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Еищтш обра. ша
Поради своята облагателна проце
дура, общинските връхнини върху да
нъка отъ общия доходъ се предвиждатъ
въ общинския бюджетъ но по облога за
годината, за което че,- отнася бюджета,
.- а -?а_црвдшвствующата,_така_напр.., тия
общински връхнини за бюджета яа об
щината за 1 9 2 3 / 9 2 4 год. съ отъ облога
за 1 9 2 2 / 9 2 3 год.
По много причини облозите за
всЪка предшествующа;
година ех помалки отъ тия за следващата, вследст
вие на което общината, като се е бази
рала, когато вписва за приход/ь по бюд
жета си връхнини върху облогъ за пред
шествующа година, е вписвала по-малко
суми. Наистина отъ това общината фак
тически не губи, защото въ следващия
си пъкъ бюджетъ ще впише по вече
връхнини отъ колкото за изтеклата го
дина, обаче щетата за нея е тамъ че цела
а по някога и за цеди години, принад
лежащи ней пари стоятъ мъртви и тя
търпи лишения отъ парични средства и
бива епхвана въ дейноетьта ей при за
доволяване назрелите ей нужди и се
внася цель енутъ финансовото й положение
Каеае се до разлики отъ милиони, които
стоятъ мъртви години и по-вече време.
Това е въ общноеть щетата, която
общината понася отъ облагателната нро
Цедура върху данъка за общия доходъ:
а въ частноеть за 1923/924 год. тая
Щета е съвсемъ чувствителна.
Споредъ тълкованието, което фи
нансовото Министерство, отделение за
преките данъци, дава. съ п. 5 отъ ок
ръжното ей отъ 4 септеиврий т. г. подъ
№ 2 3 9 1 1 обнародвано . въ брой 1 3 4
на Д ъ р . вестникъ отъ т. г. общински
връхнини за 1 9 2 3 / 9 2 4 финан. год. отъ
Данъка върху общия доходъ нема да се
налагатъ, защото, като такива ще се
надожатъ за 1 9 2 4 / 9 2 5 финансова год.
Щяло да излезе, че за една и съща фи

нансова година би се наложили два пжти !
Това е независимо отъ щетите отъ
подобни връхнини, което не може да се разликите въ по малкото, като за база
допустне. Новото' законоположение (зако | па облагането се взима предшествующата
на за изменение и доиълпеиие на закона финансова годппа за които по-горв спо
за данъка върху общия доходъ) мъл менахме; но те до сега мълчаливо съ ее
чаливо заменяло етарото
понасяли.
И поради туй, същото фипансово
Належащо е Финансовото М-егво да
Министерство нарежда до финансовите попска узаконяването на ново положение
управления гдето ех предадени за съби въ туй отношение, за да биха ее отстра
ране общински връхнина — разбира се нили тия тъй чувствителни щети вя об
и окрхжни и за търговеки камари, вър
щините и да не се лвшаватъ те отъ
ху данъка за общ. доходъ по облога за едни редовни и навременни ресурси за
1923/924 финансова година, да ее пре- техната дейность само затуй, че законо
дадатъ въ намаление и да св намадятъ дателството въ тая материя не е съобра
по партидите въ бирническите книги.
зено съ фактическото положение на не
А какво требва да се направи съ щата.
събраните вече връхнини — не се казва.
Отъ само себе си се разбира, че въ духътъ на туй тълкувание, те треба да
се пъвръщатъ на данакоплатцвте или
да се прехванатъ на тия, които има да
длъжатъ за други данъци, срешу тия
имъ данъци.
Нема да заевгаме техническата стра
на на тая работа, защото за пея ще
мисди и нарежда респективното место,
а ще релевираме чувствителната шета и
големата спънка, която тя ще донесе на
общината, специално върху финансовото
й положение за касателната финансова
година.
По това ново законоположение и
споредъ тълкованието му за финансовата,
1923/924 год. общински връхнини нема
да се събиратъ, и догаческв следва, че
еъбраните треба да ее повърнатъ, ако
нема срещу какво да се приловятъ, На
общината съ внесени такива връхнини,
макаръ и по окладъ за предшедствующа
година, но за сметка на казаната 1923
924 год. Е добре. Тя треба да ги по
върне или прехваща. Освенъ това' тя ще
се лиши отъ едно най-сигурно перо отъ
приходния си бюджетъ за тая година,
възлизаще на 7—8 милиона лева. Как
ва е ползата, че тая пари та ше ги има
елвдъ година или две? А незавиеимо отъ
спънките и финансовите затруднения на
общината, тия пари лихви нянатъ ли?

Изъ дейноетьта
на Общин. Съввтъ.

Благоустройствения.
Въ васеданяете ей на 26 септеи
врий т. г. редовиа ееепя, съвета плуша
докладвания отъ общенекая анжмверъ
Я. Мтстаковъ претоколъ № 1 на бла
гоустройствената комисия пра общсаекото управление, съвместно съ длъжност
ните лица, указани въ чл. 9 отъ «за
кона за благоустройството» съдържащ»
решенията по 12 пункта на същата ко
мисия, а именно:
РЕШЕНИЕ 1. Проекти са дворна и
улична регулация яа кв. № 1 е бмдъ
изложенъ па първо проучване, въ емкеълъ: да ее раздели иа два квартала еъ
улица — по-малкия кварталъ са общин
ска полза а по-големия - отъ два пар
цела, за държавна и окръжна нужда.
Протавъ проекта, въ законния едвомеевченъ ерокъ, съ постъпили заявления
отъ Велико Хуистовъ и синове и Диматхръ С. Ноповъ, еъ които веватъ да ее
предвидять за имотите имъ самостойни
парцели. Комисията остави безпоследегвне ааяваенията имъ а удобри проекта
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съ който св отчуждаватъ всичка частни
имота за общинска полза. Комисията на
мира, че
новопроектираната
улица
презь квартала създава тдпи жгли при
пресичането и съ улица ..Преславска"
в .Шуменска", което е неудобно за за
строяване и определяне по отделни пар
цели за държавна и овръжва яужди,
създава спънки при застрояването имъ
и за това направи еледующето изменение:
1) Да се направи новопроектира
ната улица да бхде перпендикулярна
къмъ улиците .Преславска", ,Шуменска"
2) Да се алеятъ парцелите № I и
II въ единъ общъ парцелъ за държавна
и общинска нужди.
РЕШЕНИЕ № П. Проекта за из
менение на часть отъ дворната регула
ция на квар. № 160, е билъ изложенъ
на проучване. Въ законния едяомесвченъ
срокъ еъ постъпили противъ проекта
следните заявления: Яна Кадудовъ, Атина
А. Манова, Яни Николовъ, Кпряки Па
найотова, Мария Храстова, Мванъ Д.
Червеновъ и Ана Хр. Кплинова. Коми
сията оставп безъ последствие всички
молби и удобри представения регудационенъ проектъ по сините линии, безъ
изменение.
-. РЕШЕНИЕ 111, Проекта за изме
нение уличната регулация на кв. №
496 и 500, за образуване на църковенъ
кварталъ, е билъ изложенъ на първо
проучване и въ законния еднояесечень
ерокъ не е постжпидо противъ проекта
никакво звявдетнв. Комисията удобри
представения проектъ, безъ изменение
но сините линии въ скицата.
РЕШЕНИЕ IV. Проекта за изме
нение двор. и улична регулация на кв.
Ма 297, 298, 328 и 329, съ възстано
вяване на 7 и 9 линии, въ частьта инъ
между улиците „Бенковска" и .Дринека",
е билъ изложвнъ на първо проучване и
въ законния едномесеченъ срокъ противъ
проекта ех постъпили заявленията: Димо
Кировъ, наследниците па П. Двмитровъ,
наследниците на Мардирозъ Ованезовъ,
Керана Тодорова, отъ живущите въ
квартала № 327 и 328 Катпна Ивано
ва, Петъръ Баевъ, Ивань Оапунджпевъ,
Мариа Златева, Никола Люцкановъ, Деспина Флоревя, Донка Байкова, Иванъ
Петковъ, Атанасъ Днмовъ, Коста Яиеаъ,
Анастасия Иванова, София Иванова, и
Елена Стойкова, а за приемане на про
екта съ постъпили заявления отъ при
тежателите па дворищата въ .кв. >*2 927
168, 329 и отъ Варненските кители,
живущи въ кварталите находящи се ме
жду 7 и 8 линии.
Комисията, като разгледа постъпи
лите заявления и регулационния проектъ
който цели да се откриятъ бившите
удицв: Линия 7 и 8 само въ частьта
имъ между улиците „Бенковска'5 и „Дрин
ека* а останалата часть остава неизме
нена, намира, че регулационното изме
нение не подобрява въ нищо тази часть
на града, защото новопроектираните ус
поредни улици еж въ съседство еъ от
критата вече улица „Владнсдавъ*, която
е широка 20 метра и е достатъчна за
движение въ тази часть на града. Но-"
вооткритите улици не съ въ делото паъ
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продължение. Новооткритата улица .Цар
Круаъ" дава по правилно съобщение
и най после, такива частични регула
ционни изменения, създаватъ лоши пре
цеденти и сплватъ приложението на
утвърдения регулационвнъ планъ. За
това комисията реши: да се изостави про
екта за откриване на улиците 7 и 9 и
измени регулацията на квартала Ме 297
298, 328 и 329 на града, като утвър
дената регулация на тази часть съ
указъ № 37 903 год. си остава въ сила.
РЕШЕНИЕ V. Проекта за измене
ние на часть отъ дворищната регулация
нб кв. № 177, 206 и 258 е билъ из
ложенъ на първо проучване и въ закон
ния едномесеченъ ерокъ еъ поетъпили
и заявления по кв.Ме 177 отъ Петъръ
К. Дольпчиевъ и Елена К. Начева и по
кв. № 268 — отъ Христо Илчевъ
Комисията остави безъ последствие
заявленията имъ и възприема безъ из
менение изложената регулация, която е
възприета и отъ Министерството на Обществ. егради п пр.
РЕШЕНИЕ VI. Проекта за дво
рищната регулация на кв. № 162 е билъ
изложенъ на първо проучване и въ едно
месечния срокъ е постъпило противъ
проекта заявление отъ Конетантинъ х.
Калчевъ. Комисията, като разгледа про
екта намира, че искането на заявителя е
неоснователно; за това го оставя безъ
последствие и прие изложения регулаци
онвнъ планъ.
РЕШЕНИЕ УП. Приготвените ре
гулационни проекти за двор. регулация
на кв. 389 и изменение на часть отъ
дворищната регулация на ул,„Шарена-'
и „Тракийска" се приематъ безъ изме
нение. ПроектитЬ да сеобявятъ на първо
проучване.
РЕШЕНИЕ VIII. Съ решение №
401/922 год. на Варненски Общински
Съветъ е отпуетпаго на ловното Д-во
„Соколъ' 8 декара место между бъл
гарските гробища Францус. гробища, мор
ския брегъ и канала, обаче съ надписъ
•Ка 10762/923 год. Министерството на
обществен, егради а нр. препоръчва да
се изостави въпроса до уреждане и ус
тановяване регулационното положение на
крайморската алея въ курортната часть.
Комисията, като взе предъ видъ, че
местото, което се отпуща на Д-вото, е
вънъ отъ тази часть, гдето ще се про
ектира алеята и че сжщото место е вклю
чено и е неразделна часть» отъ при
морската градина, която има окончателно
остановено регулационно положение, реши
да св предаде въпросното место на лов
ното Д-во „Оекоаъ" за условно ползу
ване на вечни времена, за да може часъ
по-екоро да се разхубави този кътъ на
приморската градина.
Да се повърне преписката
върждение.

за ут

РЕШЕНИЕ IX. При трасиране оси
те на кварталите за бездомниците, се
констатира, че кжщата на Бакова, за
строена по незаконенъ начинъ, подпада
точно въ уличката между квартали: № >&
582 и 683 и съседния кварталъ № 653
ее получава по-малъкъ и не могатъ да
св запазяуъ минималните размери на пар-

Бро* Н б
целите по него. Ето защо техническото
отделение при общината изработва првектъ за изменение на тази часть отъ
плана въ смисъль: да се подобри «ар.
тала Ма 653 и се измести оетьта на
улицата между кв. № 582 и 583.
Комисията, като взе предъ вйдъ, че
изменението регулацията на тази чаеть
отъ кварталите . на бездомниците подо
брява съобщението и дава възможноеть
безъ да се намали- броя на парцелите
въ квартали № 653, 582 и 583 да ее
измени утвърдената регулация преди да
бхде застроена, реши: да удобри пред
ставения проектъ за изменение регула
цията на квартали № № 553, 582 и
583 по сините линии на екицата.
РЕШЕНИЕ X. Регулационната ляния между града и района на ж. п гара
утвърдена еъ указъ № 47/920 год. и
въ последствие отъ части изменена отъ
М-вото на Тел. Пощите и Телеграфитесъ указъ № 3 1 / 9 2 1 година, оничщожава
двата квартала подъ № № 118 и 119,
определени за общински нужди и за жи
тна боъса и следва на местото на поеследния кварталъ единъ триъгълен*'
площадъ при преся чене на улиците „Цириброска« и „Девня".
Понеже сдедъ поелвдньото регула
ционно изменение, общината не в определила за каква цЬль би могло да се
използува това место, то комисията, като
прегледа целия планъ на тая окрайнина на
града намери, че друго подходяща меси
за житна борса и площатъ за вея,
еледъ като се събори сегашната бори
за павиране площада около новата гара
не на, то реши: свободното место отъ
бившата зеленчукова градина, лежаща иа
югъ отъ Електрическата централа, да се
запази за застрояване на житна борса
а новообразувания илощъ между улицит*
„Царибродска" и .Девня* — за пло
щадъ на житна борса.
Постановлението на Общинската
Тричлена комисия
№ 145/922 год.
съ което площада се обръща въ квар
талъ за въ полза на мелницата на Тр.
Никовъ, да не се утвърждава.
РЕШЕНИЕ XI. Съгласно чл. 8 отъ
закона за благоустройството, улица „Владиславъ" отъ 20 метра ширина, требва
да има: 2 пъти по 5-50 м. едната ередня алея отъ 4 нетра и тротоара В»
2-50 метра, а улица „Царь-Бориеъ* отъ
18 метра ширина, единъ пътъ отъ 11
метра и тротоаръ по 3*50 метра. Поне
же съ уригулирване на горните улици
Техническото отделение ще предприе»»
техноте благоустройство и, като ее вземе
предъ видъ характера на. въпросни*
улици и евономяите, които* биха се пес*
тигнади на общината за канализирането
и шесирането имъ, предлага да ее из
мени профила на тези улици, като ул"Владиелавъ" се остави само съ един*
пдтъ отъ 12 метра ширина и тротоар»
на 4 метра ширина, а улица „Царъ-Борисъ" — съ единъ пхтъ отъ Ю метр»
ширина и тротоара — еъ 4 метра ширяна. Комисията като намира мотивите ува
жителни, удобряза предлаганото отъ Тех
ническото Отделение изменение профи
лите на улици .Владиелавъ" и „Цар*Бориеъ".
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РЕШЕНИЕ XII. Разгледа св за
явлението отъ х. Андонъ Илиевъ, еъ ко
ето иска да св преоцени цветето и сгра
дата му, които се отчуждаватъ за раз
ширение на ул. „Вдадиелавъ", като се
воставягь днешнит* пазарни цени.

еъветъ изслуша доклада на избраната 1 св равняватъ приблизително на шееть
отъ него но-рано комиевя за урегулир- ! кубика.
ване въпроса по раздаваните на бездом
§ 6, Изсичанието и направата на
ниците общински места и взе следните
фигури да се извърша въ най-непродъл
решения:
жително време, като се употребата мак1) Теглившите жребие бездомници симумъ 52 работни дни.

Комисията като взе предъ видъ, че
които съ намерени отъ общвн. кохиеня
оценките за този имотъ ех влезли въ
за правоимеющп, задържате местата си.
законна сила, оставя безъ последствие
2) Бездомниците, на конто црезъ
молбата на просителя.
Оъвета, сжедъ като излуша доклада управлението на земледелчвекото прави
обяненията на общин. инжинеръ и ста телство, са раздадени места, и съ спаб
Дени съ крепостни актове за техъ и на
налите по въпроса разисквания,
които правата ех проверени н е намерено
Р Е Ш И :
че заелужаватъ да имъ се дадатъ места,
1) Решенията на комисията по чл- задържатъ дадените имъ такива.
9 отъ
№ №
матъ
както

закона за благоустройството подъ
1,11, III, IV, V, VII, и IX, се приеи удобряватъ единодушно, тъй
се докладва.

2) По решение № VI, съ което се
прилага дворищната регулация на кв.
№ 162 се изоетавя, тъй като се пов
дигна въпроса да се разшири района на
приморската градина, Съ указъ № 3 1 /
910 год. по решение на общинския съввтъ къмъ района на прииореката гра
дина съ биде привхединени кварталите
№ № 161, 162 и 163, обаче, въ пос
ледствие този указъ е отяенвнъ и съ
щите квартали ех биле възстановени.
Сега обаче, като се взеяе предъ вадъ
положителната нужда да се разширя този
/ районъ, за да може тамъ да се развиятъ и заетроятъ бхдащите постройки и
подобрение въ единственния площадъ
за морелечение, съвета намира, че раз
ширението на тази часть иоже да стане
като се очуаедятъ всички частни имоти,
лежащи между ул. „Фердпнандъ" и гра
дината и за това решава: да се направатъ постъпки предъ министерството на
благоустройството, до висшата съдебна
административна Комисия, която да при
знае, по принципъ, че съществуват* ус
ловията по чл. 1б отъ закона за благо
устройството за изменение регулацията
около приморската градина, като се включатъ въ района на последната кварта
лите подъ № 1 6 1 . 162, 163, 191, и
277.
3) По решение № VIII. съ което
се дава на ловното Д-во »Соколъ" на ус
ловна еобетвеноеть место отъ 8 декара
между Българските гробища и француе.
гробища, Морения брегъ и канала като
се взе предъ йндъ, че това место подпада въ приморската градина, въ съсед
ство съ бъдащия Археологически Музей
постанови: се да вв отмени решението
№ 409/922 год. на Варненския Общин
ски Съввтъ. На ловното Д-во „Сокояъ"
да св даде друго подходящо за ловвнъ
домъ место, заедно съ спортните Д в а
нри определяне бъдащитЬ планове за
тия^Д-ва гвь града. :.•.,•-••-

Стравлца 3

3) Всички останали бездомница,
които ех намерени отъ комисията, че
иматъ право да имъ се дадатъ места,
но на ех получили такива, ще твглетъ
жребие на ново
4) Отниматъ ее местата, дадени на
бездомници въ кварталите до търговско
то училище, тъй като тези места се
оставатъ за общински нужди. Бездомни
ците ще влизатъ въ общия спиеъкъ за
теглене жребие на ново.

йностьтп

на комисаря по прехраната и на
маление вижпотията.
8™"

Са

за изсичането и превозването на
дървесната маса о т ъ общинското
с е ч и щ е .Фацара" п р е з ъ 1 9 2 4 — 2 5 г.
§ 1. За задоволяванве нуждите на
бедното .ласеление, чиновниците и слу
жащите при Варненските държавни и
общински учреждения, инвалидите, учи
лищното настоятелство, благотворител
ните дружества и средната класа, на
комисаря по прехраната се възлагатъ гри
жите за изеичание, превоза и складира
нето на 1200 декари дървесна маса отъ
общинската гора „Фацара".

к 7. За сечение в фагуриранмв ще
ее плаща отъ 14 до 16 лева на фигура.
§ 8 Превозътъ на дървата отъ
11,000 тона или 22,000 кубика ще ее
извърши отъ около 14,600 кола; или ако
дневно ее пускатъ въ движение 100 коли
делата дървесна маса ще може да св
превози въ 146 работно дни
§ 9. Превозътъ почва неколко дои
следъ започвацив евчьта и фигурнранието, ,за да ев даде възможноеть на коми
сията да приеме фигурите.
§ 10. Изплащанието на работници
те сокарп етапа всека ехбота и то следъ
като специална комисия въ еъетавъ: единъ
общински еъветникъ, общинския леенвчей, комисаря по прехраната или неговъ
чиновнпкъ прегледа и приеме фигури*
§ 11. За превозъ на дървесната
маса ще се плаща отъ 140 160 лева
тона.
§ 12. Теглеппето на дърва ще етава
въ склада на общината, като св прптегля цълната кола, а следъ това св мери
праздната такава (гарата).
Забележка; ако не може да ее ин
сталира общинския кантаръ, теглото на
товареното въ колата водачество дърва
ще ее определя на око отъ двама вещи
кантаржии.
§ 13. При товарение въ гората
дървата ще се прочитатъ, подпечатватъ
съ епециаленъ пвчатъ а количеството имъ
имъ ще се отбелезва въ прввезнвя бмлетъ.

§ 14 При започвание на превоза
комисаря по прехраната взима огъ дър
жавния десиичей авансова разписка за
50,000 дева, съ която ее получаватъ отъ
Б. Н. Банка горени марки па ехщата
етойпость, които марки се предаватъ на
еъогветняя общинска чввовявкъ за аздавание на горски позволителни. Тези
§ 2. Изеичанието, превоза и еклапозволителни се облепятъ съ горските
дирванието на дървесната маса се из
марки, като ее смета тарифната (общин
вършва по стонански начинъ, като за
ската) стойноеть на единъ кубикъ по
целтьта св употреби часть отъ оборот
40 лева, плюсъ 5 % з а културния фондъ
ния крвдитъ, отпустнатъ отъ държавата
който отива въ държавното съкровище.
на общината.
Дневно требва да има готови горска
§ 3. Дървата
за
горене ще се
позволително
за нянпмумъ 250 кубика.
приготвятъ на фигури отъ по даа про
Преди
да
се изчерпи едната пар
странствени кубич, метра.
тида горски позволителни, требва да ее
ЗАБЕЛЕЖКА: намиращиятъ се въ изплати на Б. Н. Банка авансовата раз
сечището строителенъ материадъ ще се писка отъ 50,000 лв. плюеъ 5 % върху
складира отделно отъ дървата за горе- тая сума за културния фондъ, за да се
ние.
получи нова партида горска марки.

§ 4. Размврътъ на фигуритЬ ща
бхдв:
ширина вдинъ метър, дължина три
4) По решение X, съ което се
метра
я височина 75 см.
•предела м*сто за бъдащата житна борса
§ б. За сечение на дървесната маса
въпроса ее остави да се разгледа и раз
реши отъ Общинския еъветъ заедно съ. ще ее ангажиратъ работници, но требва
протокола на «пециалната комисия, наз дневно да се разчита минимумъ еъ 70
начена отъ съвета за да нан4ри м4сто работника, за да може на време да се
снабди населението еъ дърва за горение.
за житна борса.

§ 15. За контрола и ръководство
въ самотв сечище „Фацара4 се назна
чава отъ Комисариата по прехраната
единъ надзиратель съ надница до 120
дева дневно, който требва да е лице
ннтедегентао, чеетно и познаващо добре
манипулацията съ еечението и превоза
на дървесната маса.

Единъ работникъ требва дневно да
приготвя минимумъ три фигури, които

Надзирателя наблюдава и ржководи
еечението съвместне съ общинския дее^

По бвздомнишкия
В ъ заседанието

въпрвеъ

ей на 8 того об.

Брой 116
ничей, води епиеъкъ на надничарите,
приготовлява наднпчните списъци и нос»
отговорностьта за правилното нит, със
тавяне.
Надзирателя съ встъпванието си въ
дижность дава 5,000 лева имотна или
парична гаранция.
§ 16. За помощници на надзира
теля се назначаватъ отъ комисаря две
честни и благонадсжяи лица, които за
едно въ него контроляратъ сечтьта и
правенето на фигурите. Те полтчаватъ
до 70 лева надница дпевпо.
§ 17. За броение на отсечените
дървета, подпечатванието на товарените
въ колата такива, се назначаватъ постепено три лица съ по 60 лева надница
§ 18. За избегвание па веекаЧсво
хвърляне или саенявание на дърветата
по пътя отъ коларите иди пзгубвание
на отделни коли, необходима е строга
контрола при превоза.
Тя ще се упражнява: 1. отъ гор
ските етражари отъ самото сечище до
8 клн. 2. единъ пожарникаръ — коннкъ
отъ 8 клм. по шоевто до моста и 3. вдинъ
пожарникаръ отъ моста до склада на
общината.
§ 19. За магазннвръ въ склада се
назначава отъ комисариата лице еъ из
питани частность и вещина Той носи
отговорностьта за евентуалните матери
али щети, нанесени на общината при
приеманието и продаванието на дървата
Още съ встъпванието си въ длъжноеть, нагазинера дава паричка иди
имотна гаранцая отъ 5,000 лв. Той по
лучава до 120 лв. надница дневно.
§ 20. За кантарджии въ склада се
назначаватъ вещи лица съ по 70 лева
надница дневно. Отначало може да бъде
назкаченъ само единъ кантаржвя.
При склада се назначава и единъ
работнакъ съ до 60 лева надница.

Отраница

Варненски Общински Вестникъ
дитъ, съгласно наредба № 1 отъ 23
августъ н. г. на г. главния кемпсаръ
§ И4. Начинътъ по. който ще се
раздаватъ дървата на гражданите ще св
определи отъ общинския съветъ по докладъ на комисаря.
§ 25. Оть остатъците на дървата
(кастрежътъ) ще се иагаратъ въглища
по специална наредба, изработена отъ
коаиеаря и удобрена отъ общинския
сьветъ.
§ 26. Часть отъ кастрежътъ, която
не би била използувана за въглища,
може да поелужи и за направата на
колчета за общинския лозовъ разсадникъ
и градините, а така схщо да се даде
безплатно на крайно бедното население
§ 27. Комисаря по прехраната при
развитие на целата служба може да на
значи, еъ съгласието на поетояното присдтствив при общината, едно вещо лице
което да бхдв натоварено еъ завеждание
на целата работа по изеичание, фигурирание н превозване дървата, както н
техното складирани» въ града и про
дажбата имъ на гражданите.
§ 28. Настоящата наредба влиза вь
сила следъ като се приеме и удобри отъ
общинския съветъ.
Бомиваръ по прехраната при
Варнвн. Общин. Управление:
Д-ръ ЗЛАТАРОВЪ.
Горнята наредба е удобрена отъ
общинския съветъ въ заседанието му на
2 октомбрк т. г.

Обявени предмети стъ първи
ГСОбЩйМОСТЬ.

№ 25Г370
§ 21. Окладирването на дървата ще
гр. Варна, 8 Октомврий, 1924 год.
въ склада ще става еледъ изтеглението
имъ, като се нареждатъ отъ самите ко
По силата на чл. чл. 2 и 12 отъ
лари и като се изправятъ.
закона за облекчение продоволствието
и намаляван не на скъпотията (дърРяванието ще започне едповренено
жаченъ вестникъ брой 102 отъ 7
съ превоза отъ сечището За целтьта се
августъ,)обявявамъ следните продук
епазаряватъ една — две резачки, като
ти
за предмети отъ първа необходиинъ се заплаща по 30 до 35 лева на
мость:
хлебъ, брашно, пшеница, кар
тонъ.
тофи, зеленчукъ, месо, риба, млеко,
§ 22. Нарезаните дърва ще се ети- млечни произведения (кашкавалъ, си
фиратъ отъ 2 - 3 надничари съ надница рене, масло и п р ) мазнини свинска
до 60 лева.
мась. животински и др. ^разстителйи
масла, яйца, топливо, соль, гасъ и ва
§ 28. Продажбата на дървата рива (бобъ, леща и пр).
се извършва по определени отъ Коми
сарството и утвърдени отъ общинеквя
Всеки продавачъ на гореизбро
съветъ цени.
ените предмети отъ първа необходиОамата продажба ще се извършва мость е дълженъ два дни следъ пуотъ магвзинера на склада, който ежед бликуванието на настоящата ма заневно ще донася въ комисарството за поведь да постави етикети за цените
наличностьта на дърветата в количест на тия предмети.
вото ла продадените презъ деня дърва.
Търговецъ, който въ указания
*
срокъ не постави етикети на црода
Магазвнера е длъженъ ежедневно ваните отъ. него предмети отъ първа
да внася добитите отъ продажбата на необходимость, се наказва, съгласно
дървата суми въ общинеката каса срещу чл. 12 отъ същия законъ, съ глоба
документъ, която пъкъ отъ своя страна до 5,000 лева.
ще внася въпросните суми въ Б. Н. Б.
Продажната цена на гореизброза възсгановление на оборотния кре-
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ените предмети отъ първа необходимость е сборъ отъ костуемата цена
(т. е. покупната цена превозъ, наеми
застраховки, данъци, лихви) плюсъ
известна печалба.
Съществующите до сега нормаровки на хлеба и месото отъ Об
щинското Управление оставатъ въ
сила до второ нарежданао.
Апелирамъ къмъ Господа тър
говците да калкулиратъ цените на
предметите отъ първа необходимость
най-добросъвестно, безъ надувание на
на разходите, като си предвидятъ
умерени, прилични и допустими за
сегашното време иа народно бедст
вие печалби, защото въ противенъ
случай ще бъда принуденъ, по силата
на правата, които ми дава същия законъ, да прибегна къмъ нормиране
цените на предметите отъ първа не
обходимость.
Комисаръ по прехраната:
Д-ръ д

Златаровъ.

ХРОНИКА
Поканватъ се всички, които не
еъ се явили на работа за отбиване на
трудовата си новиность, не еъ освободе
ни отъ такава, съгласно ХХ1У-то поста
новление на Министерски,съветъ: чинов
ници, ученици, студенти, доброволци въ
армията и жандармерията и трудова и
трудоваци, които еъ отбили редовната
си трудова повинность да представятъ
най късно до 1 идущи ноември т. г. съ
онравдателняте ей документи, ако таки
ва за чиновниците и пр не еъ изпра
тени отъ учрежденията имъ, въ Трудо
вото бюро при общината, за да се охчетатъ по спиеъците и имъ св издадатъ
нуждните удостоверения. Инакъ ще имъ
се съставятъ актове за глобяване.
Същото треба да направятъ и тля
Варненски граждани, които, съ отбили
трудовата си повинность другаде.
•
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Умоляватъ се всички окръжни
постоянни комисии и градски общини, въ
царството, на които изпращаме вестника
си, да изпращатъ въ замяна своите ако
текива издаватъ.
Веички държавни и общински уч
реждения въ окръга се уноляватъ да си •.
изпращатъ обявленията за публикуване
въ нашия вестникъ, редовното излизане
на който е гарантирано.

тт: шински
естникъ.
Печатница .Войннновъ' — Варна.

