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Абонамент 60 лева гoджшн·.

Община.

3А ОБЯВЛЕНИЯ НА Ш или IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 лев; urлaвиe, дата ж
пoдпиe по 3 лева.

Един брой 1 лев.
Частни: на дума по 1 лева, а на кв. eм. по 1*50 лв
Зaичкв що ·e отнася sa вeeтннкa, да «е nвpaщa
до редакцията, кметството — Варна.

j Варии Градено Пoщииa Удравме,
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;
j
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ОБЩИ П0EMHИ УСЛОВИЯЗа отдаване чрез тapг в пpeкyп cъ«вpaнeтo на общински доходи и за oтдaжaнe под наем открити и непокрити oбщiнeки недвижими имоти (здания, дюreвв, бараки, бyтки, воденици, ниви, ливaдш, бостани, празни места, места sa пра
вене тухли, керемиди и пp.)
ЧАСТ1.

Обща разпореждания.
•v·"
4л. 1. Допуща се да вземе yчaётнe
l·.. ч тapгas_fPЗИl·J_sofтQji.a).IIoдaвшe-нacтo• щитe общи пoeмни условия, специалните
i военни условия, описанието в скицата,
ако такива има приложена вам тжpжна-*
[. та преписка, и б) представи документите,
«•искани от чл. чл. 125, 127, 128 и
129 от saкoнa sa бюджета, eтчeтнoeттa
ж предприятията. ч
Не се допущат да участвуват лздa, t», на които е отнето правото за участие
к търгове, съгласно чл. 1З1 от cжщия
вaкoн и които са вписани в peгиcтpa iтa
лишените от това право,
За «8имане участие в тарга вeeкж
конкурент внася определения в cпeциeлнвтe пoeмнн условия залог, който нeмoя e да бждe повече от 1 0 % от опреде
лената приблизителна стойност на предвpилтнeтo.
Когато бъде невъзможно
вpeдвapвтeлнoтo определение на пpиблиuтeлнaтa стойност на предприятието,
paэмepa на залога се определя глобално,
а не в процент.
Чл. 2. След закриването на търга
saдъpжa се залога само на онзи, конку
рент, вspxy когото остане търга. Даде
ния залог, обаче, трябва да се дoтъвнн
до размера 10°/t върху сумата, която
ee е получила на търга веднага след
««общението за yтвъpдявaнeтo му. Ако
ла залога е даден общо . (глобално), той
«е дoтъвнявa в размер Ю · / · върху по
1учената на търга сума. Залозите" на
вcичкв друга вoнкypeнтя се повръщат
•6ратно срещу разписка (чл. 175 на зaк.)
Залозите на конкурентите се освобо
ждават само след вaтнчaнeтo на вoн«paктння срок в то ако предприятието е
редовно, нcaълнeнo в не се предвиждат
вpнчннн за предаване нeкaввa рекламация
•peщy предприемача.
Чл. 3 . Търговете вe утвърждават от

общинския съвет (чл. tчл. 141 и 196,
буква „б в в чл. 199 на закона (в пет
надесет дневен, срок, считан от дена на
пpoиввeждaнeтo им uo дioтивиpoвaн до
клад от началника на jфинaнcoвoтo от
деление и след визата нji тжpжнитe кни
жа от държавния контрблйор при общивата (чл. 201 на закона). Baзникнaлнтe спорове във връзка <$ yтвжpждaзaнeтo между opгaвнтe на общината и дър
жавния кoнтpoлйop се. .разрешават от
Върховната Сметна Палата (чл. 101 от
закона за ,гpaд. oбщaви);
В случа8, че тspгa не се утвардн,
предприемача няма право на никакво
oбeщeтeниe. В седмодневен срок от дена
на-утварждаването-илй-so,=вgr тipгa cжoбщaвa се за това на предприемача,
който е длъжен чдa cллючи писмен до
j говор в продължение на шест (6) дена
от дена на caoбщeннeтo. Ако контракта
не се сключи в тоя срок, счита се, че
конкурента се отказва от тжpгa. В тaкжв случай Кметството конфискува cжc
заповед залога на конкурента, отнема
му правото да участвува в търгове (чл.
1З1 от кaкoнa за бюджета и пp.) и на
режда да се произведе нов тжpг, на
j който, ако не се получи по-висока цена,
\ остава за в полза на общината, а ако
ee получи "пo-нaдкa разлива се събира
от предприемача.
Чл. 4. Carлacнo чл. чл. 65, г. 5 и
47 п. 2 vi закона за градските общини,
отдаването в пpeкyп събирането на об
щински доходи, както н отдаването под
наем на общинските недвижими имоти,
става за срок, определен от общинския
caвeт в специалните пoeмнн условия за
приходите в описанието sa недвижимите
вмoти.
Чл. 5.'Всички разноски sa обгербва
не на пoeмнитe условия, приложенията
им и на контракта, за заверяване на
последния от Нотариуса и изобщо венч
ан. фискални тяжecтн са за сметка на
конкурента, вxpxy когото остане тарга
(чл. 167 и 195 на закона).
Чл. 6. Пpв сключване на контракта,
конкурента пpeicтaвлявa в две състоя
телни лица, удобоени от общинското уп
равление, за cs·oи пopъчьтeлв, кcчтo
подписват в кa^”·.твoтo на такива кон
тракта н отговарят солидарно за венчан
вaдaлжeняв по a«ro.
Освен%тoв» :iчтpaгeнтa — вaкyпчнк
влж наемате*;. к?-:p и пopaчктeлвтe му,
подписват eд·?cз. "ieннo c контракта • |

За I или II страница — удвоено.

надлежното число срочни полици, срещу
жoaтo става изплащането на зaкyпнaтa
на зaкyпвaтa в наемна сума. Обгербва
нето на полицата е в тяжecт на закуп
чика или наемател, (чл. 121, п. Ж на
saкoнa).
Чл. 7. Когато се констатира c акт
от надлежните длъжностни дицa, че един
saayпвaч или jaeмaтeл е нарушил кое •
да е от зздaлжeниятa, предвидени в на
стоящите общи пoeмни условия, в спе
циалните такива или в самия контракт,
sa което нарушение няма предвидело
специално наказание, Kмeтcвoтo има пра
во, само без cжд н ако се касае за не
спазване на срок, без всякаква предва
рителна покана яли £aoбщeнпe>.да яpo-;
взнece унищожението на контракта и то
само, без намеса на саде6ните . вла
сти, да отменя c мотивирана заповед
пpeкyпa или имота. Унищожението на
договора влече след себе си или конфис
куването на залога, или И8вapшвaнe пред
приятието за сметка на нeиcпaлнилия
зaдълeниятa си закупчик нли наемател.
По кой начин да се постъпи, това се
означава в заповедта на Кмета. Ако
предприятието cё отдаде други ы у чpe»
тap или по доброволно съгласие, нeycтoeляят на задълженията си предприемач
остава отговорен sa всички вреди и за
губи, които биха постигнали общината
от това. C него солидарно отговарят и
поръчителите му.
Чл. 8. Зaкyuвaчитe в наемателите са
длъжни да изплащат на падежа цeлaтa
saвyпвa нли наемна сума, без да имат
право да я вaдapжaт дяла или част от
нея под предлог, че имат да вземат от
кметството или по други начини. В про
тивен случай договора се унищожава c
последствията, предвидени в чл. чл. 3 я
7 от настоящите пoeмвя условия.
Чл. 9 . ; Закона за бюджета, отчетно
ст* н предприятията в закона за з а д ъ л 
женията и договорите, последният до тол
кова
не
противоречи ' на
пър
вия ea в сила шк всички общински за
купи, на доходи я наеми на нeдвижинн,
в ноти, освен но ония въпроси, вoитo подруго aчe са уредени c настоящите и ежа
специалните пoesни условия и c догово
ра, сключен съобразно c тях.
*'• . t.
Чл. 10. Никой зaкyпвaч на общин
ски доход или наемател на общински не
движими имот няма право да пpeocтxпвa
дохода или имота на други лица без раз
решение на кметството (чл. 179 на вавона).

·
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4л. H . Зaвyпyвaчaт на rpaтeки^ об
щински доходи има cxщитe права cappeд лицата, които изплащат дохода, ка
квито по'закона ииa самото общинско
управление. В случай ^ н y ж д a , кмет
ството дaвa„иaзaвpyвaчa адвшмстратнвцo caдeflcтвив cпpяIo лиц|тa, които!
биха отказали да изплатят доброволно
прихода.
ф ,^i "i
zj
''М~з5>
4л. 12. Ако зaкyпвaтa или наемна
сума надминава годишно 24000 дева, из
плащането и на общината става в пред
плата ^oмeceчиe, а ако тая сума е 240QQ
*лeвa иди по-малка, тогава предплатата
бива тримесечна на cжoтвeтнитe падежи.
Който зaвyпyвaч наруши настоящия член
глoвявa се cac заповед от кмета пpн
всеки отделен случай o по З00 лв.,* по
лицата му се протестира и, ако той до
15 дни от протестирането не се издsлжи
заедно c лихвата и разноските по про
теста; общинското yплaвлeниe има право
да унищожи договора без cxд c пocлeд_ cтвиятa, предвидени в чл. чл. 3 и 7 от
настоящето условия.
Чл. 13. Когато се констатира, че
някой, от вакупувачите на общинските
доходи е cxбиpaл такси по-високи от
ония, които има право да csбиpa, или
ё cжбpaл непредвидени такси. Kмeтжт му
вaлara глоба- до 500 лв. за всеки отде
лен случай според важността на работа
та и го накарва да извърни комуто се
cieдвa повече csбpaнaтa сума. На заку
пува4, който даде повод да му се нало
жи тpв пати глоби за подобни наруше
ния, отнема му се c заповед от Кмета
зaкyпa, като договора се унищожава и
жocтxпвa csглacнo чл. чл. 3 в 7 от те
зи условия.
;•':•
. ;;
Ч А 0 Т Н.

Отдаване под наем Общински недви
жими имоти.
-v Чл. 14. Когато се дават под наем
общински недвижими имоти освен насто
ящите общи пoeмни условия и специал
ните такива, saдxлягитeлни са и отдел
ните описания на всеки имот, който точ
но в подробно е указано где c · намира
имота, неговия вид, пространство, грани
цата и за какво именно може да се из
ползува.
Когато се дава под наем само от
деление от покрити общински ниoтн, вxн
тxpжннтe книжа се прилага.обезателно
• c скица за наемното отделение. За не
покрити имоти при специалното описание
се прилага и скица на имота.
Чл. 15. За Eэплaщaнe на наемите
- важат напжлно раз110режданията на чл.
12. -настоящите общи пoeннв условия.
Чл. 16. Имотите oe предават от
общинското управление на наемателя c
aвт в такова положение, в каквото са'
се нaмиpил в деня на произвеждане на
на тxpгoвeтe, бе3 наемателите да ймйт
право да искат поправянето им за об
щинска сметка.
Поправки, от каквито имоти би ямaл
нужда при продаването му или през на
емния' срок, както в пpёпpaввятe, от
конто 6в се появило нужда през cxщия
срок," се извspшвaт" от и за сметка на
наемателя, като за припрЪвкате се по
иска' предварителни пнeмeннo одобрение
в разрешение'от кметството.
Haeмaтeлsт ё > длxжeн дa^пpeдaдe oб-_
ратно на общинското управление наетия
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приложимо. Mвoгo пxти при тякввa cлy.
чан не ни се дават верни пapтидвнтe
оценки и тогава за големите вxщн на. *'
вcвмyмa го вземаме два пxтв и по нега
правим облагането на частите от е д н о !
"жилище, ij -'<•? й :i
$f"''щ ч >-•
, З а ; заведенията ^когато ? фирмата/ не ;
е, еднолично, примерно двама братя тpяб- *
в» да платят такса ; вa Смет 10,0.00, лв.'?
По отделно .трябва да бxдaт обложени е ·:
по 2,000 — 4000 лв. Ето защо ниfi гщ.''.
облагахме като фирма, а не uo отделно.
Пo·мxчнo става облагането nл oбщecтвe-uнитe заведения, както Руската болница,
как ще се смята то?, а тапа cxщo имar
имотите на бившата Градска Община да
дена на нaшo настоятелство, в която
живеят4 наематели, като трябва да бx··i
дaт обложени. Пoдspжaи пpeдлoжeaиeт·
на Aтaвaeoвa. .-..:. ,^·» ; ^ ; .
Cxвeтникa Михаил Стефанов—обла
гането става в кpxгa на услугата, коя
то общината прави c чистенето на cмeтт
та, а желанието на общинския cxвeт бе
размера на услугата да oe пpицeнявa п»
дoxoднocтa, или eилячвaтa оценка на
жилищната 8града'. Който има по- вече, i
да плаща пo-вeчe, практически това е
мxчнo приложимо, за да се постигне
справедливост, защото има маса работ
ници и служащи поставени не по тexнi
желания поставени в големи здания кx·
дето живее собственика. Облагането cтa·г:
вa така, че собственика плаща равно c
работниците. В тaвxв случа8 трябва на
емателите да плащат cxoбpaзнo доходноcтa за услугата. Txй, че има маса не
справедливост по облагането, а не е
само това, което се изтxввa от пperoвo"pищитe. ” ~
-'- ,'"'.,-..• ,. ..: '"' •,:,?'
Пoм. кмета г. Mиaxвлoв ваза, аз бях
.в. комисията по изработването на обла;
ОБЩИНСКО РЕШЕНИЕ J6 4 7 3 .
гaнeтo и още тогава се нaтxвнaxue, че
Съветника T. Атанасов поиска 06изcключитeлнa идеална справедливост е
щвнcкaя Съвет: да даде едно тълкувание
не мислимо да се постигне. Все ще бxr
на досегашния начин на' облагането на
де нещо относително. Всеки имот да се
гражданите е таксите за смет, за да мо
облага отделно—това бе идеята. За нае
же да се постигне едно справедливо» обла
мателите понеже чести промени, става/
гане. Много граждани имат къщи в раз
в тях, общината не може да ги дири,
ни квартали на града, а. имат я cъдpyжзатова обложихме стопаните, а наемате-,
ничecки, или cxнscлeдcтвeнни къщи. се
литe не, облагането им става в зависи-.
облага по отделно чacтa на всеки cжмост от договорите за наема. Общинския
дpyжнив, или сънаследник, когато тряб
имот от не колко притежатели, облага се
ва жилището да бъде обложено върху
oбцдo имота, а не отделно cxпpитeжaтe-;
цялата му оценка и всеки стопанин, да
л и т e t Всички „случай на oбiaгaнeтo на
да плати пpнifaдaющaтa му се част от
се предвидеха, за,.туй се предостави на,
1 общото облагане. При облагането yчacтxпреценка от комисиите, , да бждaт те c
; вpвитe кoнйcвй не ех биле единодушни,
paзвxpзaни, pxцё. За заведенията обла
; за това облагането · вървяло различно
гат се фирмите. s< ._ ,v ^
;JP
Heки сега се поясни този въпрос за ръ
'
Cxвeтникa,
Пeтxp
Стоянов,jв
cxглa-/
ководството от Комисиите, за да има ед
ceн c предложението на Атанасов, но.
накво облагане;;
/
; иска, да се поясни,, че членоветеi- на
Съветника Д p Юг. Mapгин, като
фирмите да не се облагат, общо само кo-,
Председател на една от участъковите
гaтp .-имат и. отделни дохода, .но, и T по
комисии по облагането, каза че въпроса
отделните m декларации., И още,„фирми-,
му е · известен в, че по него много с е е ; митe да се не,.облагат, за три години, а,
paзмиcлювaл мpждy комисиите. Примерно
само вa изминалото време,—за годината.
един гражданин, притежава Vз къщa^ ; Oлe| изслушване изказаните мнения, гла
: или */»' части от една къща paзxвъpлeсувано общинския csвeт
нн c другите по списъците, кaк^тpябвa
•; . : 2 , ?;: ^ , Е ' щ Д : ; ;;;wr.„ £
\ Л*;.^^*:.?^?^^.^*?™' 6 »^*-., 1 -^- тxp>ч Bxз основа правената от „ общината,
cK;ДPУ™1? ,половини,- или другите дeвeygлyгa
jto„чистенетоi на сметта,.жилища-;
тини итогава jл нaiпe улеснение н от
та
на
собственици
ще ee облагат не по
интереса на Общината облагаме пoлoвнчасти, а изцялоvбeз^ да се гледа на кол
т
кam
l * . . · * . .i** ,*/» «paвмepнd c cтoйнoко, души принадлежи , то cпoppд кaтeгpjv
• c^Ta» . к a в ?' 0 е по Aaи«aтa'oцeнкaT' Oблapиятa^,в,^кoятp cxвцaдaт, а ,пpи тxpгoв·,.
; raт се от друга комисия и другите чacтн
сви?заведенйяа---?фирмвте
o^лaгв}fв по тoзн нaчян става облагането на
Щ^^^r^%^xfЩa^щ'·^Щ- нeзaввc?t
целия вмoт. Мнението[ на Атанасов е
м6 от дохода конто чдeвoвeтer щe}, пpк·i
cпpaвёдлявo^ но пpaвтичecвн е мxчнo
жaт отделно по дадените иii декларации.

имот в такова състояние, н каквото той
"му е бил предаден, ffлюe/aпpaвёнвтe c
позволение на кметството лpипpaвви.
, При нaпyщaнa,вa наетия имот от
предприемача, exeтaвя се специален про
токол от една комисия, назначен^ jexc·,
Заповед .ДО Кмета, който в пpиcжcтвиeтo
на, предприемача .определя размера ,,нa
причинените от него повреди, ако има
такива.
Тези повреди се считат нeycпopими
й сумите за тex се yдspжaт от залога
на наемателя cжc заповед от кмета без
riжpвня да има право, де ги дири по cx-.
де6ен ред. Ако залога не. достигне раз
ликата се събира от същия чрез съди
лищата по обикновен исков ред.
Чл. 17. Когато за общинска или
държавна потреба стане нужда да к ce
отнеме дадения под наем общински не
движим имот, кметството пpeдизвecтявa
наемателя един месец по-рано, ако имо
тът е здание, барака, будка и празно
вдcтo в града, а когато имотът е нива,
ливада бостан и пp., тогава на наемате
ля се дава срок до събирането на посе
вите, ако има такива.
В такива случаи общината не взима
вspxy си никакви задължения да платя
на наемателя какво и да е обезщетение
за отнемането на имота преди иcтичaнe
на срока, нито последния има право да
npицeнявa или оспорва дeйcтвитeлнocтa
на нуждата, която е наложила отнема
нето на имота.
Чл. 18. Настоящите пoeмни условия
и всичките им приложения се подписват,
преди откриване на тspгa, от тxpжнaтa
комисия и конкурентите (чл. 118 от за
кона за бюджета, oтчeтпocтa и пред
приятията).
;

., .· . ; .. , s

: >•;.,.,.?. « : : Г , ;

Cacтaвeни са 7 акта за разни нару
шения. Уничтoжeни са 2 вpaзвв риба
писа Пpиrлeдaыa е всичката риба доне
сена на рибното тapжищe.
, <-,
Лекува се всичкия заболял общински
дoбитaк. . .:
,r. -,
.j;i.· .
За извлpшeнaтa работа и състояние
то на разсадника. .

през м-ц Янyapий 1923 гoд.
Времето.

Времето през отчетния месец бе по
вечето мaгливo, влажно н доста студено.
Дaжд вале на: 4, 12, 13, 14 в 28 чи
сло. Cнeг на 17 и 18 число. Вследствие
студеното време падналия на 17 и 18
число caeг се вaджpжa до 26 число.
Всичкия измерен валеж в дsжд, cнeг и
мaглa на 8 число е 29 8 литри на. ква
дратен мeтp. Ясни дни през месеца е
имало на: 2 3 , 25, 26, 27 и 30 янyapий. Буйни ветрове са духали северни
студени на 4, 5, 11, 18, 19 и 31 чи-cлa, а на 25, ceвepo·зaпaдeн и на 29
явyapий западен. Caaнa имаше на 16,
17 и 27 число. Общо взето времето бе
нeпocтoянo и неблагоприятно за взвapшвaнe на полските работи. ;
Изв&pшиxa се следните работи:
, В Maтoчникa. (
През отчетния месец се caбpa всич
кия лозов материал от парцелите №jfc
.10, 11, 6, 3, 15,, 12, 1 3 , 7, 4 , 27
и 2 9 , като се изряза лозовия пapт от
13725 главини—майки, посадени вapxy
56*3 декара пространство c 183 нaднв·
JJИ. Падналия , сняг, голямата влага и
студ не позволяваха изpeзвaнeтo иa ло
зовите пpaчкв от главините да става
гладко на един милимeтp над основните
пauкв, csщo не можеше да се извapшвa почистването на глaвниввтe. Почист
ването й повторното гладко нзpeзвaнe
ще се взвapши, когато времето позволи
през идния месец фeвpyapнй. Всичкия
взpязaн материал по пapчeлн се преве
са при работилницата,, почисти вapeзa,
сортира, нaвapзa на снопове в caxpaни
в хранилището c 66О надници. Са6равoтo и cxxpaнeнo количество peзницн по
сортове се ввди от долната таблица:
o
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За време от 1-—15 Януари 1 9 2 3 г.
За работата извжpшeйa в ветеринар
Провериха cё и пocтaвйxa-нa бeaeното отделение
^
дeктpoмepни инсталации 19 електроме
през м-ц Янyapий 1923 гoд. .... i L
ри разни системи. .
В. градската ; cкoтoбoйнa e; ,изклaнoПocтaпилн е х 3 8 заявления от граж
eдap дoбитaк, 169 глави, който, е дал
дани за нови и дoпaлнитeлни инстала
30498 кгp. месо,; дребен дoбитaк 4 6 2
ции. Провери се местоположението и в
глави, дали 20133 кгp. месо, или всичко
^зависимост от енергията c които разпо
нзклaнo б67 глави eдap н( дребен, дoбилагат caoтвeтнитe.^ трансформатори на
тaк,
който е дaд s 4Q631 кгp, месо. От
един от тex се разреши, а на други не
тоя взклaцл дoбитaк, е yннчтoжeвo от
инсталирането.
, t V •,, ..... · Гa .
„туберкулоза" 2 вола в 139 вгp. месо.
,,„ Пломбирани еж лншннтe. лам6и в до
... Проверено е 4921 кгp. нлякo. Унн·
мовете в заведенията на трима .клиенти.
чтoжeнo е 1 1 / » литра мляко и е х cacтa-·
,. Oтплoмбиpaнвr!.ca пломбираните до,
вени 2 акта на млeкonpoдaвци, които
сега лам6и в домовете на 4 клиента и то ' продават увoднeнo мляко, н са предста
след изтичането (на едногодишния период.
вена за глобяване. Направени c s 4 4 ре
П6 причина на. ремонти разреши се
визии вa paбoтялнвцитe за местни кон
снемането на две инсталации. ,,...„-,. g
серви и 66 такива на общинските хали.
, Направи се проверка на лампите , и
Проверени са всички продукти от
свещите, в t домовете,, на :чeтнpмa канел.'
животински произход, внесени в града в
^.Направа..се.разпределение, за,.изпла
изнесените такива на градския пазар.
щане изразходваната електрическа енер
Уничтoжeвв 4са^ t)Щ броя, яйца, като
гия в домовете на 11 клиенти и то след
вeгoднв за консумация, като се cacтajцaтeлнa„проверка,r, я , <г . .,, , . - , . - . /
ввxa в 3 акта на- яйцoпpoдaзaчитe на
Скачени са 25 нoвнн дoпaлннтeлнн
на развалени яйца, а 1 2 0 0 броя яйца
инсталации.. ......... кu
,. ,v ?
са-предадени на общинското и oкpaжнo
от 1 до 31 Янyapий 1923 г. включително.
сиропиталище като годни* за храна. '
. rp. Варна ;1 Фeвpyapвfl 1923 г.
Издадени са свидетелства вa* взвoc-·в-?
вaтpeшнocтa
на Царството 279 б p w
1) -Скачени 6 7 нови и дoпaлнвтeлнв
говежди
кожи,
10 броя биволски кожи,
нцcтaлaцин„8.p.afl(здa яа^ЕВада и в раз
6
I
2
броя
овчи
кожи, 4 0 броя кози к o - '
ля тpaнcфopмaдopнн постоДе..> »~,п:·ц••'.· U.
жи, 100О кгp. сухи биволски рога и 4 1
2) Поправиха се мacca повреда в

К у ч е т а , . ,, v ..

193800 3960о 233400

З а извлpшвнaгa работа в електриче
ското отделение и централата.

кгp. равни консерви, 40,000 кгp. кости
н 7,000 вгp.. вoжнв aтбpycн.. tIч ,u
,)K Kbнcтaнтиpa ни с а ; 4, ; бесни кучета,
които са ухапали, бj човека и са изпра
тени на aнтиpaбичвo лекуване в София,
а с а , .отровени 164 пpaзoнocвнтaющи

276600 39900 316500

Не отдавна бе casoбщeнo в вестни
ка ни, че Тричленната Комисия вaзнaмepявa в,пaй-cкopo време,,, да вoдocнaбди, нoвoзacтppeнитe квартали около гра
да, които c s останали не водоснабдени
и до сега.
Това желание вa общинската ни
Тричленна Комисия вече започна да се
реализира. ,, _ n ,<y. , Гs ^^ . .
В кварталите, около памучната фаб
рика ех направени, около 7 0 0 м. изко
пи, са водопроводни..--канали н тия дни
ще започне поставянето на тра6йте в
постройката вa две общественик чешми.
, В циганските., квартали до. еврейските
гробища е построено. - вече около 70 н.
водопровод и поставено една чешма. .
\ В кварталите юго-западно от шосето
Варна—Добрич са поставени около 11G
метра тра6й. и построена чешма.
. В добруджанските квартали вaн ка
зармата е трасирано н ще започне из
копната работа на вaнaлвтe за полага
нето на 8 0 0 и. водопроводни тра6й и
построяването на три нoвв чешми.
I В кварталите на ceвepo-иcтoчнaтa
страна от шосето Варна—Добрич, ех
поставени вече, около 2 2 0 и. тра6й в
построена една чешма.
, В улица Kaвaлcкa III yчacтsк cжщo
са поставени 10О метра тpsби и постро
ена една чешма.
Наредено е да се построи една чеш
f
ма на yл. Русенска (Kaдвp-Баба), около
дезинфекционната станция за водоснаб
дяването тази част от града. .,
_.= _„«, Не зависимо от това -кметството
комисията проучва и в, скоро време ще
се, нареди за водоснабдяването още на
други части от града, които по една или
друга причина еж останали до сега не
водоснабдени.
, ..

i градската eлeктpичиcкa мрежа в много
такива в частните : cxeдaнeвня на Вар
ненските граждани. *
: -j.
,... 3) Пocтaпнxa 1 0 З заявления.c мол
би от Варненски граждани за да ви се
разреши, инcтaлиpвaнeтo на нови или дoпaлнвтeлни електрически лампи. В зави
симост от мястото гдето се намират тия
жилища в заведения в още в зависимост
от енергията c която разполагат caoтвeтнитe трансформатори на eднв от тях се
се удовлетвориха, а на дpyгинe, молбите.
4) Направи се внезапна проверка на
лампите в свещите в домовете на 12
' клиенти на електрическото отделение7 ка
то на нарушителите на правилника се
ezcтaвиxa caoтвeтннтe актове:
. 5) След щателната проверка на лам
пите и свещите направи се paзпpeдeлe{ ние' за изплащане изразходваната eлe, прическа енергия между семействата жи
вущи в едно здание на 18 клиенти.
6) Пломбираха се лишнитe лампи в
домовете и заведенията на 9 клиенти на
електрическото отделение.
7) Oтплoмиpaxa се пломбираните до
сега лампи в домовете и заведенията на
2 клиенти на електрическото отделение.
8) Откриха се 101 нови партиди на
електрическото отделение.,
9) Закриха се 25 стари партиди по
разни причини в по собствено желание на
стари клиенти на електрическото отделение.
10) През изтеклия месец са изразход
вани 34045 литри гaзйoл, за добиването
на 82,920 киловатчаса електрическа енер
гия, която е изразходвана през изтеклия
месец Янyapий, ;
11 Пpoдaлжaвa eнeprичecви събира
нето на сумите по изразходваната елек
трическа енергия от вapeвcкитe граждани.
12) Провериха 1се в поставиха на
бeзeлeктpoмepни до сега инсталации. 35
електромери разни системи.
, r ,,. .
•) 2-^3) Удoбpиxa,.ce от електрическото
". dтдeлeннe 67 проектопланове за лови в
дoпaлнитeлни инсталации.

иитe ..
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Облагородени Jм нecтнн дом,
В oблaгopoдёнмтe i мeeтнi лозя •eлeдOiвiв яa благоприятното време, не мо
жаха да се «звжршват належащите cegвнни работа. Bзeтя ех мери, щом вре
мето блaroпpяяeтвyвa оре» настоящия мe·
em фeвpyapяf, дя бxдaт извxpшeни всич
ки жaлeжaщя cepioзнн работя.

вeлeнo лом от eopта Pяпаpшй Pтпeeтpя·
Jft 3З09.
в) Д · се peroлвaт пp·sднитe места.
7) Да се пренесат от гpaдeкaтa гора
коловете обелят я подострят.
8) Да се поставят (нaбiят) колци иa
дозите Майки.

9) Да се мopaт я мeeят c eчмнx
пpaвднитe места.
10) Да се почни opaвeяo на мaтoчяiкa.
Да може яa време • по икономично
да ee иsope мaтoчняxa, ще трябва да се
дoeтaвят ма paieaдяякa още два кoяя.

Разни.

Санитарно отделение.

Когато времето позволяваше нaвoпa
ей я пренесе пяcxк в хранилището на
лововитв пpжчкя, c 4S нaдни-и. Прене
соха ee i сортираха нsиaдaлнтe·и cxбopeяя от бypятe колци на лoзнтe. 0 чeтвpн души тpyдoвaцн се подостриха от
ввчyпeнитe 820О кола.

Бюлетин зж движението на заразителните 6oлeeти • града.

Hoнюшнaтa.
Разеадеика за сега paeнoлaгa eaмo
c един кон, който е в добро excтoяниe,
но нeдoeтaтxчeн sa нзвxpшaиe на всич
ка належащи работи в разсадника, та
ще трябва да oe доставят още два коня.
За пoдxpж-нeтo на коня е разходвано
114 кrp„, eмчмик, З00 кгp. фий, я за
яpвcj-гa 1б80 лева.

Приход и pacxoд.

I приход:

От продажба на
6000 I кл. лозови
пpжчкн по 800 дв.
хилядата
- 4800 лв.
От продажба на
З000 II вл. лозови
пpxчки по З00 лв.
хилядата
800 лв.
Всичко

б700 лв.

H За пoджpжaнe и обработване на раз
1)
2)
3}
4)

садника е изpacxoдвaнo:
За заплата на служащите ”
по чл. I § 3 п. 11б
3,070·— лв,
Доба вьл но вxзнaгpaжд. а
дp. по чл. II § 41 п. 10а
9,684·—лв.
Зa надници нa работниците
цoчл. II § 31 п. б. 34,49850 лв.
За фураж па коня
по чл.— § 21 п. 1.
869'—лв.
B c я ч s o 48,148·60лв.

Общо cжcтoяниe.
• (Jscтoяннeтo на разсадника е много
дofr/6. Не eл констатирани · никакви aтыocфepни повреди по дивите и облагоро
дени лозя, csiдo и от б0лестя и нeпpиa- тела; ,
'
. . . : ' • '

' Заключение.
0г до тук изложеното се види; че
неблагоприятното време е попречило за
Eзвxpшвsae на повечето належащи сезо
ни работи, a тaкa cжщo попречи зa нaEpeaeвoю csбиpaнe лозовия материал, c
което ще се зaкжcнee нafi малко десети
на депа. i ”
'
Пf.es настоящия месец февруари1
нредстоаг да се извxpшaт следните ра
ботя,:
• • • ' ' .
~ 1) Да се дoвжpшн cxбиpaнeтo на лo«
зoввй нaтepнял;
/ • • • * '
2) Д* се иuчиeтвт и изрежат че aчeтaтa по главините на дозите — M яка.
3) Да се нарежат всички слаби л.ua
местни н облагородени.
4) Да се aoпxлнят c пoлoжняци ?.r*чки дивн «облагородени лози.
6) Да се положат облагороден ит·- wа

l · т 21 януари до 31 януари 1923 roд.

БОЛЕСТИ

Scarlatina

от
0- Ум 0- Всичко
вaч. на
Има Зaбo
cтaздpaше лели вeли рели вaт епидемията
sad. yмp.

11

11

Diphtheгitis

Начало от епи
демията от

51

15. V. 922 г.

14

24. IX. 922 г.
25. XH. 922 г.

MoгbiШ

3

3

3

Typhus abdominaliя

2

2

74

10

8. VII. 922 г.

Dysenteria

9

4

10. VII. 922 г.

Variola vera

4

2

17. XII. 922 г.

Tussiз convilsiva

Typhus exanthematicos
Typhпs гecurrens i
Parotitis epidemic*
Vaгdcella

ХРОНИКА
*
По случай poждённин ден на H. В.
Цар Борис III. се изпрати следната от
Господина Председателя на Тричленната
Комисия телеграма.
Щастлив се считам, че като Пред
седател'Общинската Тричленна Комисия
мога да поздравя Ваше Величество от
името на Bapaeнци а от мое по случа8
Poждeнння Ви ден. Празнувайки тоя ден,
мoлибeтcтвyвaмe Всевишни» да дарува на
Ваше Величество щастие н дsлxк живот,
за да направлявате джлro в тжй умяло
cxдбинитe на Родината ни. Oбкpxжeн от
истинските представители на народа за
станал под знамето на Бжлгapcкя Зeмлeдeлcки Cжюз, за да изнесете народния,
кораб на спасителния бряг.
Председател: Г. Ангелов.

Блaгoдapcтвeннaтa телеграма

бе

До Г-нa Г. Ангелов, Председател 06г
щинcкaтa Тричленна Комисия Варна.
C истинско yдoвocтвиe приех любeaнитe честитки н блaroпoжeлaвия sa рож
дения ми ден и изказвам Вал и на на
селението на общината cxpдeчнaтa c>
благодарност.
Царя.

ЗRПИCKЯ.
Господин председателя на тричлен
ната комисия, cxoбщн на господа начал
ниците на отделенията, че ех длxжни "•
строго да cxблюдaвaт заповедта му № 6
§ 8 от 11 тoгo, за. да престанат jбeзeпoкoйcтвaтa, които му се eжздaвaт от:
всекидневното cxбиpaнe upeд ,вtmтaгa на
кабинета му, на общински служащи от
отделенията c авансови разписка ••,

В заповедта е кa*aнo, че се опреде
ли cxбoтния дeя от седмицата jia даване
аванси срещу заплатя. Cxщq само през
тоя определен ден щ· стават изплaщaвмя и по частни сведения. Ето защо,
никому никакви кнвжa в отделенията не
t·pябвa да се заверяват иpeз друг ден
от седмицата, освен в cxбoтния ден, кoй-~
то е, както се каза определен като плa-тeжeн ден "през седмицата,

ЗАПОВЕД
Jfc 29. rp. Варна, 17 февруари8 192З под.
C заповедта ми Д· 6 § 8 е наредено
аванси срещу разписки по отделно на
общински служители да не се дават, oбaчe вxnpeкя това, някой от служители
те пpoдxлжaвaт да се явяват пред мен
е «отделни разписки, за да бждaт завере
ни и то става благодарение на това, че
началниците на отделенията пpoджлжaвar
да заверяват тия разписки. За да се
премахне безредието, което се причинява
or този начин на oтпytцaпe аванси, вeднaж за винаги заповядвам:
Забранявам безусловно на начални
ците на отделенията да заверяват аван
сова разписки на служителите при от
деленията да заверяват авансови разпи
ски на служителите пpя отделенията им.
За не спазване на тази ми заповед, ще
наказвам строго началниците на отде
ленията:
!
Настоящата ми заповед да се cxoбщi надлежно.
, Председател: Г. Ангелов.
Секретар: X. K. Ивaнo*

Печатница Д. Тодоров — Варна.

