Гoд. XXXI.

Варна, 3 явyapи 1923 г.

BROЙ 57.

EHCKИ
jEioдeiзsa, Bapиeнoкaтa Градска Община.
ИЗЛИЗА ВСЕКА CPЯД А.

3А ОБЯВЛЕНИЯ НА 11Гиди IV СТРАНИЦА;

Абонамент в0 лева годишно.

Официални: на дума по 1 дeв; шглaвиe, дата и,
подпис по 3 дева.

Един брой 1 лев.
_Частни: на дума по 1 дева, а на кв. см. по 1*60
Eeнчжc що ee отнася sa вестника, да ee й·пpaщa ,_
до редакцията, кметството — Варна.

ПРОТОКОЛ

ване на занятие, че тая ocu<a» за oupeдeляннe таксите за изчистване i·мi·пa не
е caoбpaзнo c нapeдбдтa иa чл. 326 от
/••• . v ' . ' '
Д· 2 7 . '
•' .''•'•• ""' . '
upaвилвикa зa·/oпpeieлeииe закова · за
На заседанието на Варненския Гpaдградените общини, кtятo има следното
cки Общински Cявeт в. извaяpeднaтa му
xaджpжauиe: upи определение размера на
сесия на 24 март 1922 гoд.·V
таксите, взнмa се, за основа вида на го
лемината на згpaдитe, количеството на
РЕШЕНИЕ
сметта и се установява според местните
условия, нal-cпpaвeдляno облагане, че от
- '•'<•"•"
J 6 1З7.-'
.'
. ' - . •_:
тая наредба.от правилника издадена в
Сложи се на разглеждане вaпpoea за
развитие на чл. 89 u. 14 от закона за
таксите, които ще се cкбиpar за смет.
Градските Oбщив», c»· разбира, че за oПомощник Кмета Михайлов прочете
cнoвa на таксите се «зима не cтoiнocтa
протокола на комисията натоварена от
на згpaдитe, нито пак прехода на зaняобщинския caвeт; cлc решение Jfe ,5JV от; .-Яиeifi-.yпfiajвu^Бaдn.„,j ггnaяaтa.,a-колит
27 I т. г., за да изработи- aoвa такси
чecтвoтo на сметта, която е в зависимост
*a cмёr, квйтo инa следното caдapжaниe:
от големината вa зrpaдaтa, че Bapнeн.
Градски Общински Cжвeт в отклонение на
тая наредба па правилника е установил
таксите за нзxвapлянe на сметта и по
тaкжв начин е установил непредвиден в
Гp. Варна, 22 февруари 1922 г.
закона за Градските Общини и правил
ника
му налог вapxy вградите и вapxy
Комисията в cacтaв: uoм. кмета Г.
занятията,
а не такси за смет, че cлeМихайлов, общинските caвeтници: д-p П.
дoвeтeлнo
обжалваното
решение на Вар
Pянкoв, Aл. Meдникapoв, Мих. Стефа
ненския.
Градски
Общински
C&вeт е из
нов и общинският юpиcткoнcyлт Я. K.
дадено
в
нарушение
на
чл.
326
от пра
Сираков, в oтcaтcтвиe на caвeтниxк Юp.
вилника
sa
приложение
закона
за
Град
Пeкapeв, назначена от oбщин. cxвeт c
ските
Общини
и
като
пeзaкoяoмepнo
решение № 55 от 27 януари т. г., за
подлежи да се отмени.
да се произнесе по вaпpoca за ново об
лагане за снет за 1921/1922 гoд„ тай
2. Че новото облагане требва да
като облагането направено от бившия
стане c оглед пoдaтнитe сили на oбщaобщински caвeт на база вxpxy имотното
нapитe и в духа на чл. 326 от правил
cxcтoяниe и дoxoднoeтa е отменено от
ника за приложение закона «а градски
Bжpxoвния Административен Caд c ре
те общини, комисията иcкaiвa cлeднeтo
шение 1й 47 от 16 март 1921 гoд. в
мнение:
вaceдaниятa са на 13, 15 а 22февруа
1) Новото oблaгaниe да се извxpши
ри c. г. след проучването на вaпpoea и.
от
комисии
: определени от общинския cжкато взе пред вид:
^
вeт, за всеки yчacтaк по една, в която
1) Какви средства ще ех нуждай
да влизат един oбшинcки cxвeтник като
*?a чистенето aa градя;
*'"•'•>
председател, членове: yчacтxкoвия общ.
лекар,
общинският финансов areн и от
i) Мотивите на Административния
всека
махала
по един гряждамин, иoвиCxд за oтиeнявaнeтo облога направен от
кaн
от
комисията.
exвeтa, именно:
2) Облагането да се извxpши на са
. . , . че варненския жител Михаил
мото место c оглед на всички условия за
Филипов обжалва peшeниeт· на Bapнeнедно справедливо и поносимо облагане.
' сия Градска Общинска Cжвeт от 24 а
3) Kaxo база за облагането да слу
пред.1920 г. Jfe 32е», но силата на ко
ето от него е искана такса нзxвxpлянe жи pasпpeдeлeниeтo заведенията, фабри
ките, работилниците я дp. н жилищата
иa смет в размер 5414 лв. 40 cт., че
в
града, на вeкoлкo разреда, в които ще
е това решение oбщнн. cжвeт е устано
се
подвеждат притежателите им и cжoбвил в § 29 от приходната част на бюд
pa-нo
c това' да бxдaт облагана..
жета на Общината, тaкcя за ивхварляне
Комисията
е на мнение разрядите за
• а eмeттa, основани на оценката на
различните
заведения
в града да бxдaт
•данна, - служащи за жaлящa ш вжpxj
шест и да се облагат така:
прихода за здaвиi «духаща *a упражня
:
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За I иди II страница — удвоено.
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Според направеното от комисията
' цpecмaтaнe uo данните, c който тя раз
полага, такова едно облагане ще ни да
де годишно:

а) 0т заведенията,' фабриките,
работилниците к дp.

ПРОТОКОЛ

От

I paзp. 25 oлaгaния по
20,000 лева
500,000
От II разряд 50 облагания
но 10,000 лева
500,000
От III разряд 200 облагания
но 2,000 лева
400,000
От IV разред З00 обладания
по 500 лева
150,0·0.
От V разряд 400 облагания
чпо 200 лева
80,000
От VI разред 9в0 облагания
п o Л · 0 лева
90,600
Всичко 1875 облагания
.1,720,000

б) 0т жилищата.
От I раз.
„ II „•'•
Ш
IV
V
Всичко

500
500
150О
200О
2500
7000

о6, по 500'
„ „ З00
. , 200
„ . 10О
„ „
20
облагания

250,000
150,000
300,000
200,000
50.00§
950,000

Илн кpaглo един милион лева, а
всичко около 2,700,000 лева.
За чистенето на града пo-дoбpe от
колкото това става сега, комисията сне
та, че ще са нyжднв eкoлo толкова.
Пoм. кмета Михайлов в cвpxcкa c
протокола^ като yчacтвyющ в комисията
даде разяснения в cмиcaл, че в резултат
от тия такси ще се получи по голяма сума.
Cxкeтниxa Д. Koндoв предложи так
сите за смет от сгради я доходи 24,000
лева да не се взема. Caщo да ee осво
бодят от такси 8 згpaдя за жнлнщa оце
нени до 40,000 лв. Членовете в коми
сията от гражданите да бaдaт по избор.

fтpaш!пд 2
Cxвeгннкu Paнioв каза: комисията
ври разрешаване иa вknpocн искаме да
кaгoдим таксите е решението на Aдии
ниетратввввя Cxд. Комисията се опася
вате, че ако се дoпycтвaт/ освобождава
не от такси за. cиeттa да не 6н Адми
нистративни» Cжд да отмени облога ви.
Чистотата на града не е само з* бедни
те, а aa всички. Наложените от нас
тaкew lй·va да се чувствуват от по-за
можните и малкото не заможни. Коми
сията искаше да се изработят таксите
«образно c закова, за да бждaт yтвжpдeни.
Пол. Михайлов кasa: иcsaнeтo на г.
Koндoв яко се цpнeмe ще отидем пак
клм 'не yдoбpяпвae на таксите или oтмeнявaнeтo им. Решението на Админи
стративния Cжд вв показва какви требва
бasдaт тия такси, за да бsдaт законни.
Комисията имайки пред вид това при из
работване на таксите, се pxкoвoдerae от
желанието да бждaт те завопни и да не
вждaт oтмeнeвaни,
Cжвeтвикa Eoaдoв отговори на Mиxaилoi, "че Административния Caд не мо
же да зaдxлжи общината да облагай
тия, които ех в мизерия, нaй-ceтнe Ад
министративния Cxд сега можел да даде
друго решение. Този cжд нeмaл иpaвo да
•тмeнявa решението па eaвeтa, csc кой
то се освобождават от такси граждани,
квитo еж бедни и вe могат да плащат
такива, Комунистическата група джpжajц на своето предложение.
Cxвeтникa Фил. Христов каза: пред
лагам дa.ce кopeгйpa протокола на ко
мисията в градацията на оценките. Нека
оценките да ех по-малки.
Cжвeтa след изслушване доклада и
станалите по вxпpoca разисквания
P Е Ш И
1) Приема й yдoбpявa протокола.
Специалната кoмнcпя по oбзaгsяe eжc
такси за смет от 22 II 1922 roд. по
отношение определените размеря и начи
ни на облагането.
-” ' /
2) Приетите размери да се сметат
вт.--дo, а не oтcc·^.вo както е постано
вила комисията.'
3) В комисията за облагания се наз
начават следните общински csвeтннци по
yчaeтжци, а именно: за I участ. Cт. iB.
Попов и Пeтp Попов; за II участ, д-p
ГJ. Paнкoв, Xaмaмджиeв и Хаир. Хаирабeдoв; за III участ. Kp. Петков, Фвлнп
Христов н Ив. Софийски, за IV участ.
Коста Стоянов, *Пeтp Стоянов, и Moйco
Apcoв; за Y участ, д-p Ив. Esимoв и
д-p C. Maprин; за тдpгoвcкaтa .' пияцa
0г. В. Попов и д-p Ив. Eкиыoв.
4) В предградията, sждeтo не стават
ьнeтeния, гражданите не плащат такси
за смет и
5) Чистенето на града да става от
общината по стопански начин, тжй как
то е ставало до сега.
•'.'••

[ щ i ш i вземи условия.
За отдагаве на тapг чрез тайна кон
куренция на закупчик надписите—сбора
от таксите за НАДПИСИ, за време от 1
април 1923 гoд.. до 31 март 1924 гoд.
4в. 1. Зaвyпвaчa ще cжбяpa„ тaкcн
sa надписите на saиeгeвиятa и помеще
ния!;; sa iжpгjвaнвa, aндyeтpaя и дp.

Брей -57.

Bapнeяwcи Oбщвнeки Beвтяяк
занятия от каквато и кareгвpия да ех
те, бaкaлнaци и вeeкaвви пpвдaвиици,
вpxчми, кафенета, хотели, ресторанти,
мeнялннцм, банкерски кxщи, застрахова
телни и дp. тжpгoвcки акционерни дpy
жecтвa н заведения, включително клоно
вете им в града в зeмjищeтo му, cxщo
от фирмите па aгeптвтe на тжpгoвcжя
кxщи, от упражняващите професии, где
то и да' работят те (в кxщн или писа
лище, кантора и дp. такива), все едно
дaлн надписа е окачен или ae, даже н
да нeмa закован , или е вaяиcaн-вдsлбaн, aли друго ячe поставен в заведени
ето за кoeю тft&ce отнася.
З A Б Ы E Ж , Ж A . Архитектите, иювинepвтё, адвокатите и" дp. лица c специ
ална професия, кoиvo cд на дxpжaвнa,
oвpжжнa -или общинска служба и нeмaт
право на свободна пpasnma, се освобо
ждават от плащане на таксата, ако нeмaт поставени надписи. Освобождават се
cxвдo лицата EOSTO упражняват aaбyлasтнa тxpгoвия или занятие, конто^получавaт наеми от недвижими имоти и дохо
ди от обработване на зeaя.
4л. 2. Таксата за надпие се csбиpa
от всяко лице, yupaжнявaщe в. гp. Bap-н« и землището му, тxpгoввa илв зaняниe, eжrлaeнo чл. 1, без да се гледа
фактически нмaт ли те надпис или не.
ЗАБЕЛЕЖКА. Не се сметат sa над
писи (вивeeкв) мушам6ите вxpxy които
има фирми на тxpгoвци, c която се пoкpнjiaт храните и дp. стоки. Cжiцo вe се
сметат за надписи табелките на вжтpetпн·тo разпределение вa едно здание.
—~ г Чжr~3.' Bceкtr.- ёSao-лнцe,”?тtoei
ред преходния член подлежи на такса,
плаща една такса на два пsтя за цeлa
година, по таблицата приложена тук до
лу без да се гледа на числото, виджт или местонахождението на надписите, ко
ито са eдtfo или-пове4е SUI;ЙTBЯ, би o че.
cxocaчL,в' кла само нeкoдкo в един над
пис, било че зa.вceвoй има отделен над
пис. Csщo тxй две нли повече лнцa, ко
ито упражняват едно и повече занятия
под oбш,a фирма, като една колективна
единица и вaтo такава ся обложени об
що c един дaнxв вapxy общия доход,
плaщз,т eдйa обща за всички такси за
надписи и да има на едно и повече ме
ста и заведения,- ciигa само всеки тaкжв
да се отнася до общата фирма. Ако нeкoй от cждpyжвицитe упражнява отделно
на свре име и.при нaлнчнocтa на усло
вията предвидени в чл. 2, той ще плаща.
особена такса за нaдпнc.
4д. 4. Размера на таксата за §нaдпиca годишно се-определя като се вземе
за основа общия доход, обявен в декла
рациите за дaвжкa .вxpxy дохода за
1923/1924 г. и ee облага както следва:
- а) От лица и заведения, конто
имат годишен доход до 10,000 л.
включително по
50 i."
. б) От лица c гoдишэн доход
от 10,001 до 20,000 включитeл. 10О ,
в) Ох лица c гoдигпeн доход
от 20,001 до 30,000 включат.
150 „
г) 0г лица е гбдишен ддxoд '
..
от 30,001 до 40,000 включит. 250 „
д) 0г лaцa е годишен доход ; s: •
от 40,001 до 50,000. включит. 350.-,'.
е) От, лвцa е годишен доход • • от 50,001 до 60,000 включит. 450 я
ж) 0г лица c годишен доход
от 60,000 лева нагоре
.".., 50О в

4л. 5. Cмeeeнитe нaдииcя пiaщaт
такси в двоен размер. Смесени надписи '
се считат ония, крито ех aaпивaвн на
една и cящa таблица или на едно и cжщo место на бжлгapcкн и нeкoн чужди
.езици, непосредствено един подир друг.
, 4л. 6. Надписите само на чужди eзвк, все едно c чyждн (не . киpилecви
букви) се облагат c десеторна такси. Но
обложoвare е такава такса лица не се
облаiнт отдела*) за надписи на бxлгapcки, aso тaкsв ех турнали някxдe в за
ведението кsдeтo и да бяло.
k

4л. 7. Праз който и да е месец пpe»
полугодието да се поставят надписи, об
лагат се c такса за нeяo mecтмeceчьu.
Чi. 8. Не се exбиpa такса за нaдниcитe на джpжisвнйгe, oкpxжнитe, об
щинските, oбpaзyвaтeлни, богоугодни, кон
сулски и на всички други обществени
учреждения* и заведения, конто се ocвввoaдaвaт от дaнsв занятие.
4л. 9. Всеки flaлoгooлaтeц е длxжeя
да зaилaтп таксата за нaдaиc на два
пxтн. Пspвата половина до края на ме
сец септември, втората половина до края
на пеещ декември 1923 гoдинq в кан
целарията на oткyпчикa, ко1го лично o-'
6явява чрез oбщизcкия вестник а глаша
тай гдo се намира '»я. След изтичане на
горния срок, таксата «·e счита за зaкxcнялa и се exбйpa.пo cвлaтa на чл. 102
от, закона за градските общини; csrлacБO закова за преките дaнxци ' и всички
приложени постановления от него.
4л. 10. Известия за cxбиpaue п ·
екзекутивен тaaчин на зaкдcнeлнтe такси
а налози, oткynчиua напечатва на свои
paзнosкй по образец даден от общинско- '
то управление. Те се вpsчвaт от oткyичикa на aaкxcнeлия дaнxкoплaтeц при
двама свидетели.
4л, .11. · 0rцyaчвsa нмa право да иска
нужното' cxдeйcтвиe за екзекутиране на
неизправния дaнxкoплaтeц, след като
представи c заявление най-малко 50 ек
земпляра от втори листове на известия
редовно вpжчёни Ако общинското управ
ление се vcжмни в пpaвилнocтa aa нeкoe
облагане, има право да го провери c
cвoнтe агенти.
. В случай на не пxлнo облагане ще
се даде csдeйeтвиe за cxбвpaнe на так
сата (налога), само до размера намерен
за дxлжим от общинското управление.
Ако общинското управление намери, че
някоя такса (налог) неправилно се тxpcи
oг някой "дaнxEoплaтeц, общинското управ
ление ще откаже да даде са действие •
oткyпчикa е длsжeн да се отнесе до
компетентния cxд, за cxбиpaнeтo и от
лицето, което дaлжи таксата, без да тжpcн каквито и да било вреди и saгyбн oг
общината.
4л. 12. Предприемача е длaжeн да
ся достави на своя сметка и по даден
Образец от общината двойна квитанцион
на книга, червени известия, caщo да има
cпиcxв по категория на всички yчacтaци
"които се облагат c такса ^надпие* и
обозначения доход, cлeдyeииa дбxoд '•"•"'•
графа' за oтмятaнe номера на квнтaвциaтa по coятo е cxбpaн нaiora. Тия
кннги се прошуруват и подпечатват от
общината.
~
·
'
• ^
. Bxн от туй, трябва да води aaиcкye-·
митe,ce от закона тapгoвcвн книги.

Bлpiвнжi;и 6бщинtки Beданик *
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Бюлетин за движението на заразителните болести в града.
Всичко от
0·
0^
Ум
вaч. вa • Начало от епи
Има Зaбo
здpaста
епидемията
рели
ше лели
демията от
вeли
ват
вaб. yмp.
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Чл. 13 Общите пoeнни условна за
правя eaoтвeшoтo разпределение между
отдаване на закупвач caбиpaвeтo на об
xaзaя и наемателя. Това за изплащане
щинските доходи, приложени кaм пра
изразходваната от тex е л е к т р и ч е с к а
ввднйкa за градската община, които и
енергия. v
чл. чл. 286 и 291 от този правилник,
По причина на "строежа—-разреши
до колкото яe противоречат на тези пoсе снемането на 3 инсталации. Спре се
eмни условия cacтaвлявaт неразделна
тока в домовете и заведенията на 44
част от настоящите пoeчни условия и са
клиента по причина нepeдoввoeти в из
' зaдaлжитeлни за конкурентите, респек
плащане изразходваната от тex електри
тивно за закупчика в поръчителите му.
ческа енергия до след уреждане на
Чл, 14. Зaкyпвaчa се зaдsлжaвa да
вaпpoca.
•^
заплати на Bapнeнcкaтa__EpaдcEa—Общи-. -—.——1IOCTJШHЛK ^-ea--тr-; електрическото от
т
на зaкyината цена на два пати, поло
деление 5122 декларации на варненски
вината при подписването на договора
гpafeдaни, c които декларират лам6ите
(кoнтpaкya), който ще сключи след
и,cчeщнтe си.
~
„
yтвapждeниeтo на тарга, c другата uoСкачиха се 72 нови и допълнителни
лoвинa три месеца след подписването на
инсталации.
договоря.
·.
Peмoнтиг”aт се през цeлoтo време
-.Чл'. 15. До-утвърждението .па тарга
гpaждaнcяr.т., електрическа мрежа н ча
и сключването на договора, то8й пpиxвд
стните caeдинeния.
ще се експлоатира от oвщинaтa за ней
- З а извapшeнaтa работа в ветеринар
на-cмoткa.
ното отделение за време от 8 декември
до 21 декември т. г. включително.
От 8 до П5 т. м. в градската cкoтoбoйнa е изкiaнo следния дoбитaк: 357
глави eдap рогат дoбитaк и 1355 глави
дребен рогат дoбитaк и свини, или всич
ко 1711 глави eдap и дребен дoбитжк,
За иэвapшeяaтa работа в електриче
които
дали 91344 килограма месо. През
ското отделение и централата за време
oaщoтo
време е yничтoжeвo 2 глави
от 1 до 21 декември 1922 roд. вклю
eдap
дoбитaк
от бoлecтa „Tnbercolosisчително*
gen„
и
8
свини,
от които 7 от бoлecтa
Пocтairaли 1О1 молби за разреше
„Cycticereus
Се1"
н една от „Trihiшs
ние на нови дoпжлнитeлни инсталации.
Spiralis".
:•;.-••;
Провери се месторазположението на зда
нията на просителите и в зависимост от
През csщoтo време е проверено 6655
енергията, c която разполагат caoтвeтлитри млеко. Направени 38 ревизии на
нитe трансформатори — на едни от тex
работниците за местни консерви и 42
се разреши, а на други не.
такива на общинските хали.
.
Проверени са и прегледани всичките
Закриха се по молбата на клиентитепродукти от животински произход внесе-.
в електрическото отделение 43 партиди
ни в града и изнесените такива на град
по разни причини.
ския пазар. Уничтoжeни са следните
Откриха се .120 нови партиди на
продукти от животински произход: 1180
нови клиенти на електрическото отделение
броя яйца: 12 килограма кaшopнo нае
Провериха се и поставиха на бeзeлeкло; 3 килограма кашкавал; 10 килогра
тpoмepни до сега инсталации 44 елек
:
ма сирени 4 . килограма прясна риба.
тромера разни системи. · '
Издадени свидетелства, за износ в
Пломбираха се лишените лам6и в до
• странство и вsтpeшнocтa на страната
мовете и заведенията на 16 граждани
следните животински произведения: 410
клиенти.
броя сухи говежди кожи; 1З9 броя мок
.. Направи се внезапна ревизия на
ро солени биволски кожи, 858 броя су
лам6ите, свещите контактите в домовете
хи кози кожи, 520 броя солени овчи
на 19 души клиенти.
кожи, 70! килограма солени говежди чер
Провериха се caщo лам6ите и све
ва; 480 килограма салам; 15 килограма
щите в зданията на 16 клиента и на

Из дейността

8

луканки; 200 килограма говежда ела-.
дapмa; 336 килограма пушени шyмiш;
3296 Eгp. рогови; 3 свини н 4 коня.
Прегледана е всичката риба на риб
ното тapжищe и тази докараната от в и .
Констатирана са 3 б·cни кучета, от
които са ухапани 5 чeлoвeкa, изпратени
cвoeгpeмeвнo на aвтиpaбнчнo лекуване.
Лекуван е заболелия общински дaбвтaк.

Санитарно отделение.
• i

topasнiд

От 15 oктoмвpиi до 30 декември1 н. *
г. е насечено от общинското сечище „Фaцapa" 14399 к. ы. дapвa за горене oт_
конто е изнесено за града 7068 к6, м.,
а останалите приготвени и не изнесени,
обаче сечището пp6Шжaвa. Тия дapi*
са. принесени в общинския дapвeн склад
от кaдeтo е раздадено на бедните семей
ства от града Варна до днес 1320 че
кия по 250 ягp. едната и раздаването
npoдaлzaвa. Освен това в caщия общин
ски дapвeн склад има готови нарязана
дaбoви цapвa (мeшe) 380 това на които
продажната цена е 500 лева тона. Жeлaющитe граждани могат да си вземат
при веякo време като cтoSвocтa на дsp-v
вата се внася пapвo в oбщннeкaтa вaвa,
а след това c издвдeнятa квитанция от
касата се яви и склада и получи дapвaтa.

ХРОНИКА
Съобщава се г. r. гражданите, че
насрочения избор на 24 тoгo за иsбиpa-.
иe членове на Варненски градски общ.
caвeт ee отлага за 28 яuyapий 1923 г.
От Кметството.
Усилено се приготовляват тжpжиитe
книжа за общинските предприятия и не
движими имоти, някой от пoeмнйтe yвлoвия са изпратени на yтвapждeнвe.
0 т 25—31 дeкeмвpий програмата в
общинския тeaтp беше cлeднятa:
Вторник „Глyпaкaт", от Фyлдa.
Сряда „Народен враг", от Ибceн.
Чeтвжpтaк „Кин", от Aл. Дюмaнeин.
Caбoтa „Живия труп", от Toлcтofl.
Неделя дневно „Бaмбepи" от 0. Уaйлд.
Неделя веч. „Народен враг" от Ибceн.
Варненско Градско Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 30077
Варна, 25 дeкeмвpий 1922 г.
Обявява се на ннтepecyющптe, че на
10 янyapий Г923 г. в 9 часа сутринта
в пoмeщeниero на Варненското 0края.
Финансово Управление ще се произведе
тspг c явна конкуренция за отдаване под
наем за време до 1 нoeмвpий 1923 гoд,
общински ниви. Наддаването ще става
на декар годишно. Първоначалната цена,
ще се определи от тapяшaтa комисия в
деня на тарга.
Залог се иска 10°/p. .,
Жeлaющитe· да наемат ниви да се
явят в pпpeдt·лe,нoтo ьpeмe и място да
наддават. Tapжнитe книжа са на разпо
ложението на внiepecyющитe в oбщвнcкoтo управление при чиновника по тapгoвeтe вeeкo пpиcaтcтвeнo време.
п. Пpeaceдaтeл: Я." АНДРЕЕВ.
Секретар: x. K. ИВАНОВ.""
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Bapнeн. Градско Общ.

№ 298б4
гp Зар1а, 2д декември и 192S гoд.
Варненското Градско Общинско Управление обявява на избирателите от гp. Варна, че cлглacнo - y т а a i З A
от 6 тoгo под № 722 и » X4k X£Ш·y£X&iгк&
1 9 S 3 8 Г O Д . ще ee произведат избори за избиране^ девет
(9) души членове, на Варненската градска община за членове на С Ж Х З ^ Х ъ Ж В З а г / з : O Я E v : в в т , ТАЙ като
мандата на ceгaшний е изтeкжл.
” • ·.
Избора ще стане чрез o » Д i » . д : я E t j a [ T O Л H : o тaEнo гласоподаване, като .помещенията в които *щe
гласуват избирателите са cящитe, в които са гласували при миналите избори, а именно: ”
·
VI. Избирателите от ШЕСТА СТАРА СЕКЦИЯ ще
I. Избирателите от П&PBA СТАРА СЕКЦИЯ ще
глacoпaдaвaт в:
'
.
гласоподават в:
а) Секция •— училището „K. Apaбaджиeл", IV
а) Секция - общинската болница Параскева Ни
yчacтжк, yл. „Cтapa-плaнинa*.•••
колов Гyч. yл. „Парашкева".
б) Секция — училището „Антим I”,·. IV yч.,.yл.
б) Секция — бившето гpxцкo училище — I yч.,
„Стара- планина".
yл. „Св. Атанас", стар J·б 8S4.
VII. Избирателите от СЕДМА СТАРА СЕКЦИЯ ще
II. Избирателите от ВТОРА СТАРА СЕКЦИЯ ще
гласоподават в:
гласоподават в:
а) Секция — училището „Св. Методи* — IY yч.
а) Секция — училището „Cyлиeи", II yч., yл.
улица. «Владислав".
* .Сливница".
б) Секция — училището яCв. Наум" — IV yч.,.
б) Секция —училището »Cв. Климент", II yч.,
yл. „Владислав*улица „Цар Борис".
П1. Избирателите от ТРЕТА СТАРА СЕКЦИЯ ще
VIII. Избирателите от ОСМА СТАРА СЕКЦИЯ ще
гласоподават в:
гласоподават,в: а) Секция — училище „Цар Bopиc", II yч., yл.
а) .Секция — I-вa градска амбулатория, V yч.,
„Шeйнoвcкa".
улица „Нвшка*.
б) Секция —„Зала Обединение*, III yчacwьк —
^ б) Секция — училището „Cв. Сава И" V yч.,
градската градина.
улица „Mилaдинoвa" и „Coкoлcкa".
IV. Избирателите от ЧETR&PTA СТАРА СЕКЦИЯ
IX. Избирателите от ДЕВЕТА СТАРА СЕКЦИИ -Ще
ще гласоподават в:
гласоподават в;а) Секция — Еврейското училище, III yч., yл.
a) Секция — училището „Cв. Сава-Aнгeлapи, ” V
,Дeбдpcкa*.
,.
yч. до цxpквaтa »Cв. Петка".
/
б) Секция — турската прогимназия „Pyждиe",
* 6) Секция—училището „Aпpилoв", V yч., yл.
Гyч., yл. «Габровска".
«Оборище*.
V. Избирателите от ПЕТА СТАРА, СЕКЦИЯ ще
X. Избирателите от ДЕСЕТА СТАРА СЕКЦИЯ ще
гласоподават в:
гдacoпoдoвaт в:
•·t
а) Секция — стопанското училище на Д-cтвo
а) Секция — Татарското училище ,Aзaзиe", IV
, Майка", III yч., epeщy Юнашкия салон.
yчacтлк, улици 12 и 18 линии.
*
б) Секция — градското училище „0в. Лaвpeнти"
б) Секция — училище „Отец Паисий*', IV yч.
— зад пожарната команда, IV yчacтжк.
\ зад халите.
.

ГЛАСОПОДАВАНЕТО ЩЕ СТАНЕ ТАКА:
Избирателите, на които'книжките им носят. т о з и . . № (нечетно число) ще гласоподават в помещението
н£ секция б у к в а ,.-9L'- а останалите от - q a и ф т ЭД (четно число) ще гласоподават в помещението на
0 щ r a в a „ 1 3 " , в която секция принадлежат.
Освен това, поканват се г-дa гражданите (избиратели), които до сега не са см получили избирателните книжки,
да се явят в Общинското управление и си ги получат. Книжките могат да се вземат до деня на избора — .14Ь'
д - u & y а р и и 1 9 2 8 ж%, за к·ятo цел и cжглacнo алинея 2-pa на iл. Ъ9 от избирателния закон, в*в всяка
tднa секция буква „ А . " шe има нapowo определени общински служащи за раздаване на нepaздaдeнитe до тогава
избирателни юreзкки, като пpea пocлtдния ден преди избора няма да се раздават такива в общината.

п. Председател: Я. АНДРЕЕВ.
Секретар: x K. ИВАНОВ.
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