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Права умвопз.
ГражданвтЬ иматъ право на крити
ка, и контролъ върху работитЬ на об
щинската
си упраза.
Гражданетво,
което пе упражнява тия си права, немя
основание да се оплаква, че общинските
му работи не вървятъ добре.
.Едно гражданство, което знае до
бросъвестно" да" упражнява своите "права,
е на правъ пхть за уредбата и процъвтяването на своята община
Безпристрастната и разумна крити
ка е всвкога и въ всичко ползоносна.
Отъ нея произтичатъ еигурните пътища,
които водятъ къмъ правилното разреша
ване на толкова сложните и мъчни въ
проси, съ които се обословлява управле
нието на една община.
И колкото критиката е по-безпри
страстна и скруполна, толкова и после
диците отъ нея съ по благодатни.
Контрола върху работите на общин
ската управа е еднакво свещенно право
на всеки гражданинъ. Чрезъ него се на
дниква въ всичките гънки на управата
на годеното общанско стопанство и се
корегиратъ волни и ненолни грешки на
управниците
Сегашната общинска управа на гр.
Варна иксренно желае безпристрастната
критика и контролъ на гражданството
върху делата си и тя е на разположе
нието на вейки гражданинъ, който би
пожелалъ да има сведения за каквото и
да било върху управлението на общината
Резпектирайки по такъвъ начинъ
правото на всека гражданинъ, сегашното
общинска управа длъжи тутакси да из
тъкне и длъжностите, които създаватъ
правата. Ннкхде нена права безъ длъж
ности. Ако упражняване правата отъ гра
жданина е белегъ на гражданственость,
не по малко е белегъ на такава граж
данственость и добросъвестното изпълне
ние на дългьтъ.

Въ своята искреяна речь предъ мно
голюдното събранве на- 19 того въ са
лона „РЙВКОВЪ", общинския кметъ г. П.
Стояневъ обрисува истинското фвпанеово.
стопанско и пр. положения на общината,
както и въпроса за прехраната и нама
ление екхпотията. Отъ всички слушатели
се разбра това положение и се, разбра
то въ истинската му саасъль.
Тукъ именно стана много ясно, как
ви ех еюблимните ддъасвоети на всеки
-гражданинъ -за-да- св-излезе "отъ туй те.
жко положение. Ааелътъ на г-нъ кмета
къмъ гражданството за еплотеность и
гражданско съзнание за съдействие за
да могатъ да се превъзмогнатъ всичка
мъчнотии въ постигане благосъстоянието
на общината, е апелъ на общественика,
който като съзнава своя дългъ м своята
отговорность за доброденствивто на свои
те съграждани, ясно н категорично имъ
ннпомнюва и техния.

Разумно и прилично ли в да ев
критикува и хули общинската управа, че
удицитв и площадите не ех чисти; че
осветлението не е изправно, че улиците
били непроходими; че епидемични болоети върлуватъ и коеятъ живота на десят
ки гряждани; че водата била недоста
тъчна а пр. и пр., когато гражданство
то манкира на дългьтъ си, въ редовното ом
издължаване къмъ общинската каеа?
Гражданството требва да даде —
това е негевъ дългъ и да иска — това
е негово право, Безъ едното, другото е
невъзможно — норазбранщина е; и кол
кото тя е по-голема, толкова е по-па
костна.
Гражданството е въ правото си да
века отъ общинската си управа мерки и
борба съ продоволственната криза и еъ
екхпотията на предметите отъ първа наобходимость
Има ли то некакъвъ 'дългъ въ тия
мерки и борба? — Безспорно има. На
По отношение тежкото финансово първо место той е пакъ въ длъжностите
положение на общината, дъдгътъ на гра- му къмъ общинската каса. Организира
жванина е да не манкира, а доброволно нето на ефикасна борба еъ тия еоциялни
и на време да си изплати туй, което обществени злини е свързано еъ мате
длъжи на общинската каса. Недоборите риални средства. Общината ги Н1ма и ги
отъ общински налози възлизатъ на мили очаква отъ законните задължения ма
они. Текущитв също не се пдащдтъ ре гражданее къмъ касата й. Неиоетъпятъ
довно. Общината изнемогва отъ безпа лп тия средетва, провалена е и най-до
ричие, утителите, служащите и работни брата воля на общинската управа за до
ците й не съ получавала съ месеци за веждането до благоприятенъ край борбата.
платите си, кредиторите и всеки день
Въ туй отношение дългьтъ на гра
се въртятъ около касата. Това е едно
жданството
не се изчерпва само еъ изположение, граничаще съ банкрутетво.
Какъв* по свщень дългъ на гражданина дължението му къмъ общинската каеа.
отъ тоя да се издължи на общинската Ина то и други задължения, толкова покаса и съ това да спаси общината си ехщественни, колкото злините еъ по-го
отъ банкрутетво? Възможно ли е граж леми А размерите на тия злини, логиче
данина съ спокойна съвесть да упражни ски последица отъ преживените войнв,
своето право на критика и контролъ вър еъ твърде гоаеми. за да се не намери
ху работите на евоята общинска уирава, превъзмогването имъ само вь добрите
безъ да е изнълнплъ току-що казаните намерения и усилия на общинските уп
равници.
му длъжноети къмъ общината?
Възможоо ли е граждарина да роп
тае противъ немарлввостьта на обшанекия
служнтель, когато пе св е издължнлъ
къмъ общинската паса, за да може по
следната да ну. изплати заплптата?

Тази часть отъ гражеанството, коя
то е организирана въ банкерски, коопе
ративни, търговски и пр. учреждения,
требва въ тези дни на тежки народни
бедствия, да помогна съ своите ередства

•а общината, а даже и еъ евоаг* прак
тическа съвети, за намирането на найправвя пъть въ борбата.
Търговцмт* ж консомагорите имятъ
длъжности: първит* да не ламтятъ за
големи печалби, а да нродаватъ етокат*
ей еъ едмнъ доброеъвеетеяъ плюсъ къмъ
костуемата цена, а вторите да изучватъ
нормвровкие на ценят* и да не ктпу
ватъ нищо. взьнъ отъ тим нормировки.
Вв*ки гражденинъ би изпълиплъ найдобра гражданекиятъ ви дългъ, когато
бъде добровоханъ агентъ на общинската
вяаеть и й донася, аа ве*ко нарушение
на нвйнит* наредби за борба еъ продо
волствената криза и за намаление на
екъпвтвята на предмети отъ първа необходиместь.
Грехъ годемь противъ държавата
и обшината ей вършатъ тия отъ замож
ните граждани, които облегайки се на
своето материално благосъстояние, не
държатъ сметка за наредбите на общин
ската влаеть въ борбата й съ скжпотията и явне или тайно купуватъ предмети
отъ първа необходимост* на по-високи
отъ нормираните цени. Въ еегашно вре
ме такова едно действие е равносилно еъ
подкопаване основите на държавата и
обществената сигурноеть, съзнателно съ
здаване незадоволетво въ широките маси
срещу държевния строй и съзнателно
пречене въ усилията на държавната и об
щинска власти да се умиротвори стра
ната и всичко да тръгне въ своя иормаленъ пъть. Такова едно действие дру
ги биха квалифицирали съ предателство
къмъ отечеството-

Въ сметководството сн и въ от
читането си по паричната чагть об
щините съ поставяни подъ същия
режвмъ, както съ н държавните уч
реждения.
Касае дн св до приходи, начина
ва техното събвраве става по същия
редъ, както и държавните приходи:
чреаъ търгове, доброволни спазарявапия, чрезъ облози, чрезъ бирници,
финансови агенти, екзвкутурн вносни
листове, квитанции- и редъ други фор
малности и процедури.
Същите формалности и проце
дури съ прилагатъ и по отношение
на разходите: търгове и тържнн ко
мисии, оправдателни документи, опи
си, сиисъци, требавателни ведомости,
нлатежнв заповеди, контроли и контродьорства, ревизии и пр.
Безразлично каква е големината
на бюджета ва общината, тя требва
да издържа много служащи за спра
вяне съ тия съвсемъ безцелни фор
малности. На всеки случай по голе
мите бюджети изискватъ и по-много
служаща въ финансовото отделение..
Да би всичко туй отстранявало
злоупотребленията и да би осигоря
вало редовните постъпления, би могло

Тъй поставена работата, открива
още да се търпи; обаче действител
се
и
повелително се налага нуждата
ността ни сочи противни резолтати;
отъ
съвършенното премахване на
злоупотребленията не съ отстранени
всички досегашни порядки въ сметко
и постъпленията далеко не съ осигу
водството и отчитането, както а в ъ
рени.
начините на събирането и разеходваВъ зависимость отъ големината нето на общинските средства.
на общината, тя е по-малко или поЧисто банкерския редъ, съ него
големо стопанство, сложено върху ос
новите на самоуправлението. Нейна вото двойно счетоводство, треба да се
та свобода на действие да нарежда приложи за общините, като предва
своите приходи и разсходи въ връз рително се примахнатъ сегашните фор
ка съ локалните и вай предпочтите малности по закона за бюджета, отлно полезни условия, требва да бъде четностьта и предприятията и др.
пълна. Средствата и начините за съ които се прилагатъ спремо общините.
Управителния ежветъ, солидарно
бирането на приходите са и за про
извеждането на разходите си сама тя отговорните съветници или членове
отъ постоянното присътствие ще натреба да си избира и нагодява.
Държавата може да си запази реждатъ и управляватъ стопанствено
«правото на ковтролъ, нъ контролъ финансовите работи на ощината тъй-же
върховенъ, а но детайленъ до педан- както управителните съвети управ
ляватъ работите на дадено дружество
ство.
Взета като стопанска единица, И лично те ще носятъ отговорност
развиваща се на местни условия, об ите, каквито търговския заковъ на
щината не търпи шабданни правила лага на дружественните управителна
/
за своето стопанско развитие. Една тела,
кво и шабланни правила не бива да
Какъ ще се заведе счетоводство
уреждатъ нейните сметководства и то, е техническа работа на специа
отчетность. Това може да се каже съ листите по тая материя общински чктолкова по голема смелость, колкото новници,боравящите съ пари отъконго
погодема е липсата на положителни по треба да даватъ» съответна гаранция
лзи отъ прилагането-ето вече въ про
По такъвъ начйиъ всеки данадължение на по-ввче отъ 45 години копдатецъ или едучаенъ контрагента
разнородни и тъй често изменявани и на общината, ще има своята партида
допълвани държавни закони и прави въ главната книга, гдето ще се виж
лници по стопанско финансовата часть да да дава, да звяза и движението
на общините.
на сметката му ще става така, както
Самоконтрола — това е навее* се движи сметката на клиента на
къде възприетото средство въ цъв* всека банка или дружество.
тящите стопанства.
Установено и~редовно—записана
Кавъ може да се нареди той по по главната партидна книга дебитно
отношение па общините? Разбира се то положение надавакодлъжника, таче при сегашните законоположения ксодлъжника, паеамателя на общински
за управата ва общините, такъвъ имотъ или доходъ, и пр. и кредиторсамовонтролъ е потчти невъзноженъ. вото положение на контрагента на
По закднодателевъ редъ требва общината, ако се касае за общински
да се създадатъ съвсемъ нови поло постройки или доставки, понаташниг!
жения не за управата, а за самоулра- операции по страниците да дава и
ват* на общините. На последните Да зема ще ставатъ тъй-же, както
треба да се даде физиономията, на,де ставатъ, само съ бележки, въ всека
йствително саиоуправляющи съ сто банка и дружество. УведомителнитЬ
пански тела. Другъ е въпроса за по писма ще служатъ вместо квитанции,
литическата страна на-тия тела. Това,
Въ началото, на финансовата го
е друга материя. Нейните позиции дина, до когато бюджета на общината
съ други и върху техъ ние другъ пъть безусловно треба да бъде гдасуванъ
ще говоримъ.
и утвърденъ, на всеки данъкопяатецъ
Имайки физиовомията на дейст , таксопдатецъ и пр. треба да бъде
вително саиоуправляющи съ стопан- предадена данъчната,, му книжка, въ
ственни тела, общините, въ лицето на която се написватъ всички сведения
избираните си общин. съветници, I за бързо намиране партидата му и
треба да представляватъ единъ упра- I всички данъци, такси и пр. съ които
витвденъ оъветъ, както съ управи е обремененъ по общинския бюджетъ.
телните съвети на всички стопанско- I Случайните такси, като за получава
финансови дружества и учреждения, не на удостоверения и други подобни
и всички, или-наймалкото постоянното както и налаганите глоби, ще се впи
присътствие, да бъдатъ солидарно от сватъ въ страниците да взема и ще
говорни за стопанско-финансофата се отбелязватъ въ специалната за тая
страна на общината. '
цель графа въ данъчната му книжка.
Такова положение ще наложи
За изплащането на данъците, бенуждата отъ избирането начина и сре рийте, таксите и пр. ще се уставодствата за самоконтрола.
вятъ срокове, както това е за дър
Въ такъвъ случай, който ще ста жавните данъци, и всеки ще е длъва членъ на общинския съветъ, или женъ да се издължава на сроковет*членъ въ постояното присъствие, ще Въ противенъ случай ще му се на
знае че ще носи не само моралната лага глоба й дъджимото ще се събира
но .и материалната отговорность за по екзекутивенъ начинъ.
дошето управление на стопанско фи
Финансовото управление треба
нансовата часть на общината.
да се преобърне въ финансова Дирек-,

Брой 117 и 118
^ м т м ^ О б щ и н е к и Вестникъ
цня, монтирана подъ солидарната
материалната и морална отговорность
на управителното тело общав. съветъ
иди постоянното приветствие, които'
пъкъ ще установятъ отговорностите
и гаранциите на директора инадругите служащи въ финансовата дире
кция, ако това не стане съ общъ законъ или общъ правилвикъ.
За общинските разходи, разпре
делени по съответните глави и § § въ
бюджета, ще се откриятъ партиди въ
главната книга също съ да зема. да

дава.
Въ всяка партида ще се вписва
изцело кредита по съответния §, по
който начипъ винаги ще е явно какво
е изчерпано но тоя § и какво остава
за да се не превишава кредита- Кре
дитите ще се турятъ па разположе
нието на респективните началници на
отделения и служби и отнущането имъ
ще става по докладни записки отъ
последните визирани, въ зависимость
отъ размера на исканите разходи, или
отъ кмета, иди отъ делото постоянно
присътствне.
Началниците на отделения и служ
би даватъ съответни гаранции, разперите
на които се определятъ отъ общин. еъветъ
съвместно съ директора на финансовата
дирекция и контрольора при същата.
За да се избегнатъ счетоводствата и
отчитанията и въ отделянията и служ
бите, по отношение на заплатите па слу
жащите въ главната партидна книга ще
се откриватъ сметки на всеки чиновникъ
ижш~Ж&~от0Шв1шЪ в службите.
Начина за оправдаването на раеходвте, както и съ какви документи ще
етава това, ще се уреди съ особенъ пра
вилвикъ.
Отчитането на финансовата дирекция
ще етава нредъ общин. съветъ и предъ
контролната при него коиисия отъ
))г- трина съ специално търговско образува
т е граждани, избирани заедно съ об
щинския съветъ..
Като последна инстанция за раз
глеждането отчетностьта на общинската
финан. дирекция ще бъде окрхжната
метна палата, каквито палати е вече врв«е да се създадатъ.
Всеки, който познава сегашната галиматия въ финансовата часть на общи
ните, ще бе съгласи сь насъ, че една
реформа въ .снисъдъ на горната е по веча
1 отъ навременна и належаща. Нейното об* схждане и възприемане се налага още
сега отъ една конференция на градскитЬ
Шговв и други сведующи въ тая нате
рия лица, за да се препоръча тя на пра
вителството и на законодателното тело и
** се оформи съ законъ, който да пре
«ахне и всички противоречущи й досе} гащнн законоположения.
Една повърхностна сметка ни убеж
дава че самата тая реформа нема да костува
и* общините по вече отъ туй, което днесъ
** изразходватъ за финансовата си часть
; & аапротивъ, отъ нея ще има една зна| чителна икономия; защото много ддъжно;5ти като: бирници, финансови агенти, и
1°Р- ще станатъ излишни и ще се закри
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ятъ, ще с е премахнатъ досегашните не
редовност» в злоупотребления а, най ва
жното - - в ъ финансовото иоложипае на
общината ще се постигне едпа стегнатость и едно востроенве, което въ всеки
моаентъ ще дава една ясна. представа за
самото туй положенаеп за положението на
общинската каса.
Премахването пткь на тържкате
формалности, безъ да се премахвать са
мите търгове, за предирпятпя п работа
за които съ нужни търгове, ще позволи
бързото и навременно уреждане на всич
ки стопанственгш въпроеп, които сега,
благодарение на тия формалности, се спъ
вате и въ ио вечето случаи се пропущатъ благоприятните моменти и условия
отъ което е страдала общинската каса

Ш

телеграфните такси.

81)

да паиише единъ адресъ съ я4колао
думп, когато съ съкратенъ адрв1ъ ще
наилше само една дула, а а подпма ще
бюдв съ одна дума ОъБратенъ адресъ на
Мипаетра ложе да бхдв напр „Минврцбогк", за Миивстра на Правосъдието
„йинправъ" *а тоя на Финансаат*: „Ми
НФинаноъ и т. н. За окръжните упра
вители напр. .Окруправъ", за постоянн
ите комисии „Окрпоеткомнеия*, За Варнен. Градска Община , Варградобщннац
и пр. и пр.
Съ тия съкратени адреса и подпнгв
ще св правя икономия въ такеигЬ за
телеграмите отъ една страна м отъ друга
ще се съкрати и работата па телеграф
ния иерсопалъ.
За телеграфни кореспонденция на
официалните учреждения може да св из
работи и едииъ буквенъ шифровъ общъ
кодексъ, ио примера па тоя, еъ който
си елужатъ търговските фирма и банка
въ Америка и въ други държави. Ко
декса може да се нареди азбучно така,
че шифрирането и дешифрпрапето да става
много лесно. Понеже този кодексъ ще
б2дв общъ, чиновниците за шифрирането
и дешвфрврането ще запомнятъ отдел
ните и честоупотребитвлии предлози и
бързо ще могатъ да швфиратъ или дешвфрвратъ.

Отъ неколко години насамъ теле
графните такса последователно се увеличаватъ и днесъ за всека дума за вхтрешна телеграфна кореспонденция се
плаша по 70 ст.
Но понеже таксата е за думи и
Ще се възрази, може би, на това,
отделни буква и цифри, въ търговския и че държавната каса ще губи отъ тава
банкерски светъ е прието, осввнъ въз- съкращаваните телеграфни кореспонден
можностьта да бхдатъ кратки телегра ции. Тона възражение е не състоятелно,
първо заттй, защото икономиите въ слу
мите, последните да се иодаватъ на съкра
чая
ще ех пакъ за същата каса, колкото
тенъ адресь, който се депозирва въ резсе
отнася
до държавните учреждения м
спективнвте Т. Пощенски Станции и по
второ-затуй,
защото на общан. изборни
него телеграните съ предавате на адре
учреждения
тряба
да се дава винаги
санта. Телеграмите се иодаватъ и съ
възножноеть
на
икономии,
гдето такива
съкратенъ подписъ. Тъй напр. Софийската
могатъ
да
се
правятъ.
банка тукъ има съкратенъ подписъ „Сов
банкъ", а Българската банка — „ПроНие еано повдигаме тоя въпроеъ а
мишленбанкъ". Когато първата ще те
ее надеемъ, че респективните места ще
леграфира до втората въ София, елужатъ
го намерятъ за евоевремеяо повдигнатъ,
си съ тия съкрътени, адреси. Това съ
за възможенъ да се разреши въ поло
тъй наречените »търговски кореспонденжителна смисъль и ще направятъ нуж
тни кодекси >, съ каквито си елужатъ
ното за разрешението му.
всички по-големи търговски фирми, дру
жества и банки. Значи, въ търговскобаякерскй светъ по икономически съобра
жения, е позволено да си елужатъ съ
кодексни съкратени адреси. Нещо по-веВъ ааседанпето на 13 того на об
чв: другаде същия тоя святъ си служи
щинския
съветъ се докладва следующага.
и съ свои соботпенни шифри за търгов
ска телеграфна коресиоидонция, не тол
ТАБЛИЦА
кова за прикриване на търговската тайна
Къмъ протоколъ № 2 отъ 6 фовотъ колкото за икономия; защото съ една
руарий
1924 год. на Комшията по обла
група отъ шофрови букви или цифри,
гане
еъ
таксите смЪтъ па Варненските
може да се предаватъ цели периоди отъ
граждани
за годините: 1920/21,21/22,
думи и предложения.
22/23, 23/24 по вида и големината на
И когато това е възможно и до сградите и упражняваните занятия макпустимо за търговско банкерски светъ, евмума и минимума, по който могатъ да
защо да се не допустне и за официал бъдатъ облагани гражданите, еъ огледъ
ните учреждения, а особепно за общин вида и големината на сградата, числото
ските управления, които съ длъжни да на стаите и пр. помещения, кубатурата
плащатъ за телеграмите св?
имъ числото иа хората, които живеятъ
Ние миелимъ, че е не само възможно въ техъ, вада на упражняваното въ тяхъ
но, е и наложително да се изработи занятие, числото на работниците, анга
единъ общъ кодексъ за съкратени теле жирани въ предприятието, сметопроизвографна адреси на официалните учрежде днтелностьта на разенъ видъ занятия,
ния, или пъкъ да имъ се предостави далечината яа еградата отъ сметището
правото сами да си изгогвятъ такива ад и отъ центъра на града и пр.
реси. Кмета, наприя на Варненската об
А. Ж И Я И Щ А.
щина, за да телеграфира на Министра
1. Въ I уч. отъ 20 до 50 лв. на стая
на Вътр. Работи и пр. въ София, требва

Таксите за снетьто

Брой Ш и 118

Въ П уч. отъ 20 до 60 лв на стая 60. Кожухари отъ 200 до 500 лв.
61. Кооперации саоредъ вида от* 300
Въ III уч. отъ 10 до 50 лв. , „
до 2,000 лева.
Въ IV уч. отъ 10 до 30 ла. ,, „
62. Гостилници и ресторанти отъ гии
„ V уч. отъ 10 до 30 лв. „ „
Въ хотелите отъ 50 лв. на стая до
до 3000 дева.
100 лева.
63 Бакърджии отъ 200 добОО лева
1. Въ ханищата отъ 30 до 50 на стая. 64. Мелници отъ 1,000 до 5,000 лв.
8. Оборищата ще ее обдагатъ но чис 65. Дараци отъ 100 до 300 лв.
лото на добитъка, койю живее въ техъ 66. Чеябержии отъ 500 до 1,000 лева
а за ханищата по числото на добитъка, 67. Мутафи отъ 100 до 300 лева
колкото може да се събере въ техъ, 68. Сапунари отъ 300 до 500 лева
като се сжетне з» база по 20 лева 69. Овощари отъ 100 до 300 лв.
ва глаьа едъръ добитъкъ н по 5 лева 70. Зарзаватчви отъ 300 до Ю00 дева
нз глава дребенъ добитъкъ а 20 лева 71. Касапи отъ 500 до ЮОО лева.
на свиня.
72. Феечии отъ 50 до 100 лв.
73. Деблебеджии отъ 100 до 500 лева
Помещения за упражняване на за 74. Кокошкари отъ 300 до 2,000 лв.
нятия въ техъ, проФесии търговия 75. Бирарии отъ 500 до 5000 лева
76 Ахтари отъ 200 до 1,000 лв.
индустрия и пр.
77. Пансиони по 20 лв. на стая
9. Банки отъ 1000 до 5,000 лева.
78. Табаци отъ 200 до 1000 лева
10. Дружества отъ 300 до 5,000 лева 79. Гладачници отъ 100 до 300 лв.
епоредъ вида
80. Дрехари отъ 300 до ЮОО лева.
11. Манифактура отъ 250 до 2,000 лв. 81. Джамжпв отъ 300 до ЮОО лева.
12. Галантарвя отъ 200 до 1000 лева. 82 Менителници отъ 200 до ЮОО лв
13. Складове и магазин -отъ 1,000 до 83. Тахмизи отъ-200 до 500 лв.
5,000 лвва.
84. Тютюнопродавци отъ 100 до 300 лв.
14. Кантори отъ 200 до 1000 лева.
85 Чехлари отъ 200 до 400 лева
15. Кодониалъ отъ 200 до 1,000 лв.
86. Тютюнови складове по 12 лв. на к
16. Депозити отъ 1,000 до 5,000 лв.
о„ метъръ.
П . Кинкалерии отъ 1000 до 5.000 лв.
Съвета удобри таблицата,
18. Фабрики отъ 1,000 до 5,000 лв.
Избра
се комисия отъ номощникъ
18. Печатници отъ 500 до 1,000 лева
Кмета
Б
Елефтеровъ
и общинския
20. Железария отъ 500 до 2,000 лева
съветникъ
Иоевфъ
х.
Стояновъ,
въ
21. Индустриални работилници отъ 500
което
ще
участвува
и
представитель
на
до 2,000 лева.
всеко
съсловие,
професия,
занятие
п
пр.
22. Царвулари отъ -100 до 600 лева.
задачата на която комисия е: да разглед23. Шивачи отъ 100 до 300 лв.
ва заявленията на тия отъ гражданите
24. Обущари отъ 100 до 300 лв.
които,
въ.рамките на максималните и ми
25. Кръчмари отъ 200 до 1,000 лева.
нимални
облагания, счвтатъ че непра
26. Фурни отъ 100 до 300 лева.
вилно
ех
обложени. Едномесеченъ срокъ
27. Шапкари отъ 100 до 300 лева.
за
това
се
даде съ заповедь № 134 отъ
28. Браснарници отъ 200 до 500 лв
15
того,
която
се печата по долу.
29. Брашнараотъ 300 до 1,000 лева.
30. Бараки отъ 100 до 500 лв
Зх. Хамбари отъ 300 до 1,000 лева.
32. Дюгени отъ 200 до 1,000 лв
№ 134
83. Вани отъ 1000 до 3,000 лева.
гр. Варна, 15 октомври 1924 Год.
34. Държавния затворъ 10,000 лева.
35. Кафенета отъ 100 до ,2,000 ле.
§ 13
36. Дърводедници отъ 200 до 1000 лв.
Съгласно решението на общинския
37. Стругари» отъ 200 до 500 лева.
съветъ № Ш отъ 13 X 1924 год.
38. Театри отъ 1,000 до 7,000 лв.
39. Тенекеджии отъ 200 до 500 дева
ЗАПОВЯДВАМЪ:
40. Комисионери отъ 100 до 600 лева
Списъците по облагането съ такса
41. Плетачници стъ 200 до 500 лв.
ва
изхвърляпв
сметь за годините: 1920
42. Книжари отъ 200 до 1,000 лева
21,
1921/22,
1922/23,
и 1923/24 съ
43. Златари отъ 100 до 500 лова.
изработени
и
държатъ
на
разположение
44. Фотографии отъ 200 до 500 лв.
въ
бюрото
на
общински
налози.
Жела
45- Аптекари отъ 1000 до 1500 дева
юшате
ногатъ
да
ги
прегледатъ
и не
46. Бояджив отъ 200 до 300 лева
доволните
да
ги
обжалватъ
съгласно
чл.
47. Часовникари отъ 200 до 500 лева
336
отъ
правилника
за
прилагане
за
48. Млекари отъ 200 до 500 лева
кона
за
градските
общини
въ
едномесе
49. Велоеопедни ателиета отъ 200 до
ченъ срокъ, чрезъ менъ, предъ общин
500 лева.
ския съветъ. Следъ изтичане на горния
БО. Сладкарници отъ 200 до 1000 лв. срокъ, никакви жалби нема да се прие51. Електрически магазини отъ 200
матъ и ще се пристъпи къмъ събиране
до 600 лева.
на
таксите по првнудвтеденъ начанъ
52. Зъболекарски кабинета отъ 200
отъ
ония граждааи, които не платятъ
до 500 лева.
такеитЬ доброволно.
63. Колбасници отъ 200 до 2,000 лева
Настоящата ай заповедь да се раз
54. Агенции отъ 200 до 1,000 лв.
гласи чрезъ глашатай и залепване на вид
65 Сярачи отъ 200 до 500 лева
на места и местните вестници.
56. Бозаджии отъ 200 до 1,000 лева.
57. Налбанти отъ 100 до 500 лв.
Кметъ: П. СТОЯНОВЪ.
58. Дрогерии отъ 1,000 до 1500 лева
59. Адвокатски писалища отъ 100 до
2.
3.
4.
6.
6.

Звпов"—дь
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Варненски Общинеки Веетвикъ

Чеше .Общия. Веетвикъ,

1зъ дейностьто
на отделенията и службите при
общия, управление.
Статистическо отделение.
За време, отъ 5 до 11 октомврай
то е регистрирало:
Раждания: 18 мъже, жени 7, всичко
27. Българи 21, турци 1, арменци 2,
гърци 1, итал. 2.
Умарания: мъже 11, жени 7, вси
чко 18. Българи 14, турци 3, руси 1,
Шенйдбиг. 10—8 българи, 1 тур.
1 арменска.
Преселвания; 24 домакинства, съ
50 члена, мъже 20, жени, 30. По народность: 36 българи, 4 турци, 3 нем
ци, 1 арнвнецъ. 4 евреи, 2 руси. По
поданство: 42 българ 3 немци, 4 ромънекв и 1 турско.
Изселвания: 1 домак. отъ 4 члена
българи, българ. поданици.
Забел. Очакватъ ее сведенията по
цунктъ 4 на въпросния брой 113 отъ
вестника стр. 3.

Финансово отделение.
(Финансови агенти).
Постъпленията отъ финансовите аген
ти за време отъ 29 септември до 10
октомври 1924 Год.
1) Отъ недобори ва сле
ти години
49240-66 лв.
2) Текущи
160398-56 дв.
-: Всичко 209639-22 лв. _
Горните постъпления се разпределятъ така:
1) Цадареко право
762270 лв.
2) Поземленъ данъкъ
1183 лв.
3) Измерване
89 75 лв.
4) Сметь
82,969-10 „
5) 3 % общин, налози, вър
ху празните места
483 Г25
3) 5 % общин. налози вър
ху празните места
5347*50
7) Общин. налогъ върху
виното и ракията
740-81
8) Общин. налогъ върху нвнавиранигЬ трогуари
120
9) Наемъ на общин. места 41259
10) Глоби по заиоведи и
постановления
4645
П ) Такси отъ киномотогр. 5088
12) Такси отъ издадени
удостоверения.
33,65Г56
13) Такси отъ гробове и
катафалката
12,25000
14) Отъ продадени цветя 1096'00
15) 5 % бюджетно увелич. 1649*00
16) Огь кръвнина
4165630
17) Такси за постройки
7318-60
18) Отъ еанитарни и "др.
вннги
945 00
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Абенам. на об. в-никъ 360'00
Канално право
82000
Кариерно право
147
Анализи
650
Отъ пазбища
200
Огъ патенти
4999*35

„
„
„
.
п

»
.п
,
„
„
„
„
„
„
»
»
»
я
я

-

Отъ недоборите най-годената ву"*
38,529-10 лева е отъ сметьта.
Забележ- Горните еведвния еъ сал»

и,Л;

отраница и

по птяктъ 9 отъ въпросника, обнародванъ на зтр. 4, брой 113 на общински
ввстяивъ.
, Очакватъ ее сведенията и по дру, гите пунктове»
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Общински Лозовъ Разсадникъ
(отъ 1 Януари 1924 г. до края на
свпгвмврий с. г.)
• Общо пространство 3 6 4 5 декара
отъ които: 147*7 декара маточникъ, 22
декара облагородени лозя и 0*580 дек.
«еетни, 1 0 2 декаря укорепилище, 15580
декара други култури, 28-2 дек. пътища
сгради и дворно место и 140 24 декара
неразработени места.
Полученъ лозовъ материалъ: пър
вокласни рвзници 1,524,880 второклас
ни резници 301,420 укоренени ублагорвдени 1 кд. лози. 11,063 II кл. лози
6010 укоренени диви лози 4,800.
Направени раеходн: за заплати
40,729 лева за добавъчни възнагражде
ния 112'094 лева, за надници 378,796
лева, веществена разходи, 26,640 лева,
зафуражъ 14,631 лв. а всичко 572,890 лв.
Получени приходи: отъ лозовъ на
териалъ 718,964 лева, отъ разни други
72,881 лв. а всичко 791,845 лева.
Забележка: За облагородяването и
отглеждането на 877 000 лозови пръчки,
съвместно еъ Варненската- Окръж Пост
оянна Комисия, .е изразходвано оевенъ
горвия рвзходъ: отъ общината — надни
ци,, 137,053 лв. и за вещеетвенни раз
ходи. 28,997 лева, а всичко 166,050 лв.
в отъ Поетоян. Комисия: за надници
58,508 лева и за веществени разходи
16,532 лева. а веичао 85,040 лв. иди
всичко 251,090 лева.
Въ такъвъ случай общо разсходигЬ
възлизатъ на 823,480 дева.
Облагородените лозови пръчка еъ
въ много добро състояние и съ потчти
узрели.
. Плодни лози, облагородени съ раз
ви сортове грозда 22,000 кв. метра или
11,220 броя лози. Местно лозе при ре
.ервуарите 580 кв. нетра или 337 броя
лози Полученото грозде до 10 октомври
I. г. е 10,193 клгр. отъ 15 декаря,
понеже другото е още млади дози.
Въ района на Варнвнеккта община
има частна лозя: стари местни 12,000
Дек; хаври 13,000 дек. американски обла
городени 2,100 дек. и двректни (итали
ански) 200 дек., всичко 27,800 декр.
Презъ пролетьта на 1924 год. съ
посадени 200 дек. Има реголвани места
за лозя около 120 декара
По общинските регистри има заре
гистрирани америкаиски лозя само 1321
Декара — 779 дек. не еъ зарегистрирани
Това е една грешка отъ страна на
«озарите, защото въ случай на повреда
•ли,кражби, щонъ лозята имъ не съ заре
гистрирани въ общината на обезщетение
' е няматъ право.
Въ; «дедующия брой на вестника
Щ* обнародваме разпределението на за
саденото пространство ^въ лозовия разсядвикъ и полученото производство за
същото време.
(Оледва 6 страница)
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Забележка I Въ графит* на забел Iепадатъ следните заводдния: банкг, кан
тори, сладкарници, кръчми, кажбасници, бирарии, казина и хотели.
Забележка II. Въ графата на забел. II епадатъ следните заведения: магазаив,
книжарници; шивачници, обущари, фурни, бръзнарннцн, бакалнвци, чаеовнмкари;
дрогерии, аптеки, мдевари и гоетилнацм и други непоказани въ забедзж. 1.
II.

Т А Б Л И Ц А

за. изплащане изразходваната електрическа енергия отъ безеаевронерни инетазаци.
Домове, за евещи месечно

Заведения, по заб. Заведения, по заб.
I на свещь месечно II на евощь месечно

1) до 50 ев. миннм. 25 св. по 60 лв.

по 1-20 дева

по 100 дева

2) до100 евещи на свини, по 0-80 лв.

по 1*20 лева

по 1 0 0 лева

3) до 150 свещи на сзвщь по 1 0 0 лв

п . 150 лева

по 1*25 лева

4) до 200 св. на евещъ по 1-20 лв.

по Г80 лева

5) Надъ 200 св. на свещь но 1*50 лв.

по 2*25 лева

по 1.-50 дева
по 1 80 лева

Забележка: Разпределението на ка
тегориите на заведенията става по съ
щия начинъ, както и за електромернвте
инсталации.
Всички заведения: магазини, кръ
чми, бакали и пр. задължително требва
да се енабдятъ съ общински електроме
ри, еъщо и домовете, принадлежащи на
единъ и същъ стоаанннъ еъ повече отъ
три лампи.
Разпределение на енергията меж
ду домъ и заведение — ме ее разреша
ва Вс*ко заведение се задължава да ее
снабди съ одевтромеръ, иначе ее плаща
на общо основание, като заведение.

енергия: саротопитадищата, етаропиталището, червения кръетъ, безплатните•уч.
тапезарии, Археод. д ве, д-во „Юнакъ-"
д во .Майка", църквите, добруджан
ския панеионъ, политически клуболе, чита
лища и клубовете на спортните Д-ва.
По 8 лева заплащатъ електриче
ска енергия всички: държавни учрежде
ния1 и чуждестранни консулства; само че
последните, ее оевобождаватъ отъ запла.щане 10%.

А. Абонати, които конеумиратъ ме
сечно на конска сила*.
Де 20 видовата часа електрическа
енергия плащатъ 6'— лв. килов. чаеъ.
До 30 киловата часа електрическа
. Семейство съ близко сродство: енергия плащатъ 6*50 лв. килов. часа
Надъ 30 видовата часа електрическа
баща, еинъ. братъ сестра, не се ползу
енергия
плащатъ 5.— лв. видов. чаеа.
ватъ отъ правото на разпределено елекТова
е за дневната енергия.
енергия.
При разпределение електрическа
Б. Абонати за двигателна сила, кон
та енергия между равните еемейетва, ее то конеумиратъ мееечно електрич. енер
правн разпределение замо въ следните гия за работа нощно време, ее еъобрасъотношения 1 : 2 : 3 ; 4.
заватъ еъ следното:
1) Половина чаеъ предъ залезъ слън
Отделно лице кварираатъ не ее
це,
до
6 чаеа предъ пладне на бледния
см*та като домакинъ, а некелко еемей
день
не
се разрешава абсолютно никаква
етва, които живЬятъ заедно м «е храработа,
а
еледъ тоя чаеъ рвботять и изнятъ наедно, ее смета за едно еемейетво.
плащатъ
нзразходватата
енергия по таб
По костуема цена 7 лева на
лица
точка
„А".
КИЛОватъ-часъ заплащатъ електрическа

.^.иАк

БроДТГПГТГЬ"

иарненекц Оищиноки ценни ь^

2) Кинематографите за двигателна 1 шафойръ. Ежедневно почти отъ личния
сила плащатъ отъ ^ часъ предь залегъ еъставъ на нежарната команда 25 челеелънце;до|6 часа предъ пладне на след века еъ въ раеходъ по разни общински
ния дввь, по 9 лв, на коловатъ часа, а '' служба. Това не е въ интереса на слу
следъ товарна общо основание, както въ жба, защото е въ даденъ моментъ еъ
наличните само 16 чоловека не би могло
точи^А^о-горе.
да се потушава еиденъ пожаръ.

Такси:
За планове на електрически инсталацвн в двигателна сила-мотори.
1) За нданъ отъ 1 до б лампи
за първата 15 лева, за всека следваща
по 5 дева.
2) За планъ отъ 6 до 10 лампи —
за първата 20 лева и за всека нослед.
по Ю лева.
3) За планъ отъ 11 лампи нагоре
за първата 40 лева и за всека след».
по 16 лева.'
За допълнителни лампи таксата се
определя, като се ииатъ въ предъ видъ
лампите на старата инсталация, плюсъ
тия ВЪ проектъ.
4) Ва планъ за двигателна сила.
за конска сила и часть отъ нея по 75 лв.
Къмъ таксите нредвидвии въ точки
1, 2, 3 и 4 се прибавятъ и 5 % общ:
ораьо, а акцизъ, както в до сега — н е
се събира.
За да св приематъ тия таке», взета
• предъ видъ еледующата сметка за раз
ходите по електрическото обслужване за
година врене:
1) Газьоль
'"
1,500,000 лв.
2) Масло
.
180,000 ,
3) Подръжка на мрежата 400.000 „
4) Лихви -и погашения
440,000 ,
5) Подновяване
. 600,000 „
6) цереонадъ
___ 1,300,000' „
Всичко 4,370,000 лв.
; Законна печалба 15°/ 0 655,500 ,,
А веичко 5,025,500 лв.

'
]
I
|

Живия инвентаръ на пожарната ко
манда е: 48 коня и 6 вола. Съ пожар
никарските коне и волове се обедужватъ
общинските файтони, катафалката, кола
та за дезинфекционната машина, зелен
чуковите градини и пр.
Дрезъ тази година отъ обработва
ните съ хората и еъ добитъка на по
жарната команда общински ниви еподучено: 14,697 килгр. ечеиикь, 204000 кгр.
фий-сено, 5,000 клгр. ливадско сено,
3,000 клгр люцерна 2,000 клгр. просо
сено и 18,000 килгр. ечвмяна слама

Отъ началото на т. 1924 год. до
12 октомври т. г. е взраехедвано сдедующето количество фуражъ: 37,858 клгр,
ечеаивъ, 3,805 клгр. царевица, 20,000
\ клгр. фий-сено, 27,477 клгр. ливадско
сено и 38,736 клгр. слама.

Общинската библиотека.

Тя има разни книги отъ 12,347
инвентарни ноивра, въ по-вече отъ 15,000
тома, отъ които 700 тома (200 отъ големъ форматъ) подвързани. Нужно е да
се подвържатъ в другите, както и да се
препедвържатъ ония, които съ повреде
ни отъ постоянното инъ минаване отъ
ръка въ ржка на четците.
Огъ началото на т. 1924 год. до
днееъ библиотеката е била посетена -отъ
7,805 четци. За същото време съвзети
за зегене по домовете имъ 5575 тона
различни книги, отъ които 4710 съ по
върнати и 867 оетаватъ още въ четците
За домашно четене вай много съ взи
(продължение отъ 5 стр.)
мани книги по белетристиката — около
Пожарната команда.
За средствата, съ- които тя мани 80°/ 0 и 2 0 % научни книги и списания.
Срещу неизправните четци, които
пулира, изложение ще дадемъ въ след
не
съ
повърнали въ срокъ взетите отъ
ващия си брой. Тукъ ще кажемъ, че те
техъ
книги,
библиотечния конвтетъ ще
еъ оскъдни, подугодни и съвсемъ недо
реши
нуждннте
мерки.
статъчни. Предъ видъ на новите отъ
Но всеки случай не е препоръчи
некодко етажа постройки, каквито съ
доста вече въ градътъ, наложителна е телно да со задържатъ долго време биб
лиотечните книги и списания, отъ които
итждата отъ една автоматична стълба.
Време е вече да се.уреди и теле биха могли да св възподзуватъ други
фонна мрежа за сигнализация и бързи четци.
При сегашната екдпотия на книги
съобщения въ случай на пожаръ, особени синсаяия, единственното место, отъ
но въ крайните квартали на града.
Въ отделна статия ние ще изне- гдето ногатъ да се получаватъ за дома
семъ н^аедата отъ участието на застра шно четене такива е общан. библиотека,
хователните дружества въ снабдяването Не бива да се злоупотребява съ нейното
на пожарната команда съ достатъчни и гостоприемство и уелуждиьость.
модерни средства за лесното потушаване
Въ заседанието си но 28 минали
на пожарите, — нещо, което ще е въ Сентеаври, библиотечния комитетъ, съ
интереса ва самите техъ, макаръ те да участието-на некой отъ просветените.г.
съ обложени съ общински налогъ.
г. граждани, изказа мнение: да се приОтъ началото на тек. година до мести библиотеката въ неков по-центрасега въ града е имало всичко 9 пожари место въ градътъ за да бжде тя по-дос
на поетройки, бираки и плевници, на тъпна за четолюбивата публика.
обща загуба около 339,000 лева. Дожа-.
Дано тая добра идея намери ио рите еъ причинявани по-вечето отъ скоро своето разрешение.
небрежносгь • непочиегване на баджи а пр
Личния еъсгавъ на пожарната ко.
мьвда се СЪСТОИ ОТЪ: 1 командиръ 1 по.
мощникъ, 1 домавинъ — касиеръ 1 стар.
ши пожарнпкаръ, 1 старши по конюш
ната, 41 пожарникари, 3 файгонжив, „
По Случай освещаването на храма
2 яхърджпв, о колари, 1 фенерджия и
памятникъ йСв. Александъ Невскя„

011КА

- ' • • * '

въ София, Г н ъ Варненски Кметъ под.
несе оть името на Варненските грахдаки на Св. Синодъ поздравления и бдагопожеданая. по който поводъ на 8 юго
се получи елвдующвто писмо:

Господине Кмете,
,. Получихме телеграмата, съ която
ни поднасяте етъ свое име и отъ имею
на Варненските граждани поздрави е
благопожелания по случай освещаванетб
на храма — паметникъ * Св. Ал. Нев
ски". Участието (съ чувства и-прежи
вявания) на Варненските граждан въ
това всенародно тържеетво зарадва много
Ов. Синодъ, който пожелава да крепящ
всекога и въ всички добри чеда на нашата
православна църква и нашата родена
великия* добродетели на благочестието
и родолюбието, а за Варненци н града
Варна модитствуваме усърдно миръ, бла
гополучие и всеко добро отъ Гоепода
Бога.
Призоваваме надъ Васъ Божията
благодатъ и оставаме Вашъ усърденъ
молитствователь".
Наместник- Председатель на
Ов Синодъ Пловдивски ЯВаксимъ

ЗАПОВЕДЬ
№

128

гр. Варна, 4 Октомври 1924 год.
§ 2
Понеже съ отъ годена важноеть све
денията, които г. началниците на отде
ленията и службите при общинското
управление требва да даватъ въ редак
цията на Общински Вестнивъ, безъ ко
ито сведения е невъзможно да се изнася
предъ гражданството за знание и об
ществен* контролъ - дейнестьта на об
щинската управа, по всички отъ общест
венъ и местенъ интересъ въпроеи и ме
роприятия,

Заловедвамъ:
1) Г. г. началниците на отделени
ята и службите при общинското упрашг
ление, да даватъ въ бъд&ще редовно
всеки еъботень день въ редакцията иа
Общинска вестникъ грижливо събиран!
и добре проверени сведения, епоредъ из
ложените броеве 113,114 и 115 на
вестника точки.
,
Предуцраждаванъ ехтите, че за
неизпълнение на настоящата ми заповед.
ще извекваиъ най строго.
2) Задължавамъ редактора на вест
ника да ми донася за несвоевременното
или непълно доставяне на исканите све
дения, за да пареждамъ потребното.
Настоящата ми заповедь да се съ
общи въ преписъ на всички началяядя
на отделения и служби при общинското
управление, за знание и изпълнение.
Кметъ: П. СТОЯНОВЪ.

СКИ

стникъ.

