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Всичко що се отнася за вестника, да се изпраща

На кв. ем.Т—лева за две или

Бюджета
Въ предшедствующата си статия,
обнародвана въ брой 112, ние засегнахме
тря основни принцина но силата само на ко
ито може да се гради единъ реаленъ бюджетъ, а те съ: а) използуване до максимумъ
общянските ресурси; б) нагодяване раз
ходите въ размеръ само на положител
ните приходи; и, в) икономиите.
Използуванетод<Гмакеимумъ общинекит! ресурси е възможно сако тогава,
когато всичко, което по законите със
тавлява храната- на бюджета, е добре
проучено, добре превиетното и обосло
вено съ всички гаранции за постъпле
нието му.
' Събирането толкова години на тия
ресурси позволява да ее проеледятъ дей
ствителните постъпления и да се дойде
до една средна и непогрешима цифра
Това е по отношение на приходите отъ
общинските имоти, събирането на които
етава отъ закупчици или отъ самата
община.
Колкото ее отнася до общинските
връхнини и до другите общински такси
налози и берии, танъ работата стои мал
ко по-иначе: много еж усдоввята, отъ
които зависи действителния размеръ на
постъпленията отъ т4хъ. И взимането
именно предъ видъ тия условия, е на
ложителния дългъ ^ а творителигЬ на
бюджетите, за да се не вписва нЬщо,
което при дадени условия нема да пос
тъпи, или пъкъ да се не впише нещо,
което също при дадени и възможно да
ее цредвидятъ благоприятни условия,
требва да се впише.
-Общинските
връхнини съ върху
уемновенъ държавенъ данъкь. Техната
Цифра може да се впише въ бюджета тъй
както е дава законния имъ процентъ
върху държавните данъци. Тава е и пра
вено до еега; но съ това се е грешило
Недоборите, а оеобенно несъбираемите
порадщ честото изменение на материал
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публикувания.

до редакцията, кметството — Варна.

ното положение на данакоплатцвтЬ, съ
давали винаги дефицити. Реаленъ бюд.
жетъ изисква и налага цифрата отъ тия
връхнини да се вписва вь по-малко еъ
такъвъ процентъ, на,какъвто твя недобори' еъ възлизали средно за предшествующите най-малко 5 години.
Недоборите въобще, а особено не
събираемите — съ давали п даватъ де
фицити, които пъкъ носятъ вредни пос
ледствия за последующате бюджети.
Вписвани на првходъ въ макаръ и
установенъ по официални данъчни данни
размеръ приходите отъ разните общин
ски налози, такси, и берии, ако се не
взиматъ предъ видъ недоборите, ще ком
пронетиратъ реалноетьта на бюджета,
освенъ ако, поради благоприятни условия,
отъ некои отъ тия прихода постъпи по| вече отъ предвиденото.
I
Благоприятните условия за да ее
намалятъ педоборите, съ въ голема зависимоеть и отъ разумната стопанска по
литика на общината.
Реалния бюджетъ дири и нанирь
своите положителни приходи, преди вси
чко; въ разумната стопанска политика на
общинската управа. Пезъ такава не може
да има реалность въ приходната чаеть
на бюджета; а нема ли тая реалность,
бюджета ще приключи съ дефицитиНема по големо зло за общинските
бюджета и втобще за всеки бюджетъ,
отъ дефицитите; това е туберкулозния бацилъ, който разяжда целия финанеовъ
организъмъ на общината, за да я на
прави анемична, етрадаща и да й докара
бавна, но сигурна финансова смърть
Церътъ на тоя бацилъ е системна
та, планомерната и разумната стопанска
политика, която, като дава здрава и си
гурна храна на приходната чаеть на
бюджета, усилва организма му и му дава
мощь да се справи съ мпогоглавите си
смукачи-разходпте.
Възможните ведобори отъ разните
общински налози, такси и берии винаги
тр4бва да се иматъ предъ видъ при

;

съставянето и гласуването ва бюджета.
Приблизителния- имъ размеръ ще се
памери, както и но-горе се каза, отъ
постъпилото средно за предшествующв
5 годиви.
Използването до иавсииуиъ общин
ските риеурси не отрича минусите отъ
недоборите, особено отъ несъбираемите,
Ммдростьта, изкуството, е да се еъздадатъ условията, аво не за отстранението
поне за намалението на тия минуса. Тозн
сиасвтеленъ за приходната чаеть на
бюджета резолтатъ ще св получи, яко
системно се работи за благосъстоянието
на гражданството въобще и конкретно за
дановоплатците.
Едно благосъстояние на гражданст
вото ще създаде условия за по-задо
волителенъ животь, а отътукъи употребле
нието въ по голекъ размеръ на пред
мети и продукти, подлежаща на облози
за въ полза на общинската каса; едно
благосъстояние на гражданството ще раз
вие производството на предмети, също
така подлежаща на общввеки облози; едно
благосъстояние на гражданството ше поз
воли на данакоплатеца да св издължава
напълно в па време, и т. н.
Благосъстоянието, следователно, на
гражданството обословава и намалението
ако пе п премахването на недоборите в
дава сигурната и пвтателната храна ва
проходната чаеть на бюджета.
Какъ да се съгради благосъстояни
ето на гражданството и дали това е
грижа в работа само на общинската
управа или и на самото граждаветво, е
тема върху която ще се изкахеиъ въ
друга статия,- гдето ще се изважемъ и
върху другите два основни принципа за
реалноетьта ва бюджета: нагодяване
разходите ьъ размеръ само на положи
телните постъпления и икономиите.
Туй, което тука има сега да важеиъ
е: нема частно благо безъ общо; общото
се създава сь обща усилия и ва вдасть,
в на гражданство.
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Варненскн Общинеки Ваетникъ

ВройМя!

месечно, считано отъ деня на встъпва.
нето ву въ длъжяость. Срока за елуже
не (две години) ще почне да тече оп
деня на сключване па договора. Тенев*.
като режисьоръ, ще св., ползува съ права
по правилника за уредбата и управдв.
По
този
.
въпросъ
съвета
въ
засе
йието на театра и ще има задълженият»
#»
лц
данието си на 29 м. Авгуетъ издуша* на същия нравилникъ.
следуюшвя докладъ на пом. кмета БРазрешава да се платятъ на В. Те
-• 1 •
Басановъ, направенъ отъ името на Пое.
ь
яввъ
отъ общинската каса по съответ.
ь ^ Щастие. ..за общината ни е, че тя тояното присътствие:
.
ния
параграфъ
на бюджета на общината
притежава. достатъчно пространство и съ
«Известно
е
па
почитаемия
съветъ,
за текущата година всички разноеки-надобро насаждане гори, за да св подпо
мага^ бедното граждапстао по отношение че следъ напущането на бившия режи правени ;отъ него за два II-класни б«.
сьоръ на общинския театъръ Ст. Бъчва- лети по държавните железници — <ц
отоплението.
ровъ, театъра остана безъ такъвъ и ро- него и съпругата му и за пренасяне на
При едно разумно експлоатирано па жпеьорската длъжноеть е била упражня^
багажа му отъ Софиядо тукъ.
твя гори, бедното наевленпе ще вна вана отъ некой отъ артистите на театра.
възможноеть^да се снабдява съ по-ефти- обаче общината е продължавала да тър
Уволнени чиновници "
ни отъ колкото на пазаря и отъ чает- си режисьоръ, който да постави театра
нит* търговеки складове дърва и дър на нужната висота. Заведени беха пре
Въ еъщото си заседание', едедъ извени въгдиша.
лушване
надлежните доклади, съвета реши;
говррй съ бившия режисьоръ на РуеенРазумпото експлоатиране има две екив театъръ Владимиръ Теневъ, по
1) Да св уволнятъ, въ интереса ва
страни: специална, която е работа па настоящемъ артистъ отъ Народния и Ко- службата общия. Аибулаторенъ лекарь
общпнекото лесничейство, и адаипистра оперативенъ театръ, и едва на 16 този Д-ръ Николовг и общинския санитативно-материална, — която е работа на месецъ се постигна съглаеие между об ренъ лекарь Д-ръ НачеВъ.
щината и режйеьора В. Теневъ на еледсъвета и поетоянпото присътствие.
2) Да се и ека' отъ Министерствоти
ията база:
При съзнапието на дългътъ си да
на Земледел. и Държавните Имоти увол
снабди гражданството съ- сравнително
1) Владимиръ Теневъ поема режи нението, ехщо въ интереса на службата
ефтвнъ горливъ материалъ .за предсто сурата на Общинския театъръ съ право общин. лееничей П. Гуневъ.
ящата зима, съвета въ заседанието си на назначение, повишение и уволнение
на 29 м. Авгуетъ се занима съ тоя иа артиетичния персоналъ, техническия
въпросъ и взе решение: ла се изсече, такъвъ и чиновниците при театра, да
цревезе и складира въ обшипекия сладъ става съ негово съгласие, *както и гос
дървесната маса отъ определеното за туването па чужди артисти да става еъ
.изсичане, като етатъ за тая година, сечище негово согласие.
отъ общинската гора „Фацара" и това
2) Определянето на репертуара,
да.стане по стопански начинъ, чрезъ
Единъ центъръ на култура и про
разпределяпето
на художествената адми
комисаря по прехраната при общината,
света
— това е общинската библиотека,
нистративна
ъ_
техническа
работа
и
азВО&ю, въ тоя случай ще действува, по
Ба
всекаде
просветните общества глеработването
на
годишния
бюджетъ
на
те
наредбите на закона за облекчение про
датъ
съ
благосклонно
око на такива цен
атра.
става
отъ
режисьора.
доволствието н за намаление на скхпо
трове.
Съ
приекърбие
требва да призтвята. Цзбра се а се възприе отъ съ
3) За добрия вървежъ на работата,
наенъ,
че
унасъ
не
е
така. Слабо е
вета тоя начинъ за реализиране на общината се ангажирва да бжде отзив
еъ
знанието
въ
нашето
общество
да под
сечището, защото той, като еъгласу- чива къмъ всички искания на режвеора,
помага морално и материално такива
ванъ
въ духътъ на
туко
що въ крхга на неговата служба.
просветно — културни центрове. Обяецитирания завонъ, ще позволи на коми
нимо е до некъдв това съ общото тежко
4)
Срока
на
ангажимента
е
две
го
саря да организира работата върху на
икономическо положение на гражданството;
дини
отъ
датата
на
сключване
на
догогора.
чалата на търговските предприятия и ще
ала танъ, гдЬто хората държатъ на ду
направи възможна,' преди всичко една
5) Общината ще плаща на режи
планомерна експедитивпость на работата сьора месечна заплата 7,000 лева или ховната храна тъй-же, както и на ма
отстранявайки всички ония формалности годишно 84,000 лева. плюсъ входни териалната, икономическите спънки се
преододяватъ, за да се отдели нещо е
еъ които е «вързано едно общинско пред те пари.
за духовната храна
приятие, ако то бхде поетавепо нодъ
З а б е л е ж к а . Всеко увеличение на
режима на .Закона за бюджета, отчетПашата общинска библиотека е чер
заплатите и входните на артистите, пре
ностьта н предприятията".
дизвикано отъ поскъпването на живота пила и черпи средствата си предимно
Друга една добра страна за този и други причини, влече следъ себе св и отъ общинската каса, но и те еъ тъй
начинъ на използуване общинското се пропорционално увеличение заплатата на недостатъчни, а дори и туй, което св
чище е в тая, че като ще се манипули режисьора, който ее смета за общински отделя отъ общинския бюджетъ за нея
| — 20,000 лева годишно, не всекога нара еъ оборотните средства на комисаря чиновникъ.
| пълно се е давало, та еъ тази помощь 'едва
ще се избегнатъ веригата формалности
Прочее, почитаемия общински съ I ли нещо може да се допринесе за поеъ които съ свързани другите общински
разходи в които тъй главоломво спъватъ ветъ да приеме,, да се назначи за режи ' добренвето й.
раввоя на спешните общински предпри- сьоръ при Общинския театръ Владимиръ
Надежда голема св възлага :пав*
агвя, съ които се цели разрешаването Теневъ, при гореизложените уеловия и
на сериозните н належащи социални оторозира постоянното приехтегвие да на общината отъ една страна иогь
сключи надлежния контрактъ за цельта * д!руга на енергичната и планомерна дейпроблеми.
<•'
Следъ изелушване на доклада и на ноеть на библиотечния комитетъ
Грижи за подобрение въ общин
правените по него разисквания, съвета
Подъ председателството на помоШ.
ския театъръ.
реши:
Кмета г-нъ Буко Басановъ, тоя комитвтъ,
По край другите ей грижа въ раз
Удобрява се да се приеме и назна въ еъетава на който влизатъ гоепода*.'
решаване на назрелите социални, еко чи за режисьоръ на Варненския общин- директорите на средните учебна -зйв'вкомически и др въпроси, съвета и нос- ели театъръ. на место вакантно, за две дения, ректора на търговската *а"каДе*мйя.
тояното прпсътьтвие полагатъ такива и години, артиста Владимиръ Теневъ отъ окръжния училищенъ инепекторъ и глав
за подобрение въ общинския театъръ' София. На Теневъ, съгласно • условията, ния учитель, имаше на 2 того заседа
държейки го за центъръ и изворъ на ду уговорени между него и постоянното при- ние, въ което,' между другите'повдигнати
ховна, културна, просветна и естетична еътствие на общината, да св плаща отъ въпроси за начините н ервдетвата да:с«
храна на гражданството.
общинската каса занлата по 7,000 лева подобри съетоянието'' на библиотеката»

№ъ денностьтп
на общинския съветъ

Въ това си желание и намерение
съвета и постояното прпеътетвие треб
ваше да подирятъ и намерятъ гръбнака
и душата на театъра, въ лицето на доетоенъ режисьоръ.

За отоплението

1а ©йщ§ш©иата

ВреЙ Н З
главво въ четивно отношение, е решилъ:
да се иомолятъ да учаетвуватъ въ коми
тета некодко по видни ученолюбиви граж
дани, съ които и съ сегашните госпожа,
да се обехди и нриене единъ планъ на
действие за изнамирането и реанизирането на вънкашни средства за снабдява
нето.на библиотеката съ толкола необ
ходимите популярни и най-нови книги
и списания, списъка на каквито е приготвенъ.
Така разширения комитетъ ще има
заседанието ей на 28 того.
Нека ее надеемъ, че почитаемия
разширенъ комитетъ ще оползотвори авто
ритета на съставляващите го. господа и
ще успее да разреши позтавената си
задача; да снабди библиотеката сь това
което й липсва и нуждата отъ което е
тъй чувствителна
.. - Еднакво голема ни е надеждата, че
и гражданството ще изпълни дългътъ си
къмъ своята, достъпна за всекиго, об
щинска библиотека
•- > .Общината, до. колкото материалните
й средотва позволявай.,••ще дава евоята
помощь, като ще ее нареди, щото тая
помощь всецЬло и на време да ее дава.

длъжностите но
общинските служители.
ВЪРХУ

-Общественното големо стопанство на
гражданството е общината му, съ всич
ките нейни притежания, даващи ресур
сите за съществуването й и за разрейвайето па възложените й задачи. А
нейните задачи съ "твърде големи и раз
нообразна.,
...
Задачите си общината разрешава
чрезъ избранниците на гражданството:
общинския ?съветъ и- постоянното, му приеътствие. А тия избранници изпълнаватъ
длъжностите; цзитсъ: съдействието на об
щинските йлужйци.
' ' :' '
Ако избранниците на гражданство
то, бидейки временни нандатьори като
влагатъ всичката ей добра водя, всич
кото си умение, всичката си енергия, не
•уеп4ватъ дадовършатъ всичко за съгра
ждане благосъстоянието на общината, то
ва могатъ, длъжни съ, и требва да навравятъ служащите, особенно тия, които
неее засягатъ отъ пакостните партизан
ски страсти при тъй честитЬ промени на
общинските съвети.
Крайно време"е ^ и това вече отъ
всичко !се ?съзнава — да се стабилизира
подоженнето на общинските служащи за
да не ее етрахуватъ за утрешния день и,
когато .това стане, гражданството съ поголемо право ще може да изисква отъ
тЬхъ абсолютна добросъвестноеть при
'вЬЬълнението на служебните имъ обязанноети.
гП]Жтъй1като Общшнекия Вестяйкъ има
за една отъ първите си задачи да из
нася предъ гражданството дейностьта на
общинската управа, отъ която всеки
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гражданинъ да сади м да си прави за I
ключенията, до колко тая дейность опраздава неговата надежда и очаквания,
то тая дейность требва .да ее почерпва
най-напредъ отъ респективните отделеления а служба, като неиоередствеппи
органи на общинското управление. Ето
защо г-нъ Кмета заповеда: всичките на
чалници на отделения и служби при об
щинското управление да даватъ всеки
схботенъ депь на редакцията на вестни
ка сведенията, както въ общи черти тукъ
се излагатъ,
Безъ тия еведепия не е възможно
да св илюстрира предъ гражданството
дейностьта на общинеката управа. А та
кава илюстрация е необходима и цен
тралната общинска власть много държи
на нея.
Конкретно всеко отделение и елужба требва да даватъ следующите све
дения:

I. Сакретарията.
1) Преписи отъ веички заповеди,
имащи общественъ характеръ.
2) Извадки отъ решенията на общ.
схветъ, имащи общеетвенъ характеръ.
3) Въ резюме разпорежданията и
нарежданията на централната държавна
власть и представителите й, имащи об
щественъ характеръ, както и за тия,
които засегатъ права, задължения и ин
тереси на общината в които ни се отнасятъ до некои отделения и служби.
5) Бележки за всички по важни ад
министративни актове на централната
общинека управа, .които не съ отъ слу
жбите на отделенията.

II.

Номисарията.
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производство индустриалните заведения
въ градътъ п райопа му.
2) Колко работници по полъ а възраеть вма всеко заведение, колко еъ еъ
зеплата п колко еъ надници.
3) Колко работилници, ателиета и пр.
има въ градътъ в района му, ковто еа
служатъ еъ постоянна и иаемни (надни
чари) работници, подразделени по кате
гории на работите са, а самите работ
ница по чибло, полъ и възрасть.
4) Каква грижа е вложена отъ об
щинската управа рееп. отъ бюрото, в как
ва ще ее вложи, за подобрение положе
нието на работниците въ духътъ на со
циалните законоположения.
5) Каква грижи е вложила н ще ее
вложи за подпомагането и насгрдченвето
на занаятчвйството и па дребното про
изводство.
6) Каква грижа е вложена в ще св
вложи за подобреаие положението на
наемното въобще работнвчеетвотб в за
уреголпрвапе правилни правоотпошения
между работодатели и работонаематади.
1) Колко н отъ какво естество анкети
съ направени по еоциални, икономичес
ки, производственни, търговска и други
въпроси в какви съ резодтатвте.
8) Бележви за всичко, което е пред
прието и ще се предприема въ социално
отношение
Като се дадатъ тия сведения за
до сегашно време, ва въ бъдаще ще се
съобщава само това, което е извършено,
иди прегърнело изменение презъ тече
нието ва, седмицата.
Сведенията за най-важния еоциа
лепъ вънросъ: прехраната на и о д д е , -

нивто и намаление на скжпотията,

1) Какви по-важни спхнкн еъ се
срещали презъ седмицата въ службата
на комисариата и на какви ирячвни съ
дъджатъ те.

ще ее даватъ отъ комвеаретвото, когато
то бъде създадено.

2) Колко проверки презъ седмицата
на данни по подадени заявления за гра
жданско и имотно състояние ех станали
изъ градътъ и отъ какъвъ характеръ съ
преобладающите.

1) Колко пожари до сега, начиная
отъ началото на годината еъ станали въ
градътъ, върху какво и съ какви загу
би. На какви причини се отдаватъ.

III.

Отделение статистика и соци
ални грижи.

1) Какви раждания и умирания съ
станали презъ седмицата.
2) Колко, женидби, по народность.
3) Колко изселвания и преселвания
по полх, народность и поданство еъ ста
нали презъ седмицата.
4) Какви действия е предприело и
ще предприема отделението за пълна
статистика въ всеко отношение, върху
която биха се градили мероприятия отъ
еоциалепъ, промишленъ, икономически,
стопански и пр. характеръ, съставляващи
конпетентность и длъжность на общин
ската управа.
5) Отбелязване на всичко отъ ста
тистическо естество, което би интересува
ло гражданството.

IV. Бюро социални грижи и анкети.
'" . 1) Колко еъ и какви съ по ввдъ и

V. Пожарна команда. .

2) Съ какви инструменти, машини
п мъртавъ и жимъ инвентаръ манипулира.
4) По важните промени въ полежажеиието на командата.
5) Какво количество по видъ фтражъ
е добито отъ общинските нива в съ ра
бота отъ пожарникари и наемни работници
презъ тази година.
6) Какво е нуждно за пълната уредба на командата и службата й.
7) Какво количество по видъ фуражъ
е изразходвано отъ началото на 1924 г.
до отчетната седмица, а за ответната —
само това коато е изразходвано презъ ней.

VI.

Финансово отделзиие.

1) Сведеиия за летящите и кон
солидираните дългове па общината къмъ
датата, когато тия сведения ще ее да
датъ въ общность.
2) Движението

и положението

на

тия дългове къмъ края на седмицата —

«.Г..Л.Ш I.
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съботния двнь, когато редовно ще се да мица, а за понататъкъ — постъпления
та презъ отчетната седмица.
ватъ сведенията.
3) Ведоборите — по видъ и раз3) Положението на общин каса.
меръ отъ изтеклите бюджетни финан
4) Приходи в разходи презъ сед
сови години до 1 априлъ т. г. и по
мицата и изпълнения въобще на бюджета.
стъпленията по вндъ до отчетната сед
б) Ка*къ отивагь поетхплеппята въ- мица, а за по нататъкъ
само ва по
обше отъ разниге такси и берин, които стъпленията презъ отчетната седмица.
непосредствено се събирагь отъ община
4) Колко червени листове и на как
та. Какви дефекти се констатирватъ отъ
ва
сума
съ издаоени но всеки видъ обначините за събирането на тия такси а
берии и какви мерки и средства налагатъ логъ отдЬлно, колко данъкоплатци доб
опита и практиката за отстранението на роволно ех се издължили и колко ех ек
зекутарани по всеки видъ еблогъ отъ
тва дефекти.
делно и какви суии съ събрани.
6) Колко какви и за какво актове
5) Колко актове ех еъставеии отъ
отъ началото на годината ех съставени
началото
на календарната година до от
за нарушение фискалните и други зако
четната
седмица,
за какви облозни на
ви, колко отъ гвхъ ех облечени съ глорушения,
по
колко
акта ех издадени по
барни постановления, по колко ех съб
становления
за
глоби,
размера на гло
рани глобите и колко съ обжалвани при
бите,
колко
постановления
съ влезли въ
по-горни административни ита съдебни
законна
сила,
но
какви
нарушения,
раз
инетанции.
мера на глобите, по колко постановле
За въ бхдаще тия сведения ще се
ния ех събрани и доброволно изплатени
даватъ само за ирезъ изтеклата седмицаглобите, по колко по принудителенъ на7) Ревизии на общинската каса и чинъ, размера на събраната сума и по
резолтатите.
какъвъ видъ облози.
8) Колко актове и за какво еъ съ
6) Какви злоупотребления ех кон
ставени отъ ревизора ва общинските фи статирани отъ финансови агенти и други
нансова служби и въ какво положение се органи на бюрото, размера на злоупо
намиратъ преписките по техъ- Тия све требените еуми и взетите мерки спрямо
дения за въ бъдаще ще се даватъ само, злоупотребителите.
ако презъ еедмицата еъ направени ре
Следъ даването на горните за по
визии.
9) Каква дейность съ развили ирезъ дълъгъ перподъ сведения, поедедующите
ще се даватъ само за отчетната седмица.
еедмицата финансовите агенти.
10) Въ какво положение се нами
ратъ общинските имоти и резолтатите
•тъ техното експлоатиране. Каква промени презъ седмицата еъ
станали въ положението на тия имоти.
Тия сведения ще ги дава чиновни
ка по общинските имоти
11) Колко и за какво съ произвеж
дани търгове за общински работи презъ
еадмацата и съ какви резолтати.
Тия сведения ще га дава чиновни
ка по търговете

VIII. Технически служби.
1. Водопроводно и канализационно
отделения.
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За въ бъдаще ще св даватъ сведе.
ниа само за извършеното презъ отчетната седмица, за съставените актове 8
за еъбрапите глоби.
^Пжтно и регулационно отделение.
1) Общото пространство на улицвт|
въ градската черта колко отъ техъ е«х
свършени, колко ех изработени и колко въ
проекть да се работятъ.
2) Какви суми съ нотребна, за да
се загрхгли работата съ улиците въ
градската черта и въ зависитость отъ сред
ствата, колко време ще е потребно .затова,
3) Кои улици и съ какво прост
ранство ех отъ но първа необходнмоеть
колко време и какви средства съ потре
бвн за направянето вмъ.
4) Где и ккво е извършено отъ
началото на текущата година до отчет
ната седмица отъ трудоваци и какъ ее
отразява техната работа въ благоустро
йственото отношение на града.
5) Колко трудоваци за т. г. съ от
били въ натура работата си по катего
рии и колко съ откупъ и какви етн
съ събрали.
6) Колко акта съ съставени отъ на
чалото на тек. година до отчетната ее
дмица за нарушение закона за трудова
та повивноеть, колко глоби еъ наложен
п колко събрани
7) Колко дворни регулации ех на
вършени и утвърдени отъ началото ва
т. година, до отчетната седмица за колко
съ подадени заявления и колко има да
се довършватъ.

8) Отъ началото на т. г. колке
строителни линии за строение на частна
1) Извършеното отъ началото на згради и жилища еъ дадени.
календарната година до отчетната сед
(ще следва въ бр. 114.)
мица по водопроводите и това което ос
тава да се доизвърши съ бюджетните
средства ва общината.
2) Това, което требва да ее извър Варненско Град. Общин. Управление

а) Водопроводно.

ши и какви суми ще еъ потребни по
бъдьщите редовни иди извънредни бю
ОБЯВЛЕНИЕ
12) Положението ва домакинската джети на общината.
чаеть и доставените отъ началото на
# 23641 . . . ,
3) Колко акта, начиная отъ нача
1924 г. до сега и изразходвани канце лото на т. г. до отчетната еедмица, ех
гр Варна, 18 Септемв. 1924 г.
ларски и др. материали за -общинските съставени за нарушение заповедите и на
едужбя и начина на доставките. редбите по водопроводното дЬао, колко
Обявява се ' на интересующнтв ее,
13) Какво е доставено и изразход глоби еъ наложени и колко еъбрани.
че на 10 приеътственъ двнь отъ пубивано презъ отчетната седмица и начина
За въ бхдаще ще ее даватъ еведо куванв настоящето въ Ваененекия Об
на доставката.
нвя само за извършеното -презъ отчетна щински Веетникъ отъ 9 - 1 . 1 часа пр
Тия сведения ще ги дава домакина та еедмица, за съставените актове и за пладне въ канцеларията на Домакинството
при Варненската Градена Община шеее
14) Положението на общинските събраните глоби.
произведе търгъ еъ еъкратенъ срокъ, »»
складове за строителенъ материалъ,
отпечатването
на разни книжа, нужди,
б) Канализационно.
дърва и въглища: какво е имало до от
за жилищните съдилища.
четната еедмица, какво е доставено презъ
1) Положението на канализацията
отчетната седмица, какво е изразходвано до отчетната седмицата.
Приблизителна стойнееть на пред
в какво, остава въ съботния денъ на от
2) Проектите за бхдащата канали приятното .10,000 лева.
четната седмица.
зационна работа и ередства за това.
Образците иогатъ да ее видят»
Тия сведения ще ги даватъ паза
всеки
приеътевенъ* двнь въ канцелар*'
3) Средствата на общината за чи
чите и надзирателите на складовете.
стене нужниците и помийните ями, въ ята на Домакинството.
кварталите, гдето канализацията не е
VII. Бюро за общинските облози
Отъ домакинството.
прекарана. Какво костуватъ те на граж
и недобори.
даните сравнително капализациов. тякеи.
1) Видътъ и размера на общински
4) Начиная отъ текущати 1924 г. те облози за настоящата 1923/24 фи
колко акта съ съставени за канализаци
нансовата година.
онни нарушения, колко глоба е наложена —
—
2) Постъпленията до отчетната сед н колко събрана
Печатница .Войниковъ* — Варна.
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