1 вол от * охтика*1 кгр. 16С, 1
крава от „охтика,, 11О кгpi, eдвo теле
caщo от „охтика" 24 кгр., 2 овци от
гмapш8вoeт" 17 кгр., 1 коза от тежка
жaлгeнйцa кгр. 17 и 2 свини от Cysticereus cellulosis.
И·ш всичко yничтoжeнo 8 главя eдap
и дребен дoбятжк дали общо 416 кгр.
За консумиране е получено вcнчao
173,203 кгр. месо.

Eяeкт№№o отделение и Електри
чески цеатрда.

От 1 до 31 октомври а. г. в елек
трическото отделение и електрическата
централа са пsвapшeua следните работи:
1. Пocтaпили са 121 заявления от
Варненски жители, за инсталиране нови
или дoпsлнитeлни електрическа лайни.
Провери се положението на тия жилища
и
заведения и в зaввcимoer от това—дa·
бвft ;j!i f,e ^лшч''-,j·тввiifii-^2aiaa-jtt^дo-гjb--.
~~Ш
cжofвe?ниfe трансформатори* ca сво
леи размер и паралелно c него, налага
бодни
от saпae електрическа енергия —
се да се третира и за една машина за
на
едни
от просителите молбите се ува
електрическата централа.
жиха, а на други не.
Тоя заем требва да- бaдo не пo·мa2. Провериха се и поставиха на ме
дaк от 15,000,000 лв.
сто 58 електромера разни системи и по
В паралел c развитието на електри
ставиха без eлeктpoмepнa до сега инста
ческата централа, общината може да
лации.
разреши ?·aдaчaтa си за производството
. 3. Откриха се 95 нови партиди на
на лед, за хладилници па меса в пp.
клиенти ползуващи се c електрическо ос
За едно подобно предприятие необходи
ветление. Част от тex електромери-;, а
3
мия' капитал ще бaдe около lVa д6 1 /*
останалите на без eлeктpoыepни иacтaмилиона лева; но може да се разчита на
лaцни..
един чист приход нpeз втората година .
4. Закриха се 2о партиди на клиен
от cвapшвaнeтo на инcтилaциятa д6
ти на електрическото отделение по рав
6oo,000 лв.
ни причини.
5. Oтtпoмбиpaxa се пломбираните
Не от нo-ыaлкo значение ще бaдe и
лам6и
в разни домове и заведения но
ocaщeeтвявaнeтo на идеята за една мо
желанието
на 18 клиенти и то след ивдерна общинска хлебарница.
тйчaнeтo на 1 годишен период.
Гp. Варна,
октомври 1922 гoд,
6. Направи се разпределение, като *
предварително
се провери числото на
;
Eмeг: Инжнн. 3л. Бpжчнoв.
лампите и свещите в равните семейства,
по партидните книги -но отделението за
заплащане изразходваната електрическа
Из дeйнocтa на отделенията и
енергия от наематели и хазаи.
7. Направи се проверка на лампите
службите при oбщин. управление. и свещите
в домовете н а 1 5 клиенти и
От 1 август до 1 октомври 1922 r.
направи caoтвeтнoтo в партидните книги
в общинската техническа работилница е
на отделението, като не нaпaлнo запла
извapшeнa работа, тaглacнo caщecтвyютените суми се csбpaxa.
J
щитe пазарни цени, както следва: за пo8. Спрян бе това в домовете и за
вpaвкa на разни повредени общински ве
веденията на 42 клиенти на отделенията
щи,. ремонтиране общинския трактор, из
за нередовност в изплащанията и след
работени uopaчки на чacтпи лица н up.
уреждане cмfrкитe и—тока бе вaпжлнo
за 114,71о лева 2б eт., срещу разход
вaзoбнoвeн. .
3а покупка на материали за caщoтo
9. Пломбираха се лишнвтe лампи в
време са изразходвани 24р34 дева, за
домовете на 2 клиенти в то по тяхно
плати на служаща н работници е плате
желание.
- i ~~"
но през caщoтo време, 55,352 дева.
10. Направиха се маса поправки в
Остава за в полза на общината за през
градската електрическа мpeзвa и частни
тия »в тre«eп$ луната 35,ЗS4'26 лв.
те iaeдинeния.
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11. Скачиха се 69 нови и допалаитeлнн инсталации c градската електро
разпределителна мрежа.
12. Cacтaввxa се 8 акта иa нару
шители правилника за електрическите
инсталации в rp. Вари»..
13. През месеца е изразходвано ед
но количество от 21,828 литри raзйoл.
14. 0г' изразходвания през гореказа
ното време гas8oл е добита 49,82о вилoвaтoвн часа електрическа eвepгия.

Общинска Житна Борса.
0 i 22 до 24 ноември са докарани
10О кола жито, пpoдaдeuu по средна
цена, 583Ч1 100-x кгр., 1 вола кoлoв
продадена по средна цeпa 625лв. 100-x
кгр., 17 кола eчмнк продадени по сродна
цена 408 67 лв. 100-x кгр., овес 5 кола
продадени средно uo 334*35 лв. 100-x
кгр., 1 кола просо продадена по 473*30
10О x кгр., 4 кола боб продадени aв
580 лв. 100-x кгр. и 3 вола psж про
дадени по средна цена 422 лв. 100-x игp.

Бюро социални гpнжиBaв neeкo общинско управление ·
заведена служба за Социални Грижи. В
гoлeмaтe културни цeнтpoi·e тая служба
е разширена до такава степен, че вяпpeки ccкждниre средства c които разпо
лага бюджета се учредява бюро c нyждния персонал.
В миналото управление на Варнен
ската Градска Община, службата на Со
циални грижи е бяла занемарена до та
кава степен, че днee дохождаме до по
ложението на един хаос и ще требва да
се почне от начало. Иcключeниe в това
отношение е направило може би, yиpaвлeниeтo на кум у наетите, които са иска
ли да учредят специално бюро, без оба
че.и те да направят пeщo.
Като имане пред вид целта, плю*
желанието да работим, мислим че днеш
ното управление ще направи всичко за
да издигне тая служба на нyждпaтa вicoтa, и като caздaдe условия за работа.
Персонала е вече подреден и служ
бите разпределени. Това са все млад»
хора, пални c идеи u желания да творят.
Но нямане на отделна стая, днес
бюрото се cыecтвa в стаята, гдето е Ста
тистиката. Това е мпoro неудобно и не
уместно. Службата не е cвдpзaнa c пу
бликата и иe може да се работи там,
гдето дневно влизат cac стотици посети
тели за справки н пp. В aeпpoдaлжнтeд·
но време ще се намери отделна стая •
caздaдe условия ж работа.
Проникнат» от сазяавйрто, тия нoвi
хора ще работят c охота, като знаят,
че работят за """едно високо и xyиaннe
дело, кaкsвтo е вaupoea за блaгoтвopятeлвoeта, безработицата, 6eЗДOMHИЧвUИNЯ
и други вaпpocв.

21о снабдяването c джpвa.
Едип вsпpoc, който иaй-мнoгo зани
мава днес общинската тричленна коми
сия, това е eнaбдялaнeтo на гражданст
вото c дspвa.
/
Тая годгша като че ли за да се на
правят ш» ишятaннe управниците на об
щината, cтyдaт дойде но-рано и зaвapм
гражданите, предимно бедните. Задача»
sa тричленната комисия много би oш
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. улесняла ако в касата яa общината вмamc паря. За exжaлeниe обаче комисията
«е saвapи нито едното нвтo другото.
Това' положение не отчая лицата,
•"Oвтo eьcтaвлявaт общинската jпpaвa.
'Cлoлtи ли си aмбицяя да служат верни
ж* гражданските интереси, те още c
идването са решават да се справят на
всяка цена c належащата нужда — отоп
лението.
Пspвaтa необходимост бяха парите.
8а това се даде нареждане на финaнeoвитe агенти да не щадят никого и
вpвбиpaт cвoeвpeкtчiнo сумите, които oт-дeлни лица джлжaт на общината. В pesyлтaт на тия нареждания се csбpaxa
доста пари и веднага се разпореди за
«нaбдявaнe гражданството c дspвa. До
днес са прекарани.повече or 100О кола
в ще се пpoдsлжaвa по тoa пат. На
бедните ще им се изпраща безплатно
джpвa в доковете иu.

По бeздoiинишния въпрос.
G. този вaпpoc всичка досегашни
управници са правили политика c цел
да привлекат безимотните и бедна граж
дани някой дори, си саздават кариера,
инкoй обаче до днес не е сторил нещо
и гражданството oтчaяпo от вeичso това
. s 88губило доверие в вceкн един, кcйтo
му дава обещание. У тия хора се и е
CEЗдgлo oбeждecиeтo, че тях ги зaл&гм т и ги правят разменна монета.
Днeeкsпшитe общински представители
вa си сложили амбицията тоя вжпpoc да
го разрешат -веднъж за винаги. Това те
ще направят без шум, без правене на
годени политики.
Дадено нареждане да се парцелират
neячки места. Ллaвsт е готов и коми
сията по Трудовата Пoзeмл. Coбcтв. ще
разполага е пo-вeчe от 2000 дворни
мee?a. Така че, в пpoдaлжeнйe на един
месец няма да остане бездомник в град
Варна вeз дворно място. Натоварен е
Началника на Бюрото Социални Гpвжи
^дa даде спешност ара вsвspmвaвe на
всички формалности.

Поствшшн
.

. J* 144.

Bapпa, 16 ноември 1922 roд.
Варненската Градска Общинска Tpи·
члена Комисия в cscтaв: пpздceдaтeл Гоcнoдин Ангелов, членове: Яни Андреев и
Иван Жеков, по представения от чинов
ника по тspгoвeтe договор за отдаване
,нa Ppeдпpиeмaч пренасянето дapвaтa от
общинското ceчнщe даФaцзpa*1, като взе
пред вид, че всичката работа по това
предаване, комисията заварва почти пpнвspшeвa, ocтaнвлo е само да се подпи
ше договора от Кмета, кoйтe понеже ве
че ё заместен от Председателя, ще тря
бва да са подпише от последния и че
пpн това положение комисията нищо дру
го не зш&e да направи oeвeп да приеме
при cвжpшeния факт, договора и да на
товари Председателя г. Ангелов да го
подпише.
·
По тия cжoбpaжeния комисията
ПОСТАНОВИ:
Приема приготвения договор и нaтo-

Варненски Общински TBecтник
вapвa председателя на кoмиcиaтa г, Ан
гелов да го подпише и веднага след то
ва да ee нареди пренасянето вa дapвaтa, защото времето е твspдe напреднало
я вceкo бавене е в вреда, както на об
щината, така и на гражданството, което
се нуждае от дapвa.
•"•'J6 145.
Гp. Варна, 28 ноември 1922 гoд.
Подписаните, e&cт&вeяющи Oбщинcк.
Tpичлeнa Комисия при Bapнeыcк. Град
ска Община, в cscтae: председател Г. Ан
гелов н членове: Яви Андреев и Иван
Жеков, като разгледахме рапорта па по
жарния командир под Лi 329 от 7 нoeмвpв н. г. (вx. Щ 3о193) c който до
нася, че срока на облеклото, дадено на
пожарникарите е язтeвжя и c вcтaшвaнeio на 8иaяня сезон, когато често се
случват пожари: а пowapнякapвтe нcмaт
облекло да се .преобличат, когато се из
мокрят при потушаване вa пожара, мо
ли да ни достави формено облекло.
Комисията, като взе пред внд, че тоя
рапорт е кa време в ходатайството зас
лужава да се удовлетвори по скоро,
ПОСТАНОВИ;
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pят на образците означени в тези-пое*'
ни условия.
чл. 7. Ако предприемача не язusдaн'
saджлsкeниeтo ся по настоящите пoeмн*
условия, то cпpeмo него си пocтдпвa
csгcacвo чл. чл, 4 и 10 от общите пoeмнн условия, които cяcтaвлявaт нераз
делна част от настоящите нoeмниf условия.
Чл. 8. Изплащането cтoйaocтa на об
леклото ще стане след приемането му.
Чл. 9. Освен настоящето и общите
пoeмни условия, тай cдщo я дeйcтвyющитe заколи еж заджлжителкя за пред
приемача.
. ,
Чл. 10. Всички разноски по сключ
ване и заверяване нотариално договора
н гербовия сбор са за сметка на пpeдпиeмaчa.
Председател: Г. Ангелов.
„
fЯ. Андреев,
Членове: ^
^

Хроника.
През миналия месец Ноември е иspaзxoдsaнo: брашно дневно -22,5oo кгp.
и седмично 157,500 вгp. Xлeб дневно
Зo,376 кгp., седмично 212,626 кгp.

1. Да се достави формено облекло за
пожарникарите при Варненската община
чрез т&pг c тайна конкуренция по на
Общ. Трудова 06зеял. Собствен.
чин изложен в изработените пoeмни ycПредстои раздаването на дворни места1
ЛOEИЯ, които eжcтaвлявaт неразделна част
Даден е срок за подаване 'па.заявления
от настоящето постановление.
;
до 1о т. а. Раздаването ще почне вед
нага след като се назначи лице в коми
2. Препис" от нaeтosщeтo, ведно c
сията, на местото на подалия си ocтaвпосините условия, да се изпрати на Гос
--тcaтaг?H;
Двмитp^W^кp^Sя^я~yffpaви-^
подина BapEeнcse—Gsfькasвв*Увряаите.ттел
е
представял
такова лице и тия дня
зa yдoбpeвйe.
, · • • ”'"'_.„•
се очаква назначението му.
ПOEMHИ УСЛОВИЯ.
За отдаването яa предприемач до-,
"ставката на фopмeяo облекло за общин
ските пожарникари през 1922 година.
чл. 1. Bapнeнcsoтo Градско Oбщин- .
cкo Уapaвлeнae. o-rдквo на .предприемач '
чрез тspr c тайна-конкуренция достави
ката па: 76 шинела-, 76 куртка, 76
пaнтoлoш». 76 фypaкки (шaпни) и 7 6
ботуша от мaтepи«лв по мостра прило
жена пpн тези пot·мпн условия, като:
облеклото бждe доставено тoЧвo според
дадените oбpaaци, т. е. 'пo...фopaa u пoдплaтвчниe.
Приблизителната стойност на пpeдпpкaтиeгo вaплизa на 181000 лева. Hcкaнзя залог 6%-в банково удостоверение.
' чл. 2. -Предприемача е длsжeн в три
дневен срок от писменото caoбщaвaнe
да се яви в Oбщин. Управление и склю
чи нужния договор, s противен случай
залога му се конфискува и се обявява
нов тapг c caspaтeн срок.

Варненско Градссо Oб·.цял. Упp&влe:iиc
Бюро Трудова пoвивoer.
ОВЯВА № 5621
Ч'p. Варна,-30'нoeывpн 1922 гoд. .
Бюрото за Трудовата пoвпнocт при
Варненското Градско Oбщвнcкo Управ
ление обявява на г. г. Варненските граж
дани, че разгласеното c обява "Jfe 5576,
от 9 носа ври т. r. гa отбяванне време
ната тpyдoua пoзипocт за 1922/23 гoд.
се отлага до второ разпореаданее.
C
Ecключeвae на коларите.
От Бюрото.

Варненско Градско Общия; Управление."
ОБЯВЛЕНИЕ ^ 2 6 3 4 3 : -

гp. Варна, 21 нoeмвpий 1922 гoд.
чл. 3. Предприемача е длжseн да
достави облеклото от свои материи, под
Обявява ee за знание,--че в Пожар
плата и дsoбoвe за щинeлитe, куртките,
ната Команда се нaмepвa един безсто
пaнтoлoнитe, копчета и догоните по да
панствен (ювa) кон на 12 години, кocsм ::
дените образци.
кестеняв, на челото и на гpaбнaкa има
чл. 4. Срока на доставката е 30
беди влакна, за който на 18. декември т. г„
дена от дeяя на сключване на договора.
10 чaca.цpeд обед, ще се произведе тapг
c явна конкуренция на пазарния площад v
чa,' 5. Облеклото ще се приеме от
Комисия, пpeдв&дeнa в чл. 200 от За «'. пред Пожарната Команда, ако до тогава
кона за Бюджета, Oгчeтяocтa и Пред
не се яви стопанина му да го получи, .
приятията.
като установи пpaвocoбcтвeнocтa му c
нyжднитe
документи.
•.--•..-.' "'.-;
чл., 6. За намерени нeдocтaтsци, било
:^
От KмeтcтвoтOrв мaтepиялa, ил кройката и шева, пред
приемача е длsseн да ги зaмeнн в пет
дневен срок c такива, конто да oтгoвa-; i
Щчws. Д. Tвдopoв, Bapвa.

:

