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Издава Варненската Градска Община.
ИЗЛИЗА

-СЕДМИЧНО
Частни обявления и реклами:

Абонамвнтъ 60 лева годишно.

• -*

На III I IV страница на кв. см. 1-30 лв.

'/!4У(

1а едно публикуване

Ьдинъ брой I левъ.
всичко що се отнася;за вестника, да се изпра

На кв. св. 1—лева за две вля повече

до редакцията) кметството — Варна.

Ш Ш въ оЦин.
управление^
Теорията, практиката и времето на
ложиха предприемането реформа въ об
щинското, управление, предимно вь фи
нансовото отделение, въ статистиката и
,ажмидг1^а^нДо$ канцеларско делопро
изводство
[I-••. \
'•"":!
Реформите ;»ъ' финанъоното отделе
ние, за които се дадоха и щесе' даватъ
въ веетника ни {обширни разяснения, съ
започнати и въ скоро време гражданст
вото ще види Еолзите отъ техъ. |
*'
1
•
I•
Туря се началото и за реформиране
на етатисТикат! — една служба пра об
щинското управление отъ годено значение
Статистиката е скелета на всички
научни, стопанственни, икономически и
пр. предприятия Нейните цифри съ не
обходими за »сичко в въ всичко. Една
гол!ма стопанска единица, каквато е на
шата, община! св нуждае отъ всестранна
статистика- в за да я нагоди, св пред
приемам, всички целесъобразни м!рки.
Досегашното административно—кан
целарско /дъдопроизнодство е наследено
отт Русюто окупационно управление
То е бюрократично и утомително. Фаббрака е на архивенъ бадаетъ.
.' Реформирането на финансовото от
деление > статистиката ще отнеме иди
Щ» намали много отъ преписките, които
Д« сега; вървяха по административния
кшалъ н правяха архивния баласть.
Административното отделение ще остане
А> се занимава само съ преписки отъ
*ств агминвстрагнвенъ характеръ. и еъ
йкива,;' които взискватъ преписки. Ще
* въведе Е предпочита надпиеното пис(оводетю, чрезъ което св пести време и
«е се хаби канцеларски материадъ.
,!
Децентрализацията на службите.
в
"ято следъ реформирането на двете
в
*Жни служби: финансовото отдел, и стати«Пческата, ще св наложа сама по себе ся
,

- .

•

публикувания.

и гае посочи и начина за реформирането
на азмяпнстратпввото делопроизводство
Съ посочените три реформи ще се
установи единъ редъ, който въ значи
телна етепенъ ще намали работите въ
общин. управление и ще улеснява граж
даните, които отиватъ въ общин. управ
ление по разни работи.
Но реформите, колкото и съвършена
да ех, ако изпълнителите имъ не съ
простятъ съ старото^ и сами не еъ реформиратъ; ако, отъ друга страна, и
гражданството не се реформира, въ смисъль; да не дири въ общинското управлепие това, което не е отъ негова компетентность и длъжность и когато отиде
въ общин. управление, да не приказва,
освенъ за работата, за която отива, —
добрите реформи, които се предприематъ
нема да дадатъ очакваните резултати.
Общината е домъ на гражданството
и колкото по-рече въ тоя домъ има редъ
и експедитивкость, толкова по добре е
за самото него — гражданството, което
е длъжно да се съобразява еъ устано
вения редъ.

ИЗЛОЖБА.
Едно отъ средетвата за нагледенъ анализъ върху занаятчийските провзведения
и констатирване напредъка или назадничввостьта въ тйхъ-еа изложбите.
Констатирания въ изложбите напредъкъ, който се длъжи на усъвършен
ствувана техника, лична инициатива,
вкусъ, упоритъ трудъ и постоянство,
греба да бъде наеърченъ съ похвални
отзиви и съ съответни премии.
На констатираната пъвъ назадничевость требва да се подирятъ причи
ните — посредственни и непосредствения
— и съ съответни средства да св отстранятъ.
Това

еъ основните

принципи

на

изложбите, биле т* индустриални, зеиледелчееки или занаятчийски
У насъ занаятите съ играли м
играятъ важна роль въ стопанския животъ на населението.
До преди създаването на вмества
те у насъ индустрии, звнаятнт* еъ бмлв
източниците за задоволяване на пове
чето нужди на населението. Същите
нужди те задоволяват* и сега, а ще гм
задоволяватъ и за дълго време, въпреки
големите крачки, въ известни области и
на индустрията ни.
Че ролята на нашит* занаяти е
грамадна, явствува и грижата за т*хъ
на държавата чрезъ своето законодател
ство за техното регламентиране н на
сърчение.
Грижагъ ее техъ в Търговско—Ин
дустриалните камари.»
Но едва осезателна грижа за т*хъ
въ нашия окръгъ си възлага и окръж
ното стопанско изборно учреждение —
Окр. Постоян. Комисия.
Тя св е сирела на окръжните за
наятчийска изложби, като пробно сред
ство за напредъка или упадъка имъ и
за насърчението и модернизирането имъ.
Ето защо тя проектиран да уреди
окръжна ииожба — една похвална идея
добрите резолтатв отъ която съ безсъмнепнв.
За целтьта тя е приготвила съотватенъ правилникъ, разглеждането и
приемането на който съставлява 2 точка
отъ дневоия редъ на извънредната сесия
на Окр. съввтъ, който в еваканъ на та
кова и започна заседанията си отъ 2 того.
Споредъ проевто-правилника, окръж
ната изложба на занаятчийски изделия
ще трае 10 дня въ гр. Варна,и времето
ще се определи' между 1 Юннй и 2 0
Августъ — когато се .намери за найудобно.
На изложбата ще се допущатъ из
делия на признати отъ закона занаяти.
Редовни изложители могътъ да
бъдътъ всички занаятчии въ Вврнен-

Варненска Общински Вестникъ

Брой 133
ския окръгъ. Ще се донущать такива
и отъ делото царство, обаче тЬ йена да
мматъ право на парични премии.
Въ изложбата ще се допушатъ за
излагане — демонстриране и разни ма
шини и уреди, които ех въ свръзка съ
занаятчийското производство, но бевъ
право яа парични премии.
Премиите на отлпчилпте се съ своите
занаятчийски произведения занаятчии,
ще бхдхтъ парична и ще св оиредвлятъ
отъ специаленъ комитетъ.
Тези еъ основните положенвя на
проекто-правилника за окрхжняте зана
ятчийска изложба и нека се надеемъ, че
тая добра инициатива па Варнен. Окр.
Поетоян. Комисия ще бхде увенчана еъ
пъленъ успехъ.*)
Варнен. Общин. Управа пра съзна
нието, че изложбата ще ползува и
Варненските занаятчаи длъжи пай от
лични симпатии къмъ тая инициатива и
зз нейното реализиране ще тури на раз
положение всичките сн услуги и съдей
ствие.
•--• *) Когато настоящата нп статвя беше
подъ иечатъ. научихме, че правилника
е вече приетъ отъ окр. съветъ.

Водни и коншпп
ТАКСИ.
За

истеклите 1920—24 години.

Въ заседанието си па 19 того, протокодъ № 2 1 решение .?» 70 общинския
съветъ; възъ основа протокола на спе
циалната комисия отъ 14 м. н., прие
сдедуюшите водни и канални такси за
фианнсовите 1920 — 24 година.

цата, казармите, Д-во „Гроздъ", шосето
за Евкеиноградъ н улица „Канадскал,
Памучния квартадъ, Пекаровата махла и
бездомяишкия кварталъ, Сесъ - Севмесъ,
ако живеятъ въ кхща съ частна водна
инсталация, плащатъ по пунктъ 1, 1, т.
е. по 120 лв.
• А, ако въ кхщитЬ, въ които жи
веятъ, нема частни водопроводни инста
дации, плащатъ по 30 лв.

Прераеходъ
Семейства, живущи въ сгради съ
частни водни инсталации, снабдена съ
водомеръ, плащатъ задружно прерасхода,
вода надъ сбора огь абонаментите по
70 тона годишно на сеиейство, по 3 лв.
на тона.
1) Болници казарми, пансиони, окр.
затворъ, плащатъ абонаментъ отъ 140
лева годишно до 70 тона вода за всеки
20 члена илп часть отъ 20, а прераз
хода на общия абонаментъ плащатъ по
3 лева на тонъ.
2) Гимназии, прогимназии, разни
училища и благотворителни Д в а пла
щатъ абонаментъ отъ 140 лв. годишно
за 70 тона вода за всеки 4 0 члена или
часть отъ 40, а прерасхода надъ общия
абонаментъ плащатъ по 3 лв. тона.
3) Учреждения държавни, Окрхжни
и други, плащатъ по 1000 лв. годишно
за 100 тона вода, а семействата на
квартирата, въ същите — по пунктъ 1
Прерасхода надъ общия абонаментъ се
плаща по 10 лв. на тонъ.
Забел. Църкви, джамии, синагоги,
ее освобождавате отъ водна такса.

III.

Водна такса отъ заведения,
занаятчии, дюгенджни и др.

Таблица

Въ водоснабдената часть на града
отъ главния градени водопроводъ и пред
градието „Сесъ-Севмесъ % плащатъ такси,
както следва:

: За таксите за нравоползуване отъ
градската изворна вода за 1920—24 г.

А. Тютюневи складове и кинетотограФи:

I за домакински нужди.

Г) Съ вадомери плащатъ годишонъ
абонаментъ до 100 тона вода 1500 лв.
а прерасхода по 2 0 лв. на тонъ.
2) Безъ врдомери плащатъ 3,000
лв. годишно.

1) Оемейетва живущи въ кхща,
снабдена съ частна водопроводна инста
лация, съ иди безъ водонеръ за абонаментъ до 70 тона вода, или живущо въ
къща, не снабдена еъ чяетна водопро
водна инсталация, по лежаща на водо
снабдена улица, нлаща годишно 120 лв.
2) Семейство, живущо въ кхща не
снабдена съ частна водопроводна инста
лация и лежаща на неводоснабдена ули
ца, плаша годишно 60 лв.
Забележ. 1) Семейства, живуща въ
прв!грацвята Сеех Севмесъ (аеключая
бездомнашкшя кварталъ между морето и
шосето) плащатъ, ако живеятъ въ кхща
съ частна водопроводна инсталация, ка
кто тяя по пунктъ I — 1 , т. е. 120 лв.
А живущите въ кхща безъ чаетна
водопроводна инсталация — но пунктъ
1—2, т. е. 6 0 лв
.
Забележ. Семейства, живущи въ
иредградвята; Дамянова махала, Кокарджа, Добружанския, Тракийския и Ма
кедонския квартали, плащатъ годишно
30 лева.
Забележ. 2 Семейства, живущи въ
бездомнишките квартали, между болин-

Б. Банки, дружества, параходни
агенции, ангросисти, аптеки, дроге
рии:
1) Съ водомеръ плащатъ до 5 0 тона
вода абонаментъ годишно 1000, лв., а
прерасхода по 2 0 лв. тона.
2) Безъ водомеръ плащатъ 2 5 0 0
лева годишно.
В. Бирарии, к р ъ ч м и , гостилници,
сладкарници, млекариици, бозаджийници, баничарници, каФенета, Фурни
хотели, ханища, и др. подобни пла
щатъ:

•; Отраниц» *
III. Категория, еъ квадратура «д*100 кв. м. —' 1000 лв. годишно
I

•

••

• ; :

\

.

• •

Г. Занаятчии, включително бръснар.
ници, Печатници, детаилисти, коми
сионер, менители, редакции, вест
никарски агенции, клубове (партийни
спортни и др.) технически бюра*
лекарски кабинети й клиники, адвокатск! писалища и др. дребни за
нятия, плащатъ както следва: к !
1) Съ водомеръ до 3 0 тона абона
ментъ Ьдишно 120 лева, а прерасхода
ее плаща по 5 лв. тона.
21 Безъ водомеръ плащатъ годишно:
I кат.|еъ квадратура до 2 0 к. м. 120 лв.
II катЬъ квадратура огь 21 До; 60 к. а.
240
л! III кат. еъ квадратура надъ
60 к.|м 4 0 0 лева.
Забележка 1. |Горните такси за за
веден.я безъ водомери се отяаеятъ, как
то тш за неводоснабденя сгради, лежа
щи т водоснабдени или неводоснабдена
улици
. !
габележ. 2. -Прерасхода *на съжи
телствата съ общъ водомеръ се разпре
ч
деля 1о равно.
1.
Забележ. 3 Заведения отъ горе
изброения видъ, намиращи св въ Нека*
ревата махала, Добружанския, Македон
ски, Тракийския к в а р т и , Кокарджа, Максуда, ^рошева махал*, Памучния квар
талъ,! Дамянова махала в Бездомнишкия
кварплъ при град^ и Сесъ-севдесъ,
плащ) 5 0 % отъ гореуЬтановвните такси.

IV За индустриални нуи^й." '
Всички ий^Сустрття заведения,
включително ,лйшамджийски работилници,
червари, пастърмаджии, безразлично кхде
ее накиратъ, снабдени <я частни расклонения отъ некой градски водопроводъ,
нлащ1тъ на тонъ по 20 лв., а неснабдените съ частни водни раскловения.
плащчтъ годишно по юЬо лв.
!

•

•

.

'

•

\

•

.

-

•

•

•

•

;

•

• • •

V З а ч а с т н и т е топди бани:
Плаща се по 3 лв. на тонъ вода.
: VI З а параходите: 1 ,

1

Всички кораби и платноходй подъ
български флагъ плащатъ" по 3 0 лева
на тонъ.
• ; ' . ' . '
Всички чуждестравни щраходи и
платнзходи —• по 8 0 лв; на тонъ. :> •".,
' - •

1

Г ' • •

'' ...

VII Водните такси за етрзежъ:
1) Ако е построена чаетйд инстялация. която е снабдена съ кодомеръ,
плаща се на тонъ 15 лева. Л
2) Въ всички други случаи- при из
ползуване на градската водазарроежъ,
плащц с е :
• ' ,г- • • ''-а) За едноетажна постройки 15 лв.
на кв м. застроена площъ.
. 1
б) По 10 лв. на кв. м. :а вс*к1
послелующъ етажъ. .
у
Забележ. Избата и тавана не е»
сметатъ за етажъ.
,•

1) Съ водонеръ до 5 0 тона вода
абонаментъ 4 0 0 лв. годишно, а прерас
хода по 5 лв. тона.
, 2) Безъ водомеръ плащатъ, както
следва:
I. Категория, еъ квадратура до 40
кв. н. 400 лв. тона.

I Разни абонаментни такси1за веда
ее облагатъ годишно. За начин*юшитв
облога почва отъ 1 Априлъ или 1 Овт.

II. Категория, съ квадратура отъ
41 до 100 кв м. • - 700 лв годишно.

II. Третата категория бедиш- 1 -Р*'
шение № 2 5 8 на общи. съветъ отъ 22

Общи забележки: ; л
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1) Икономия на време.
ЛИ[цето фигурирало въ списъка(примерно)
2) Икономия на хартия, кори.
I участъвъ. Тткъ вече не е отметнато,
3) Намаление грешките.
Такси.
че ен е отбило трудовата повинность и
4) Яснота въ общия ходъ на опе последва глоба 3,000 лв. Представя ли
за използуване на старата и нова град- \ рациите.
цето документи, че е иаправенъ, глобата
ска канализации нрезъ 1920—24 финан.
5) Методично класиране на сметките. се отменя. Миналата еедмица минаха
годипи:
6) Леснота въ изпълнение счето презъ общинския ехветъ 44 души, съ
I. Годишната такса за използуване водната работа
които е станала такава грешка.
градските канали отъ стопаните на ка
7) Леена справка.
6) Въ емлячния регшетъръ ех за
яализир.ани имота е в°/оо върху сегаш
Въ нашата община, като възприе ведени партидите ехщо па участъци.
ната емлячна оценка на делото дворище. маме това счетоводство, установяваме
Лицето „И" купува иматъ въТ участъкъ.
II. Годишната канална такса за не- пълна централизация на сметките па Оледующата година купува въ III уча
канилизираняте частни имоти, но леже- дапакоплатеца и въ неговото извлечение стъкъ.
ши на канализирана улици, е ежщо 6°/0(у на сметката, каквато представлява даОткриватъ му се две партиди —
върху сегашната еилячна оценка на начната книжка, ще е нагледно пред- едната въ I, п другата въ III, а вма
стаизнъ неговия дългъ къмъ общината. случаи, когато св открива партида само
делото дворище.
' III. Имоти, изцЪло 'лежащи на неДнесъ 'по вечето граждани иматъ по една въ I участ. къ. Пра поеледния
канализирани улици, се оевобождаватъ 4 неколко см Ьтки, въ общината: една смет случий играе главна роль паметьта. Ко
отъ канална такса. .
| ка въ електрическото отделение, втора | гато се яки на сцената втория имотъ
! въ III участъкъ, чиновника, ако помни,
• Забел. I. За онези имоти, на копто \ сметка за водно нраво, трета — каналъ
че лицето има имотъ въ I учястъкъ, за
четвърта
—
сметь,
пета
падареко
пра
не е направена емлячна оценка, се нла- I
писва тамь новия имотъ Когато този
во
и
т
н.
Тези
сметки
се
водятъ
въ
ща 6°/оо върху оценката, наиравена отъ
различни помещения, те иматъ различни чиновникъ престане да служи, нема вече
КОМИСИЯ ири общината. Тази оценка важи
Я»,
различни адреси, различни азбучници кой да помии този евоебразенъ начинъ
еано до като бхде наиравена редовна
I на класиране
емлячна оценка/ на имота и не може да Едно лице, което спокойно дочака з» да
7) За всеки участъкъ вма отделни
му се намери сметката въ данъчното
служи за никаква друга цели
I
азбучници.
Ко18то едно лице пбиека да
отделение (сметь, падареко право и др.)
• • ••
I •
!
знае,
коя
партида
вма, бива пай-щателно
Забел. Ш Освобождаватъ се отъ | ще е нужно схщото спокойствие за
! сметката му въ вода, каналъ електри
изследвапо,
къмъ
кой
участъкъ принад
канална такса църкви, джамии и синагоги.
лежи
Гражданина,,.
много
естествено по
Забел. III- Третата категория бедна ческо отделение и т. н. Въ общината по
сочва
поелндния
си
адресъ.
Дири се по
— решение Лв 258 на общин. съветъ много причини, едно и схщо лице има
азбучника,
не
св
намира
партидата.
Ако
отъ 22 Декемврий 1924 Год. се осво различни адреси въ разните отделения.
Отъ личните скетки имаме най точпи това положение изнася на гражданина,
бождаватъ отъ канална такса
сведения въ електрическо отделение, при той се възползува отъ ненамирането на
,••;.•: Тъй като водната такса особенно, имотните партиди имаме най точни ад партидата. Ако чиновника желае по ща
въ сравненив; съ таксите, по които е реси въ емлячнигЬ регистри.
телно да провери, требва да се въз
събирана за миналите 1920—24 год.
Подвързаната книга, специалните ползува и отъ останалите азбучници, —
а намалена на половина, то съвета къмъ
условия на общината и воденето на смет работа не много приятна.
нсоряите^такли праеи-сдедующата _ ,
8) Граждапина се вижда принуден*
ките въ много отделения безъ всякаква
да
помни,
кой чиновникъ коя система
връзка по между имъ, създадоха маса
I
Обща забележка:
предпочита:
едни последвате адреси,
грешки — по отношение личностьта, по
Ще се прехваща яаддаденото за
други
—
както
е запиеанъ, споредъ пре
отношение адреса
вода и каналъ за бхдащи облози. *
брояването, трети -както се води по из
Ето некои типтични дефекти:
* Същите такси -за вода и каналъ ех
бирателните списъци, четвърти — ста
1) Общината нема последния ад
предвидени, и въ таблиците къмъ бюд
рата нумерация на улиците, пети-новата
ресъ на гражданина. Ако приеаенъ, че
и т. н. По такъвъ начинъ почти всички
жета на общината за 1924/25 финан.
едно лице въ разтояние на 3 години се
промени ва адресите ех отбелязани въ
год.,
по които и ще св събиратъ.
е местило всека година въ нова квртиобщината; остава да се узнае само пос
ра. Първата година водното отделение
ледния адресъ. Курвозенъ случай за ис
му записва първия адресъ, втората го
торията па адресите въ нашата община
дина данъчното отделение — втория ад
представлява факта, че когато требваше
ресъ, третата година' електрическото от
па 16 минали да откриемъ сметка на
деление
третия адресъ
обсъветниди по случай новата реформа ва
По такъвъ начппъ, едно и схщо лице, счетоводство, адресите не можахме да
ще има неколко адреса въ общината.
узяавмъ отъ общината, а требваше да
2) Въ едни отделения ноетавятъ питаме маса съввтпнци лично.
последните адреси, въ други оставятъ
Христо Капитзновъ.
9) Попвжв установяването точио
адреса неизмененъ.
адреса и личпостьта е мхчно, отъ друга
3) Имаме адреси съ старите № ра страна ехщ) така се срешатъ трудности
и други съ новата нумерация на улиците. при справката, обикновено не ставатъ
4) Имаме въ града около П души
- : ; Въ броеве 125, 126, 129 и 130 Иванъ Сгояновъ и около 20 души Георги щателни справки у иасъ, а най-голямо
значение ее отдава на доверието.
на .общинския веетникъ писахъ за сче Димитровъ, отъ които само на МиладиСрещатъ се следните куриози; чи
товодството на подвижни листове и за новска улица живеятъ 3 души. При нановника събира сведения отъ заинтере
превяущеетвата
предъ
подвързаната личностьта на това, което казахъ по
сования гражданинъ, пише ги на заявле
книга; Края на статията завършихъ съ горе. какъ ще установимъ точно, че Иванъ
нието и се подписва за споменъ.
медните думи:
•
Стояновъ на улица Миладиновска и
10) Така оперирано съ личностьта,
:; г Въ резюме, преимуществата на сче Нишка е едно и схщо лице, или пъкъ
сметката, иолучаваме въ резултатъ много
товодството на подвижни листове ех че ех различни лица?
сметки безъ движение двримъ суми по
елехните:
много
сметки, а следва маса сметки да
5) Трудовото бюро води адресите,
отлъчимъ.
Една часть отъ недоборите в*ма
както и всички други отделения, на уча
никога
да
получимъ (въвъ отъ съмни
стъци. Има лица, копто ех запиеани въ
телните
и
безнадежпате вземания)..
неколко участъка. Лицето X., когато ей
11) Тази аномалия въ сметките
отбива трудовата повинность. казва по
следния си адресъ: напр. участъкъ V. еъздава маса посреднически личности, ко
Дири се по списъка — не го намирате ито, като ех се у познали въ тайната на
записватъ го като отметнатъ, че си е системата счетоводетво, се авяватъ, като
отбидь повинноетьта. Миналата година нвобходиаость Чиновници!6 съ силна

ШЩШ [РНИНИ
Общинското счетоводство.

четете:
Л I «

шжъ.
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намвтъ нграятъ най важната роль въ
общината при сегашния начинг на во
дене книгите.
Ще може ли новата реформа на
счетоводството да отстрани г$ли дефекти
и въ утвърдителенъ случай, но какъвъ
начинъ? Ето въпроса, който вярвамъ, че
всеки си е задалъ, когато прочете пи
саното по горе.
За ве*ки дефектъ' по отделно ще
отговоря, какъ ще се отстрани при
новвя начинъ на водеше сметките
1) Понеже сметките ех централи
зирате въ едно само отделение (финанеово отделение, главно вчетоводство)адрееъ на лицето ще има еамо единъ, който
ще бъде и последния му адресъ. Бла
годарение но помошьта на квитанциите
и информационните картончета, всекога
ще имам* последния адресъ на гражданана.
2) Въ бъдаще ще имаме различни ад
реси на едно лице, което'ще означава
какъ той се е движилъ изъ града, но
тава също ще имаме и последния адресъ
3) Ще имаме еамо новата нумерация на улиците, понеже нашите сведе
ния за адресите почваме- да събиране
еледъ като се поетавиха новите нумера
в мина доета време за да могатъ граж
даните да забравятъ старите нумера.
4) У насъ 17-те различни лица
„Иваиъ Стояновъ" ще се различаватъ:
първо — еъ това, че ще има прибавено
къмъ името на всеки единъ и по единъ
разднченъ № на сметката; така напр. —
Първото лице ще се казва Иванъ Сто
яновъ № 135, второто Иванъ Стояновъ
№ 1980, третото - Иванъ Стояновъ №
16,600. Всички сведения, които съби
раме, се централизиратъ ктмъ съответетвующвя М. Когато се спранямъ съ
счетоводния лветъ и информационното
картонче, ще ни стане много ясно за
кой Иванъ Стояновъ е думата. Когато
ее явя у насъ Иванъ Отояяовъ N2 135
гой удостоверява, че действително е съ
щия еъ своята легитимация — данъчната
книжка.
5) Те>н любими участъци на на
шите стари чиновници за въ бъдаше
н*«а да вграятъ такава първостепенна
роль. Ний ще си нареждаме нашите
сметки така, както поепиватъ хроноло
гичвекн, а еъвеемь не по участъци Та
ка напр. Ба 16 II. 1925 год. открвхъ
сметка № 16,100 на лице отъ I участ;
•ъща дата открвхъ сметка № 16101
на лице отъ V уч.; на 17. П. 4 9 2 5 г.
сметка № 16,102 на лице отъ II участ.
на 18. II. 1925 г. сметка № 16,103
на лице отъ 1 учаетъкъ и т. н. Ако ее
открве втора сметка на едно и също
лице, това същото ще ни посочи вед
нага, че грешка емв направили, когато
потребва приготвената данъчна книжка
да в предвдвмъ на еобетвепика. Това
предаване на книжката и да закъснее,
вема да конкуририра на сегашното из
дирване аа грешката. Когато лицето ей
отбве трудовата новианость, нема ний
да търевиъ сметката му я да направимъ
грешка, а той е който що ни я посочи
като св възползуваме отъ №-ра на давачната книжка.
6) Ако лицето Милчо Милчевъ, №
31, кунн нмотъ вт I учаетъкъ, записва
ме го въ еметка № 31, втория имотъ,

Страница 4

Варненски Общинеки Веетанкъ
който е въ III учаегъкъ също подъ
същия Яи 31. По какъвъ яачанъ имо
тите на едно лице съ групнратъ въ
една и съща ометка и когато издаваме
удостоверение, последнето бива пълно,
а не както до сега, да ее срещатъ въ
съда удостоверения отъ общината за
имотното състояние на едно и също лице
съ различно съдържание, съ противоречушо съдържание У насъ ще изпелзуваме паметьта за по полезни цеди а не
да помяимъ „!' или „У" къмъ кой
учаетъкъ внъ съ записани техните имоти.
7) У насъ съществува единъ азбучникъ за всичка участъци.
8а база на азбучника служи яре
зимето, но не и името, като за прези
мето еъ буква А има единъ азбучникъ,
еъ буква В други и т. и по такъвъ на
чинъ имаме толкова азбучника, колкото
букви мма въ българския езикъ. За из
вестно лице презимето ще ни упъти,
кой репертуаръ ще ни потребва, а името
коя буква на репертуара ще требва да
отворввъ Напримеръ: Иванъ Стояновъ
ще го диринъ въ репер!уара „С* и
буква „И" Така - нагоденъ азбучника,
справката става много бързо. У насъ ли
цето знае, коя партида има; тя е на
писана въ даначната книжка, а послед
ната се намира постоянно въ джоба му.
Ако единъ гражданинъ укрие, че при
тежава даначна книжка, лесно може да
се издири.
.8) Гражданина ще забрави вече
разните своебразни системи и ше запомни
единъ само № на сметката си, който
никога нема да се измени или заеме отъ
другиго (тукъ етава дума за едно скоро
време)

9) Понеже всички сведение за едно
и еъшо лице ще бхдатъ централизирана
еамо въ едно отделение и, независимо отъ
вего, подъ единъ еамоМ>, лесно ще става
установяване еамоличностьта, лесна щ»
бъде справката. Когато нашите книга
съ заведени но начинъ, че лесно да
става справката, нема да се нуждаемъ отъ
доверието къмъ гражданина и да вземаме за чиета монета всичко онова, ко
ето той ни каже, а за всеки случай ще
се нрави нуждната справка я еледъ това
ще св издава нуждная кокументъ.
10) Даначдата книжка ще ни удеени
да хващаме всичка грешки, които правимъ но отношение задължението или заверението на единъ гражданинъ. Та
ще ни каже дали сме открили на граж
данина по една или неколко сметки. По
такъвъ начинъ нема да имаме сметки безъ
движение поради грешки, и нема да имане
недобори, които нема да получим*.
11) Посредниците ще намалеятъ.
И най-налко културния гражданинъ дл
дойде въ общината, еамъ може да на
прави еиравка, санъ може да се справи
по много въпроси. Достатъчно е да влезе
въ големия салонъ на общината, да си
даде даначната книжка, при най-годена
експееитивноеть ще му ее услужи.
Отъ 16 мин е почнато въ общи
ната работата по централизиране на ем4ткате. За база въ нашата реформа взенаме
снетките въ електрическото отделение,
където и еъществуватъ най-точните ад
реси на гражданите. Ако се работи еъ
същия темпъ, като сега, презъ мееецъ
Априлъ т. г, ще имам» централизирани всичките сметки въ общината.

Варненско Градско Общинско Управление
ТРУДОВО БЮРО

№4214.
гр. Варна, 24 ФевруариЙ 1925 год.
На основание заповъдьта на Главната дирекция на тру
довата повинность подъ № 3 отъ 14 Януарий т. г. известя
ва се на г. г. Варненските граждани, че 10 дневната време
на трудова повиность за текущата 1925 трудова година ще
се \ непълни точно споредъ нарежданията на правилника за
прилаганието й.
Горнето като се има предъ видъ, а така също и обстоя
телството, че общината въ програмата си за благоустройс
твото на града, възнамерява шосирането на няколко отъ
най-важнитЪ въ града улици, което е свързано съ грамадни
парични средства, съ каквито общината не располага, а та
кива могатъ да се получатъ отъ откупъ срещу 10 дневната
повиность, моли гражданите, подлежащи на такава и желаю
ши да се откупятъ, да подадатъ за горнята цель заявления
до общината. Заявления последнята ще^приема до 15 Мартъ
т. год., следъ която дата откупвания не ще се приематъ и
повиностьта ще се отбива въ натура отъ самитЪ трудоваци
точно по правилника.

Кметъ: П. СТОЯНОВЪ
Н-къ на труд. бюро: Б. БЪЧВАРОВЪ
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