- Издава Варненската Градска Община.
Н31ИЗА

СЕДМИЧНО

Частни обявления и реклами:

Абонаментъ 60 лева годишно.

На III и IV етранаца на вв. ем. 1-30 лв.

Единъ брой I левъ.

1а едно публикуване.

Всичко що ее отнася за вестника, да ее изпраща

На кв. са. Г—лева за два влв повече

до редакцията, кметството — Варна.

публикувания.

Къмъ абонатите ни.
Умоляваме ги да побързатъ съ из
дължаване абонамента ей.
За да не етаватъ грешки при раз
даването отъ пощенските раздавачи вест
ника умоляваме абонатите въ градътъ
да еъобщятъ въ редакцията съ от
ворена картичка точния ей адрдеъ: ул.
а №, но които картички ще ее допълни
епвеъка и по тоя начанъ за въ бъдаше
- ^ | ^ * д а е - ^ а з ^ ^ ^ в 5 а в д а ^ а д а . щ е т < ^ на, е ; Еа;

В ъ брой 1 1 7 - 1 1 8 отъ 24 мин.
Октомври на вестника ви, ние изнееохае
изразената въ статията ни .Навременна
реформа" нужда отъ едно реформиране
деловодството и счетоводството на об
щината.
По този поводъ общинската управа
получи еледуюшвя докдадъ отъ 11 того
педъ № 5126, отъ уважаемите г. г: Ф.
Белмеръ — профееоръ при Търговската
академия тукъ и Христо Капитановъ —
директорь иа Банка „Напредъкъ". също
тукъ, кейто докдадъ, като работа на
еоециалисти в компетентни по дадената
материя хора, ще бъде взетъ подъ вни
мание, когато ще се пристъпи къиъ са
мата реорганизация.
Общинското управление благодари
иа казаните господа за ценните ннения,
конте т* даватъ за предстоящата ре
форма, м би благодарила на всички, които
биха ее исказали въ това отношение.
Мненията миъ ще намератъ топълъ приемъ въ вестника ни и всичко казано,
което би допринесло за налучкване най
целесъобразното реформиране или реор
ганизиране иа общинското деловодство
м ечетоводство, ще бъде взето подъ вни
манив.

Вочнтоемото Общинско Управиш.

еатствуоатъ Ето защо контролата епреио записванията на кредитните операции
ири
простата форма на счетоводството, а
5,126
невъзможна и въ такъвъ случай обляновенпо ее осланя изключително на опита
и акоратноетьта на лицата, които навърОтъ Ф. БЕЛМЕРЪ, профееоръ шватъ записванията. Поради постепен
Търговската Академия Варна, ния прогресъ въ дейности» на Варнен
в ХРИСТО КАПИТАНОВЪ, ската градска община, количеството на
Директорь Банка „Напредъкъи, кредитните операции се повече в повече
по реорганизацията иа Счвто- ее увеличава, понеже възнивватъ все пово
*.?,Д*,й°А1, Д!«Ено^ отвощвния. еъ тре
тите лица: контрагенти, подотчетни ли
Господине Кмете,
ца, кредитори по доставки, по заеми и
т.
н., а въ това време честите промени
„Градските етопанетва въ овоет0
въ личния еъставъ н отсътетвнето иа
развитие св поддагатъ.на същите усло база за еааоконтролъ, отъ день на дена
жнения въ конструкцията, както и вееко ее увеличавали неточностите въ заниевастопанство. Нееложния, чисто каеовъ ха- нията и са вваеада бърканица въ отравтеръ, който съществуваше въ опера четнеетьта на общината.
циите на Варнвневото Градско Общинско
Всичка кредитни операции поради
Управление до преди десетина години,
отеътетвието на контролъ и необходимапостепенно се е уедожнявадъ еъ разши
та рационална форна на счетоводството,
ряване дейноота на общината: еъ учре
оетввагь овиепали въ въздуха, ниваде м
дяване на редъ предприятия отъ тър счетоводно не зарегистрирани и ее изговски тиаъ и еъ изменение самата см ееняватъ саао при еъетзвяне на годиш
етена на данъчното облагане. Като ре- ния отчетъ, но и тогава пикой еъ позултатъ на тези усложнения, каеовите ложятвляосгь не може да каже дала е«операции постепенно гтбатъ своето из тановониге случаи еъ правилни.
ключително значение и, напротивъ, се
Такова състояние на счетоводството
повече и повече «е увеличаватъ чисто
не
аоже
да ее иразнае, че отгаваря на
кредитните операции. Контрола на ка
целите
и
задачите на общинското уп
совите операции ее извършва, като ее
равление;
отеътетвието на данни, които
еравиятъ направените записвания съ на
хараятеризвратъ
взаимно— отношвнвата
личностьта, т. е. записаните по прихоеъ
третите
лица
лишава ръководителядо-равходните бюджетни книги суми пра
т
е
на
общината
отъ
възможностьта пра
периодическо събиране, требва да ее рав
ни на сборовете по касовата книга, а вилно да регулиратъ касовата наличноеть;
разликата имъ да се съвпада съ касо по схшата причина не се взенатъ мерна
вата наличнееть. По такъвъ, макаръ и за своевременното постъпване на суми
въ касата и за разходването имъ въ запатриархадонъ начннъ ее извършва кон
трола и проверката на направените за виеиаоеть отъ възможностьта в яеебхописвания на касовите операции. Но, еъ динеетьта на нуждите; съществуюшата
форма иа счетоводството също не дава
появяването на кредитните сделки и при
възможность на раководвтедит* да ввеъщеетврющата проста форма на счето
дягъ резултата отъ дейноетьта на от
водно занневание, кредитните операции
делните отрасаи на стопанството.
се ограинчаватъ изключително съ пар
тидните внигя, тъй да ее каже, система
А това е тава затова, защото об
тическите, а хронодогичесвите (контро- щинското стопанство се отчита по канелирующите) записвания «ъвършвнно от- радната иди иначе казано, простата форГРЛДН.

ДОНЛАДЪ

. !Бро1.121 и.122
ма на счетоводството, която е пригодна
за стопанства, които инатъ само касови
операции. Понеже стопанството на Вар
ненската градска община не се отнася
къмъ тази категория стопанства то еете-етвене е, че и счетоводството й требва
»да;се организира върху базата на двой
ното записване т. е. по принципите на
системата на двойното счетоводство, а еж
;у-щеетвуввщата сега проста форма, требша да
! заеме местото си въ архивата на общината
8 ал прилагане системата на двойнол.то ечетоводетво епремо такова сложно,
комбинирано стопанство, каквото св явя
ва това на Варнонеката градска община,
преди всичко требва да се разреши въ
проса за формата, въ която требва да се
измени тези система.
.Дейностьта на всеко общинско сто
панство ве проявява въ две посоки:
1) Да удовлетворява наситните ну
жда на населението, а именно: да бжде
обезпечена безопаеиостьта и; здравето на
населението, да.насажда просвещение, да
се грижи за баагоустройетвото на града
н т. м.
2) Да дава възможность на насе
лението да се ползува стъ известни кул
турни придобивки или по-веряо отъ удоб
ствата на живота, като нап. електриче
ската енергия за технечееки цели и за
"осветление, водопроводъ, канализация,
> лозовъ разсаднпкъ,зеленчукови градини,
градини за цветя и пр

Варненеки Общински1 Вестникъ
ва нормите па облагането не съ еднак
ви, понеже те вариратъ въ зависимоеть
отъ размера и продължителността на
ползуването отъ благата на предприятията.
Тази двойственность въ дейностьта
ва общинските управления, тази разлика
| въ принципите на облаганото и таксите
I и, най.после търговекия характвръ, който
I носятъ общинските предприятия, които
| иматъ за цвль да създадътъ културни
удобства за населението, не дава въз
можность да се конструира главното сче
товодство на общинските унравдения
възь основа на началата на пълната
централизация на цедата дейноеть на
общината Вьдетайлиранъ видъ се гру
пирате само данните, които отразяватъ
дейностьта на общините по задоволява
на насъщните нужди на населението, а
що се отнася до дейностьта по предста
вяне на гражданите блага на общински
те предприятия т. е отчитанията на
предприятията съ търговски характеръсе извършва яри главното счетоводство
съ обща суми, а детайлизацията на ек
сплоатацията и разултатитй се съсредо
точава при самите предприятия; съ дру
ги думи ечвтоводството напредприятията
съ търговски характеръ се строи на ав
тономни начала, като сметката на еъот
ветното предприятие въ главното счето
водство и „сметка общинско упривление"
въ счетоводството на предприятието се
явявать свързващото звено.

' Страница 2
джетната касова книга, а следъ то«а Св
систематезиратъ по еъответнит* пара.
графи въ разходната бюджетна книга'
Тази организация за записване ва
касовихе операции има следните дефекти1) Касиера едновременно йзпъакац
функцията и на каеиеръ и на метов0.
дитель, съ-други думи, касиера- подот«тВо
лице, което требва да ее контролира съ
помошьта на ечвтоводството, въ дейивателность самъ себе ей контролира. :'
2) Бюджетната касова книга не. ц0.
казва истинското състояние на касовата
наличность, защото по нея на приходъ
се-запиеватъ само часть отъ постъпле
нията, оформена документално, а остана
лите • касови операции -за неопределено
време ее записватъ въ друга, книга — де.
позитната.
:;3).Понеже изразходването на сума
се извършва въ-зависимоеть отъ общата
касова наличность, а не отъ..остатъка ва
бюджетната касова книга, то теоретиче
ски абсурдно е положението1 на касовата
книга, когато разхода е„по;Голелъ„оп
прихода, е обикновенно явление въ бю
джетната: каеова -книга ,налВарненската
градска община.

Естествено е, че такава...организа, ция въ записванията на касовите опе
рации не издържа каквато и да е,кри
тика Касата требяа да бхде поставена
въ нормални условия, а за тази цель
Тази обща схема на счетоводството, преди всичко е необходимо функциите на
.Източникъ за втория видъ дейноеть
по наше дълбоко убеждение, требва да касиера и счетоводителя да бадатъ раз
,.елужатъ .изключително таксите, които се |
блде призната, като най рационална епре пределени между две различни лица. Ка
г.събиратъ срещу използуване обвагите на [
мо Варненската градска община. Засег
сиера требва само да. завежда, и пан
_ предприятията на културните начинания _|
нали 'тгринцапазнйМ еъпроеъ, че е необ
.;и.ври.това големината на тези такси се }
паричните знаци и да води прпходоходимо да се реорганизира, сега.еъще.намира I въ зависимоеть отъ размера и .
разходвата касова книга и то въ проета
ствующата форма на счетоводство при_
нродължнтелиоетьта на ползуването на !
форма за да св само контролира.' НадВарненската градска община, като се въ
.; тия предприятия При установяване на '
вечерь касиера сверява касовата, налич
веде двойното заппеване и обща схема
.ламите почти никога не се прилага прин |
ность съ приходо-разходната^кяига и съ
.за изобразяване разните видове дейно
ципа на костуемата цена. а се пресме ;
сти, необходимо е да се спомене също, общава оетатъка на главното счетовод
„татъ.известни надбавки за да могатъ и <
че е безусловно необходимо да.се реор ство за сведение и контролъ. Разпореж
взлвшаците отъ. експлоатацията да бх- |
ганизира касата и отделите за.,данъци данията къмъ касиера за получаването и
: датъ наеочени за задоволяване пасящите
изразходването на суми въ, форма на ка
те и недоборите.
.^потреби на населението.
сови бележки (заповеди) требва да.«зхождатъ
отъ съответните отдели, да св
Сега
схщеетвующата
организация
По такъвъ начинъ, до като прв пър
екрепячатъ
еъ подписите на упълномо
па
касата
приблизително
има
следната
•внм видъ дейностьта Общинското управ
щените
за
това лица и даг минават*
ление всички събрани отъ населението форма: бирниците ежедневно предаватъ
презъ
контролата
на главното ечетовод
* суми въ видъ на данъци насочва за удо събраните суми въ главната каса, въ
1
етво.
Само
ири
наличнветьта на тези
влетворяване на наехщните нужди на която има две книги за записване по
населението въ общото благо, следова стъпващите суми, една касова кннга за условия организацията на касата ше бх
телно абсолютно отеътетвува етреиежа за бюджетните постапления, а друга — за. де поставена на здрави основи н ще пре
*>иечалба,,то при втория видъ дейность- депозитните. До като поетхпилите отъ стане да дава такива 'абсурдни данни,
еквплоатацията на културни начинапия, бирника суми не бхдатъ документално КОЕТО ние наблюдаваме сега. При пред
,чрезъ които се дава възможность на на- оформени, главната каса ги счита като лаганата реорганизация каеиера не4 об
.п селението да св ползтва оть културните депозити и затова биватъ записвани въ мисля въпроса къмъ коя счетоводна ка
г «достижения, има првдъ видъ предимно депозитната книга, която по ежщеетво тегория се отнася една или Друга суми;
завлечения на печалба отъ тезя пред се явява партидна книга, защото въ нея той се интересува само требва ли да по
за всеки бирникъ е открита отделна лучи пля да заплати - сумата Счетовод
приятия,., която етъ своя страна би мог
, да да служи за разширяване дейностьта сметка. Следъ свършването на кочаните ството пъкъ отъ друга страна открива
въ касовата книга отделни графи4 по
-.. въ задоволяване наехщните потреби на (кочанната книга) събраните отъ бирни
. :наееленвето.
ка суми, биватъ оформени еъ вносенъ прихода и разхода за,да може по отдел
- Въ първия случай нормите на об листъ, а еъ съответната сума се заве но да отчита . бюджетните.. и депозитни
лагането съ повече или по-малко посто- рява личната сметка на бирника по де те суми, а на края открива графа..,всич8
1 аанп, ио понеже изразходването на суми позитната книга д едновремено се за ко" въ която ее изважда общата ву"
,.ее извършва въ името на общото благо писва на приходъ въ бюджетарната ка по. прихода и разхода .на касата., Пр»
•то отъ резултатите на тазп дейноеть се сова книга отначало въ Хронологически такава конструкция на касовата, книга е*
ползува целото население, независимо отъ редъ, а следъ това и въ. систематически достига разделното записване яа .роб**'
етепеньта на участието въ доходите на въ приходната бюджетна книга по съ пилиг-е в изразходвани суми въ» зави1Иобщината, а въ втория случай — субек ответните параграфи. Що се отнася до имоеть отъ това, кхде принадлежат*, * •*
поаощьта на графата .всичко" се получ»тите на облагането и субектите, които разходите, то те, възъ основа на пла
се ползуватъ отъ общинските предприя тежните заповеди, минавать непоеред- ватъ данните, ^които пеказватъ-'' онова
1
тия, съ едни н същи лица, като при то- ствевно въ Хронологически видъ-.въ-бю- общо състояние на касата, което *тр*йв*

Ь..рйнпца ^

Варненски Общински Ввстникъ

да съответствува на касовата налачность
го предприятие има за цель да дава
у касиера.
ясна представа за размера на капи
Не по-добре е положението и отталите, вложент въ дадено предприя
ноено воденето на личните сметки: все- тие, съ цель да му дадътъ възмож
ко отделение има свои партидни книги, ность да функционира, а сметката ек
поради което почти по всека категория сплоатация — да показва резултата
данъци сащеетвуватъ и отделни лични отъ дейностьта
см*ткв; въ резултатъ на такава организация става нужда да са водятъ до
При всичко, че счетоводството
75,000 лични сметки, като много често на Варненската градска община опит
за едно и също лице св откриватъ по ва да изобрази доходите и разходите
неколко сметки въ зависимость отъ раз
на търговските предприятия въ съ
ните данъци, които то плаща. Много ответствие съ „бюджета за приходи
ясно е, четакова явление, преди всячко те и разхоеите ,; , все пакъ този опвтъ
изиеква увеличаване на персонала и сле е крайно несполучлпвъ, защото циф
дователно, усилване сумата за издръжка рите, които се получаватъ съ помощь
на личния съставъ и освенъ това отпе- та на счетовоеството, не обхващатъ
ка скъпото време на населението за да нито съоръженията, нито експлоата
ходи отъ отделение на отделение пра цията на всеко предприятие въ не
урегулирванв на своите задължения къиъ говата целость, а се явявагъ само
Граденото общинско управление.
частични данни, като некои пера отъ
разхода не фигуриратъ по тези пред
Този дефектъ съ успехъ може приятия отделно и съ вмъкнати въ
да бъде отстраненъ, като се ценра други параграфи въ връзка съ обща
лизира воденето на личните сметки та дейность на общината. Така напр.
въ специално отделение, въ което за цифренните данни за електрическата
всеки данъкоплатецъ бъде открита централа преди всичко по съ резко
само една сиетка, която въ всеки мо- разграничени на съоръжения и ек
меитъ би давала пълна картина на сплоатация, а отъ друга страна въ
задълженията на всеко лице къмъ доходностьта на експлоатацията не се
1
общинското управление. За по-големо показва общата стойиость на произ
удобство въ отделението на личните ведената електрическа епергия. въ
" с м е т к и предпочително е да се прила разхода пъкъ с ъ изобразели само не
га системата на подвижните листове. кои специални пера, когато персона
ла, отопление, канцеларски нранадПо своето съдържание личните
лежности, амортизация наемъ иа по
сметки нематъ абсолютно никакъвъ
мещенията и пр. фигуриратъ съвме
контролъ, а това предизвиква посто стно съ аналогичните разходи на об
янни спорове между персонала на об щината, въ нейната целость подъ раз
щината и населението, откъсва ги лични параграфи най после часть отъ
~ ~ ш ъ току щата имъ работа, всвва не сумите изразходвани за-*~ремонтъ и
доверие всредъ населението спремо подържане съоръженията изобщо ие
отчетностьта на общинското управле фигуриратъ въ счетоводството, поне
ние и най-после, не дава възможность же тези суми още не биле урегули
,.. да ое регулира правилно Службата на рани чрезъ касата, а всичко, което
бирниците и своевременното събира не е урегулирано чрсзъ касата, виси
не на сумите.
въ въздуха. Всичко това взето заед
Тези дефекти с ъ дотолкова се но не дава възможность дори и на
риозна, че коренната реформа на пар специалиста счетовоеителъ да се спра
' тидните книги се явява настоятелна ви и получи ясна представа за ре
зултатите отъ дейностьта на такива
необходимост
Поразителенъ дефектъ също се общински предприятия съ търговска
явява и пълното отсътствие на от- характеръ, каквито съ електрическа
, читане дебиторите и кредиторите. То та центрела, водопровода, канализа
ва отсътствие на записване опера цията, техническата работилница, лоциите съ подотчетни лица, контра зовъ разсадникъ, зеленчуковите гра
дини И градините за цветя и «атова
генти и кредитори на общината, не
напълно естествен по е, че точна пред
дава възможность на счетоводството
става за дейностьта па тези пред
правилно да изобрази състоянието на
приятия не може да има и общи и
общинското стопанство Цела група
ския съветъ.
операции, намерили по единъ или
другъ начинъ приложение въ град
Възъ еснова на горе изложеното
ското стопанство, висятъ некъде въ ние идваме до следното заключение:
въздуха и се фиксиратъ отъ счето
1) Сега съществующата проста
водството само тогава, когато взаимформа
на счетоводството, като несъ- |
ноотношенията съ трети лица требва
да бъдатъ възстановени напълно при ответствующа съ сложното комбини |
преминаването къмъ системата на рано стопанство на Варненската гр. |
двойното счетоводство, за да МОГЙТЪ община, требва да бъде заменено съ •
всички по-нататъшни техни видоиз съвършенната и рационална .форма I
менения да намирать съответно отра на двойното счетоводство, като пре |
минаването къмъ новата форма на
жение въ отчетностьта на общинско
счетоводството требва да стане къ*мъ
то стопанство
началото ва 1925—1926 финансова
Най-после по въпроса за пред година
приятията съ търговски характеръ,
2) Незабавно да се разчлвнатъ
счетоводството требва да различава
функциите
на касиеръ и счетоводисъоръжения и експлоатация Сметка
тель
между
две
лица и да се реорга
та за съоръжението на едно или дру
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яизира касата възъ основа на началата изложени въ настоящия докладъ.
3) Понеже за осъществяване на
организацията на отдела за личните
сметки, по началата изложени въ на
стоящия дакладъ, св изисква доста
време, то, ако проекта бъде удобренъ,
требва още сега да се пристъпи къмъ
съответните подготвителни работи, за
да може функционирането на новия
отделъ да стане безъ всекакви за
дръжки. "
4) Отъ 1926 1926 година за
одтелите; електрическо, водопроводно,
канализационно, техническа работил
ница, лозовъ разсадникъ, зеленчукова
градина, градина за цвета требва да
се оргаганвзира . счетоводство на
автономни начала.
5) Да се ходатайствува за изме
нението схемата на , бюджета за при
ходите н разходите*4 въ смисъль да
се унищожатъ сега съществующите
параграфи по прихода и разхода ва
електрическото отделение, водопро
водното, канализационното, техничес
ката работилница, лозовия разсадникъ,
зеленчуковата градина и градината
за цветя като бъдатъ заменени съ
но единъ параграфъ за всеки отделъ
по експлоатацията и съоръжението
по отделно, при условие, че ще бъ
датъ съставени специална бюджети
по всеки отделъ.
Професоръ: Г Ф. Белмвръ.

X- Капитановъ.
Днешната Варненска общинска
управа ще държи много на създава
нето автоноиность въ общинските
предприятия съ търговски характеръ:
електрическа централа, водопровода,
канализацията, техническата работил
ница, лозовъ разсадникъ, зеленчуко
вите градини и градините за цветя
та, евентуално, и за други предприе,
за които би имало смисълъ да се ор
ганизирате.
Нещо повече: общинската упра
ва ще направи проучване и опита за
привличане въ тия предприятия, особенно въ лозовия разсаевикъ, зелен
чуковите и цветни градини, заияте
ресоиани и специалисти хора на про
центни ПОЛЗИ.
Оъ това ще се премпхно чиновничеството срещу заплати въ тия
предприятия и въ тЬхъ ще намерятъ
работа с.-ми
които ги разбиратъ
п които усърдно ще работятъ за уве
личаване на приходите отъ техъ, за
правяне максималните икономии и,
следователно — за увеличаввнне н на
техните процентни пол;и.
А че по тоя начинъ ползите отъ
същите предприятия ще бъдатъ несравнено много по-голели отъ досе
гашните постъпвали въ общинската
каса
въ това общинската управа
е дълбоко убедена.

И . Вествикъ
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зъ комнсарнято
по прехраната.
НРОТОКОЛЪ № 1.
Днесъ 21 октомврий 1924 година,
въ гр Варна комисията, назначена отъ
г на кмета на Варненската градска общипа съ -заповедь • № 137 отъ 20 т. м.
въ съставъ: общинските съветници: Кръ
стю Петковъ и Аа. Медникаровъ, коми
саря "по прехраната Д-ръ Д. Златяровъ,
началникътъ на бюро за социални гри
жи От. Георгиевъ. председательтъ на
Хяебарекото= занаятчийско сдружение въ
града Георги Капановъ и директора на
Хлебарската кооперация .Пчела" ЮрПърнаровъ, за произвеждане проби съ
приготвянето на хдебъ отъ типово бра
шно съ 1 5 % примесъ царевично брашно
и.за определяне цената на хлеба, се
събра въ канцеларията на комисарството
въ Г4 часа следъ обедъ, и като взе
предь.вндъ, че поради напредналото вре
.ме днееъ е невъзможно да бадатъ на
правени проби, реши:
1 Проби за хлеба отъ типово бра
шно еъ примесъ 1 5 % царевично брашно
да ее направятъ утре 22 того въ хле
бопекарниците на Христо Р. Дамитровъ,
Теорга Капановъ и Кооперация . Соци
алдемократа " и то съ изпичане по една
пещь хдебъ последователно въ всека ед
на отъ .техъ, т. е. при първо овалване
на пещьта въ първата фурна, при вто
ро—
въ втората и при трето — въ
третата.
За цельта.да се предупредятъ хл*бопекарввциге още днесъ, за да се при•готвятъ.
2. Да се пристани веднага къмъ
определяне ония отъ разноските на хле
бопекарннците, за които комисарството
и комисията разподагатъ съ достатъчно
данни.
Въ изпълнение на последното си
решение комисията, като прие за база
хлебоиекарппцата, на която се изработ
ва дневно 430 кгр. брашно на .хдебъ,
каквато би за е била приета и но-рано и
каквато отговаря на сегашните условия
въ хлебното производство, призна за
справедлива в законни в определи след
ните дневни разноски:
1. Надници: единъ калфа 70 лева,
единъ помошнакъ ,65 лева. единъ пекарь
70 лева, и .захедннъ чвракъ .55 лева —
всачко.260 лв.«хлебъ по 2 кгр. на всеки
едвнъ. по 8 лева .килограма или по 16
лева на.веекяго —всичко 64 лева или
вричко
324 лв.
2. Нревозъ на брашното
по 0*06 лв. на кгр., крхгло
25 „
3. Ооль по 1500 кгр. при
близително на 100 кгр. брашно
20 ,
4. Вода
-3 п
5. Осветление пра зименъ
евлонъ
4
в. Наемъ при кръгло 24,000
лава годишно
@5
7. Амортизация въ 5 Год. "
?за 30,000 в пвентаръ
17
:
8. Обшвнски такел зата-

Варненска Общински Вестнйкъ^
'1
, "
° *
15 „

бела и «*еть
9. Трудови марки
Ю. Гербъ върху карнетки
11. Пране на блузи, нлаА
тнища и пр.
*
12. Измазване на поме
щението
"
13. Ваня на работявцате
1 пъть въ месецъ
* »
14. Осигуровка протнвъ
пожаръ
* »лв.
Всичко "490
Определяне на останалите разноеки
се остави за утре, следъ произвеждане
на .пробите.
Комисия: Общински съветници Кр'
Петковъ и Ал. Медникаровъ, Конисарь
по прехраната Д-ръ Д. Златаровъ, Началникъ бюро социални грижи Ст. Ге
оргиевъ, Председатель хлебарското сдру
жение Георги Канаповъ, Директоръ Ко
операция „Пчела" Юр Пърнаровъ.

Страница 4
то последователно се изпича приготве
ния хлебъ отъ 4,30 кгр. брашно, съ до
статъчни около 135 кгр. сухи дърва а
сметайки цената имъ найчмного 600,лв.
тона франке хлебопекарницата, опредЬад
разноеки за дърва 80 лв.

Комисията намбри, че данъкътъ вър.
ху общия доходъ и съответните общин
ски и друви връхнини върху него не.
следва да се вписватъ въ разноските на
хлебопекарите, а последните тр4бва д»
го изплащатъ отъ брутния си годишвнъ
доходъ.
Прибавени Горните 80 дева къмъ
определените отъ комисията въ протоколъ № 1 разноски на еума 490 дева
комисията определи окончателно всички
те дневни разноеки на хлебопекарница
за обработване на 430 кгр. типово бра
шно на хлебъ на обща еума 570 дева,
3. Комисията намери, че поради по
скъпването на живота в големите лихва
на оборотния вапиталъ и за полагания
отъ техъ трудъ, следва да св увеличи в
ПРОТОКОЛЪ М '2.
брутната печалба — доходъ на хлебо
Днесъ 22 октомврий 1924 год.,.въ пекарите 'и затова определи при калку
гр. Варна, комисията, назначена отъ г-нь
кмета на Варненската община еъ гапо- лиране цените на хлеба да имъ се при
ведь Й» .137 отъ 20 т. и., въ съставъ: знава дневна печалба — доходъ за об
общинските съветници: Кръстю Петковъ работване на 430 кгр. типово брашн»
и Стовлъ Койчевъ (вместо Ал Медни 200 лева.
каровъ, който отсътетвуваше отъ града),
Прибавена тая сума къмъ разноски
комисарьтъ но прехраната Д-ръ Д. Зла те на еума 570 лева, на хлебопекарни
таровъ, началникътъ на бюрото за соци- требва 'да ее нризнаятъ разноеки и пе
цаални грижа От. Георгиевъ- председа чалби-доходъ 770 дева дневно или на
теля на хлебарското занаятчийско сдру 100 кгр. брашно по 179 лева.
жение Георги Капановъ н директора на
Понеже бедиятъ хдебъ се обработ
хлебарскатв кооперация „Пчела* Юр.
Пърнаровъ, за произвеждане проби съ ва по-трудно и се консумира по-малко,
приготвянето на хл4бъ отъ-.типово бра комисията определи при калкулиране це
шно сь 1 5 % примесъ царевично брашно ната му къмъ Торната еума да ее яряи за определяне цената на хлеба, се баватъ 40 дева новече на 100 кгр. бра
еъбра въ 6'30 часа еутриньта въ фур шно, или кръгло 220 лева.
ната на Христо Р. Дамитровъ и прп4. Тъй като тазигодишните жита
ст&аи къмъ довършване на останалата
еъ
по-долнокачествени
отъ една етрана
отъ вчера работа: произвеждане проби,
отъ
друга
страна
не
св
позволява 'про
определяне рандемана на хлеба и оста
извеждане
отъ
100
кгр..жито
новече • »
налите разноски на хлебоаекарите, оп
15%
бело
брашно
и
отлежали
бели
ределяне цената на хлеба в пр.
брашна не се натиратъ, то комисията
1. Направиха са проби съ прягот- определи рандеманътъ отъ 100 кгр. бе
вяне хдебъ отъ типово брашно съ при ло брашно да се не.смета 132 кгр. хдебъ
месъ 1 5 % царевично брашно отъ мел както до сега, а да св смета 130 кгр.
ница .София". Първата проба се направи
5. Възъ основа на гореустановенивъ-хлебопекарницата на Христо Р. Ди- те норми и данна и на дневните пазар
1
митревъ, ул. "Вдадиславъ ', а втората ни цени на брашната, комисията еъставя
на фурната на Георги Капановъ, улица следна ге калкулация аа цените на хлеба:
Добришка".
А) Тидовъ хдебъ отъ типово пше
Получиха се следните резултати:
нично брашно, съ прияесь 1 6 % царе
Въ първата хлебарница отъ 112860 вично брашно:
а. 100 кгр. брашно по 9'40
кгр. брашно се получиха 158 кгр. хлебъ
яли рандежанъ отъ 100 кгр. брашно — лв. кгр. иостува
-940 лв.
крхгло 140 кгр. хдебъ.
'* б. Разноска и печалба-до
179 ,_'
Въ втората хлебопекарница отъ ходъ на 100 кгр. брашно
113 870 кгр. брашно се получиха 159
Всичко 1119 лв.
кгр. хлебъ или рандвманъ отъ 100 кгр. Разделена тая сума на 140 кгр. хдебъ,
брашно — врдгло 140 «гр. хл4бъ.
Продажната цена на 1 кгр. тнповъ хлебъ
Проба въ хлебопекарницата на Со следва да бхде 7 99 лв. иди кръгло 8 лв.
В. Белъ хдббъ отъ бело пшеничв»
циалдемократ* не се нанрави поради то
брашно
Лв 0 за 100 кгр. брашно ив
ва, че последната при трето опалваив на
10-80
лв.
кгр. крхгло
1080 лв.
пещьта изкарва белъ хдЬбъ, а време
Разноски и- печалба-до
немаша да ее предприеме въ друга хле
барница трета проба; при това кониеня- ходъ на 100 кгр. брашно
220 _»__
та намери, че първит* две проби съ
Всичко 1300 лв.
достатъчни.
Разделена тая «ума на 130 кгр. хдебъ,
2. Комисията намери, че на опаз продажната цена н а 1 кгр. б4лъ хлЬбъ
ването на три пъти една пещь, въ коя едЬдва да бъде 1о дева,

г^,,;.»,?.^^.» у - ^ ж ^
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...,/ : ... Комивията намира, че елщеетвуването на,трети типъ хлебъ отъ чисто ти
пово пшенично брашно, безъ прииесъ на
царевично брашно не само не ее оправ
дава отъ! наличностьта на пшеницата въ
страната, но ще създаде усложнения и
затруднения въ хлебното производство и
възиожность иа злоупотребление съ цег'Яата на по ввтениа твповъ, съ прииесъ
.на .царевично брашно, хлебъ, противъ
които злоупотребления мхчно може да се
, организира еданъ ефикаеенъ контролъ, и
• поради това твя типъ тр*бва да се прелмахне.
Олвдетвие на това определи: отъ
• 24 октомврий н г. да ее произвежда и
продава само два типа хлебъ, както
следва:
1. Типовъ хлебъ отъ типово пше
нично брашно, еъ прииесъ 1 6 % царевич
но брашно, не 8 дева кгр
2, Бйлъ хлебъ отъ бедо пшенично
брашно № @, но 10 лева кгр.
Комивия: Общински съветници Ер.
Летвовъ и Ал. Мвдндкаровъ, Конисарь
по шрехраната Д-ръ Д Златбровъ, Началнявъ* бюро социални грижа Ст. Ге
оргиев*. Предеедатедь хлебарското сдру
жение Г. Каиаповъ и Директоръ коопе
рация' ,Пчела* Юр Пърнаровъ
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->,, „ За раздаването на дърва за горене
: и дървета за строителни цели (материалъ)
отъ Варненското Градско Общинско Упра
вление^презъ 1924/1925 година
!:

§ I. Всички дърва за горене и
дървета за строителни цели (материалъ)
които ще ее получатъ отъ общинското
сечище .,Фацара",
както и дървата,
които общинското комисарство но прех
раната ще закупи, ще св продаватъ сано
въ общинския складъ въ Пожарната ко
манда въ брой срещу заплащане опре
делените отъ общинския еъветъ еъ ре
шение № 2 0 3 отъ 10 Ноемврий 1924 г.
цени, а ииево:
а) дърва сухи отъ общинското се
чище, реколта 1923/24 г. нарезани,
единъ тонъ 5 3 0 лева.
б) дърва сухи отъ „Гепишъ-Ада"
II качество, нарезани 1 тонъ 600 лв.
яе нарезани, 1 тонъ' 4 5 0 лева.
' в) дърва сурови отъ общинското се
чище,: реколта 1924/25 год, нарезани
1 тонъ 4 0 0 лв ненарезани 1 тонъ 360 лв.
. , г) дървета обли за строителни це
ли, дебели въ тънкия край въ дпааетръ
повече отъ 1 4 са. (едъръ строит. натериалъ,) 1.тонъ 5 Ю лв. отъ 7 до 1 4 ем.
(дреб стр. материалъ) 1 тонъ 4 3 0 лв.
Помаляо отъ 7 см. тънъкъ дребенъ етровтеленъ .материалъ), 1 т о н ъ ' 430 лв.
§ 2 Г Отойноетьа на дърветата, ко
ито ще се даватъ като помощь (безилатяе) на .бедни членове на общината, ка
кто и на дървата, които ще се даватъ
на общинските учреждения, ще ее за
плаща отъ общинската каса отъ креди
тите по съответните параграфа ва об
щинския бюджетъ.

,—_
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§ 3. По изключение, дърва за
членовете на общината п за общинските
учреждения въ квартала гСееъ Свнмееъ'
понеже тоя кварталъ ее намира между
общинското сечище и града, ше се да
ватъ както еледва:

наведнажъ, зада не се обременяватъ съ
излишни превозна разходи,
Изключение ще ее нрави и съ дър
вата за общинските учреждения, които
ще се даьатъ съобразно нуждата и въз
можноспта.

а). Само ненарезанн дърва отъ об
щинското сечище, реколта 19.14/25 год.
б) Киетекиятъ занестникъ на ква
ртала се задължава да съдействува на
предприемача па сечището за нзеичаието
и превозването необходимото количест
во дърва за квартала, като намеря се
качи. и превозвачи отъ самия кварталъ.

§ 8. Общиятъ доходъ ще ее взема
•тъ списъците за миналата година.

в) Преднриемачътъ на сечището се
задължава да заплаша на секачнт* и
нревозвачате отъ квартала така, както и
на другите секачи и превозвачи за об
щинския складъ въ града, а аво могатъ
получателите на дървата да спестятъ за
себе ся неще отъ превоза, понеже раз
стоянието отъ сечището до квартала е
е 4 клм. по кхео отъ колкоте това до
общинския складъ въ града.
г) Теглото на дървата ще «е опре
деля въ квартала окомерно.вли на каитаръ отъ комисия въ съставъ; кметския
заместникъ, единь гражданинъ и единъ
учитель.
д) С&щата комисия ще разпределя
и раздава отпуетнатите на бедни жители
дърва съгласно дадения а епиоъкъ.
е) ВСЕЧКИ формалности по приема
нето и раздаването на дървата, които се
изпълняватъ етъ нагазннера на общин
ския сладъ въ града, въ квартала ще
се изпълняватъ етъ кметския замествавъ.
§ 4. Дърва ще ее раздаватъ само
за отопление на жвлища както следва:
а) На единично лице, което нема
общъ годишенъ доходъ повече отъ 30,000
лв. до 1/2 тона.
б) На семейства, които мематъ общъ
годишенъ доходъ повече отъ 60,000 лв.
и които иматъ: 2 или 3 члена до 1 тонъ
4,§ или 6 члена до 1 % тона. 7 и повеке члена до 2, тона.
§ 5. Яа лица и семейства съ поголеми доходи отъ означените въ § 4
не ще се даватъ дърва, понеже дървата
не ще бъдатъ достатъчни за всички жи
тели на общината, и такива лица и еекейства могатъ да се спабдятъ съ дърва
отъ пазаря, както това ще правятъ за
дъпълнение необходимото нмъ количест
во и ония, на които ще се даватъ.
§ 6. На признатите за бедни лица
и еевества ще се даватъ отъ общинското
управление, като помощь (безплатно)
ненарезанн или нарезани дърва, както
следва: на единично лице до г/а тонъ на
семейство отъ 2 и повече члена до 1 тонъ.
Същите бедни лица и семейства
иматъ право да си вунятъ дърва отъ
обшинския складъ съ свои средства, ко
гато желаятъ, до х / 2 тенъ.
§ 7. Всички
на партиди.

дърва

ще ее даватъ

Изключение ще ее направи саяо съ
дървата за квартала „Сееъ-еевмееъ* и
съ ония, които бедните ще си купятъ съ
свои срвдетва, конто дърва ще се даватъ

гр. Варна, 14 Ноемврий 1924 г.
Комиеарь по прехраната:

Д-ръ Д. Златаровъ.
Продължение отъ

СПРАВОЧНИКА
о т ъ брой 120.
Законъ з а направа на иконо
мически кжщн и з а насърчение жи
лищния строежъ, ебнародвапъ въ брой
65 стр. 1 яа Държавевъ Вест отъ 24
еяи 1924 год.
Закона има за пеаь да подпомогне
маеоввя организвранъ строежъ на без
домни български поданици въ населените
мЬста въ царството а да се поощри част
ния хидвщенъ строежъ, дето е приз
нато, че съществува жилищна криза.
Веичви интересуващи ех отъ > орга
низирания и чаетенъ строежъ ще намерятъ подробни указания въ закона, въ
който ех предвидени и помощите, фис
калните и други улеснения.
Занонъ за изменение и допъл
нение на некои членове о т ъ завояа
за пенсиите на служащите прн държав
ните и изборни учреждения, обнародванъ въ брей 74 стр. 1 ва Държав.
вестнивъ отъ 4 юли 1924 гед.
Пенсионерите отъ всичките кате
гории пенсии ще намерятъ подробни ука
зания, за интересуващите ги случаи въ
тоя законъ.
Пенсионери, които иматъ страни
чен* доходъ но-вече отъ 3500 лв. ме
сечно, нематъ право на добавъчно въз
награждение.
Законъ з а търговското и про
мишлено образование, обнародванъ въ
брой 78 стр. на Дър. вест. отъ 9 юли
1924 год.
Училищата еъ два вида: пра
ктически и сродни специални училища.
Първите иматъ за цель да дадатъ на
младежите отъ двата цола достатъчна
подгоговка за самостойно управляване на
на дадена професия по търговията м
проомишленостьта- Те биватъ мъжки, де
вически или смесени. За редовни уче
ници въ началния куреъ ее приемай.
младежи еъ завършено прогимназиално
образование.
Куреътъ на учението трае споредъ
вида на училището, отъ две до три го
дини.
Вторите биватъ мъжки, девически
или саееени Те иматъ за цель да да
датъ на младежите обстойна специална
теоритичвска и практичвека подготовка
за самостойна н ръководна служба въ
областьта на търговията и промишленоетьта,
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Яи-во на Железн. Пощ. и Тел§гр |§
За редовни ученици въ началния щения, ползуващи се отъ покровител Главна Дирекц. на Железн. и Цр '
ВСТ|
класъ св ирввматъ младежи съ завърпено ството на закона, внасятъ на дър
прогимназиално образование, или свър жавния бирникъ ежемесечно по 5 / 0
отъ плашания и получавания месеченъ
шели съ успегь IV кл. на гимназия.
ОБЯВЛЕНИЕ
ноемъ.
Курсъхъ на училището трае четярл
илм петъ година, за тия училища, въ ко
Невнисането на тая вноска св
№ VII 4 7 - 2 5 Б
вто ее приематъ младежи съ завършено наказва съ глоба въ троенъ размеръ.
прогианазвално образование и две или
Понеже обявениятъ на 16 октол».
три години за тия ученици въ които се
1924 год. въ Взрненскето Финансово
орвеиатъ младежа свършили VI жлаеъ.
Управление търгъ относво отдаваае1о
На свършилите едина или другия йи-вв на Желез., Пощ. и ТелеграФ. подъ наемъ павилиона за тютюн.
видъ училище закона дава преимущество Главна Дирекц на Жедезн. и Пристан. при ж. п.стан. по неявяване на конкурент,
не ее състоя, обевява се, че на 26 XII
и насърчителни ередста за самостойна
т. г. въ 3 часа еледъ об*дъ, въ елщ01о
работа.
ОБЯВЛЕНИЕ
финансово управление ще се промий
За навременните и добри етряни на
вторий търгъ съ тайно натдаване, дщ
№ VII 4 7 - 1 1 1
тоя законъ въ общ. вестникъ ще бъдатъ
същите
поемни у еловия я 90,000 лева
обнародвани веколво статии.
Понеже оеявемнятъ на 16 октемвр. Девизна цена.
Зкаона за изменение, допълне 1924 год., въ Варненското Финансово
ние и отменение ва некои членове управление търгъ отноеяо отдаването
Предложенията ее приематъ до З1/
отъ закона за народното нросвещение ведъ наемъ бюФата при ж, и. стан часа еледъ пладне.
обнародванъ въ броз 70, стр. I' на ция Варна по неявяване на конкуренти
Отъ Главн, Дирекция.
Държ. вестникъ отъ 10 жлвй 1924 г. не се състоя, ебевява ее, че на 26.XII
Учащи се, учители, издатели на
учебници и др. ще могатъ да наме- т. г въ 3 часа еледъ обедъ, въ същото
ритъ въ тоя законъ всички интере финансово управление ще се произведе
вторий търгъ, въ тайно натдаванв, при
суващи ги указания.
ехщит* пвемна условия и 90,000 дева.
—оо
девизна цена.

ХРОНИКА

Законъ за облекчение жилищ
ните нужди, обнаредванъ въ брой 83,
стр. 1, ва Държавевъ вестникъ отъ
16 юдий 1924 год
Подъ действието ва закона подпадатъ следните жилища и дюкянека
помещения.
1) Които съ довършени до 1 яяуарвй 1918 год.
2) Които, макаръ о недовършени
до 1 яяуариа 1919 год., »о ? 5 % отъ
постройката ' имъ е довършена до
тоя девь
3) Отделните етажи на зланлята,
включително партерите, щомъ те съ
довършени до 1 януарий 1919 г , ма
каръ и целото здание или 75% отъ
него да не е довършени до този день.
4) Частите отъ престроените, над.
строените и новопостроените здания,
които съ дадени въ разположение на
жилищните органи въ замена на по
падащите подъ закона жилищни по
мещения.
, Ползуватъ се отъ облагите на
закона:
1) Лицата, които оъ били зава
рени въ населеното место при влиза
нето въ сила на закона и които съ
се ползували отъ •покровителството на
досегашния законъ, съ изключение:
а) банкоритЬ, индустриалците,
предприемачите, хотелнерзае, кръчма, рнте, търговците на едро и търгов
ските дружеотва;
б) Всички състоятелни лица.
2) Държавните, окрлжните и об
щинските уереждения и служащите
при техъ до като съ на служба, и
то ако не съ признати за състоятелни.
3) Всички учащи се, освободени
отъ училищни такси.
Отъ 1 септемврий т. г. наемате
ли в наемодатели на дюкявеки поме

Предложенията се приематъ до Ьх/2
часа сл. пладне.
гр. Варна, 11 Ноемврий 924 год.
Отъ Главн. Дирекция

Четете: Общински
В есткикъ.

Съгласно нотата иа Норвежкия «асулъ въ гр. Варна до Варненския Окр.
Управитель отъ 12 того, съобщава е»
за знание, че г. Хриетояния, етоляпап
на Норвегия ее преимепува отъ 1 Яяуври т. г. „Оело \
Кредита за постройка на икономпчнн жилеща е рагпределенъ отъ «•
длежннта общинска комисия, както ещ-,
ва: а) на „учит. чиновн. коопераци* —
450,000 лв. б) на Домоетреитель* 700,000 лв. в) на „подофицерската" —
1,250,000 лв. и г) на „офицерската моперация - 600,000 лв.

ганмтарно о т д е л е н и е .
Вюлетинъ за двишеввето ва заразителните болести въ града.

МогЬПП

отъ 1 до 10 Ноемврий 1924 год.
Всичко отъ
кв
а
V
Начало отъ ви
е
нач. на
е:
1)
я
о
епидемията
\о
денията от*
1в
о заб. | умр.
СО
2
1
3 .-—
15. I. 922 г.
7 671 50
—
1 —
21. IX. 922 г.
1
59
5
1 —
1 — —'" 493
9. VII. 923 г.
2

ТурНиз аЬйошшаНз

12

11

—

4

36

8

1

1

1

7

БОЛЕСТИ
Зсаг1а1.па
О.рМНегШв

Тиз818 сопуи.з.уа
0узеп1епа

—

РагоНИв ер.йет.са

—

УапсеНаз

1

1

—

— •—
1 —

—

Егуз1ре|а8
Те1ап13
ТурЬив ехаптЬ.ета4.
ТурЬив гесиггепв

"-—•

—4-

—

8. VI. 922 т.

30

9в, 15

!6| в

1

Рага1урпи8

193

19

VII 923 г.
30. V. 923 г.

1
—

20

10. I X 923 г.

21

20. X. 923 г.

1

14

30. X. 923 Т.

1

15

29. X. 923 г.

1

30. X 923 г.

