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Издава варненската Г, адска Община.
ИЗЛИЗА

СЕДМИЧНО
Частни обявления и реклами:

Абонаментъ 60 лева годишно

На III и IV страница на кв. св. 1*30 лв.

ч

Единъ брой I левъ.

»а едно публикуване

Всичко що се отнася зн веетника, да се изпращи

На кв. сл. 1 — лева за две или повече
публикувания.

. до редакцията, кметството — Варна.

ПО БЮДЖЕТНИ ПРИЧИНИ,
вестника ни трябваше па наруши за
некопко време излизането си.
Липсата на аекодко броя ще се за
пълни еъ двойни такива съдържащи обобщенъ и интерееуващъ абонатите и
четците материалъ върху стопанстввнното състояние на общината; върху _неро-_
приятната на общинската управа и ре
зултатите отъ тЪхъ; върху установени
те и станала вече бюджетни н сгбвраеми общиневи такви и налози; върху от
делните пера въ прихода и разхода на
бюджета за текущата 1926/926 фипан.
годава и баланвираявто му; върху резултатвте отъ новото общинско счетовод
ство; върху финансовото положение на
общината и пр. и пр.

Пдбличностьта въ общественш б работи.
Въ държави съ парламентарно уп
равление, публичноеьта шъ работите на
учрежденията е една необходимост*. Об
ществото има право да иска публично
осветление върху работите въ обществе
ните му учреждения н «тоящнте на че
ло на тия-узрождвнкя оа-дляжни да го
даватъ.
Съ публичните осветления сд отетрапяватъ ония - често пали неоснова
телни критики и изопачаване на дела и
факти, еъ които се цели затъмкяването
дейносьта на управляващите

Критиката е най сигурното лекарст
во на общественните и чаетпи недъзи.
Добросъвестната критика, обаче, изисква
осветления върху всички ония дела и
факти, които съ отъ жизненъ интерееъ
ч
Като по такъвъ начинъ ще св за за гражданството.
Добре изнълнява дългътъ си оня
пълни липсата отъ спирането на вестника,
служитель
и общеетвенникъ, който си
редакцията се надЬва, че Г г. абона
вманава за поведителепъ дълг* да из
тите ще уредятъ старите си абонаментни
нася делата си и проектите за дейпостьсм4тви, *а да ие се еъздаватъ отново бю
та си на широка публичност*.
джетня причина за временно спиране на
Съ това еъзнание общинския ни
каетъ,
г нъ П. Стояновъ, вздпза предъ
вестника.
свиканото на 29 того, въ 10 нага пр.
Общинската управа е въ желание обедъ, въ театралния еалонъ Ранковъ,
да държи гражданството въ пълно осве публично събрание, за да даде на Вар
тление за работите въ общината и за ненското гражданството осветление върху:
а) финансовото положение на общи
всичка своя проекти, ц4лящи заздравя
ната
и възможните средства за стаби
ване на икономическото и финанвово по
лизирането му;
ложение на общината; обаче, и граждан
б) Политиката на общината пърху
ството,
респективно
абонатитЬ
на общинските етупански предприятия: гор
вестника, требва да подпомогяатъ сред ско, електрическо, водопроводно, канаството за това осветляване — общинския дизиизационно, зеленчукови и цветни гра
«еетяикъ. Редовното му издаване е въ дини, общински лозовъ разеаднивъ, чис
тота на градътъ и пр.
зависимост* отъ редовното изплащане на
в) Благоустройствена и строителна
«бонаиента му.
политика;
Отъ Редакцията.
т ) Положението на крайните квар
тали, нуждите имъ, направеното до сега
за техъ и възможното, съ располагаемвт* средетва, да се направи; и,

О

д) разни друга отъ интерееъ и
огъ значение за гражданството въпроси.
Осветлението, което г. Кмета ще
даде по горните въпроеи е етъ същест
вено значение и длъжноеть е на всеки
грнжданинъ да го чуе.
Финансовото положение на община
та, което е душата й, пе може м не би
ва да пе интересъва вс*ка гражданин*.
Отъ осветлението, което г. Кмета ще
даде върху него, ще се види: какво е
било до сега то, какво е сега и какво
може да бхде за въ бъдаще.
Изворите, отъ гдето идатъ сред
ствата за живота на общината, ще бъдатъ разяснени, за да нека ония неос
нователни критики върху техната занонноеть, планомерноеть и наложителность,
-съ каквито крвтпки съенателно или несъз
нателно си служатъ векои,
Стремлението да се побърква на тия
извори, не е оевевъ пакостно за бъдащето па общината на.
Добре разбраните интереси на об
щината ни и на гражданството манскватъ не само да се пе допущатъ опита
за памалеването силата на тия извори,
по и общи усилия за техното заздравя
ване
Вхдашето на нашата община се
крие въ нейпата финансова мощь, пъ
стабилизирането на нейното финансово
положение. Тя има всички условия за да
етана нощна етупанека единица к да
даде на гражданството макевмумъ понинъчни условия.
Но за техъ се изисква доброеъвестность и колективни усилва на
всички ни.
Което не се е знаяло, ще се разбере
отъ обясненията, които г. Кмета ще да
де на 29 того.
СтупанскитЬ предприятия на общи
ната криятъ въ еебе си не малко инте
рееъ зв гражданството. Важни ех систе
мата и начините на техното управление.
Водени въ погрешенъ пътъ, те не да
ватъ очакваните отъ т*хъ ползи. А т*
съ най-еъщественните ревуреи за об
щинския бюджет*, независимо отъ об-
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?' Добри българи не бяха си служили
елужването на гражданвтвото. Върху длъжни да направят» за предотвратя
еъ
такъвъ начинъ.
тъхъ ще се чуятъ осветления, които иа- ване нежелателния край на градътъ м
По тоя въ прост, ща се повърнеаъ.
риратъ афорвзма, че общината е лошъ пристанището ни, е съвееаъ оиравдано—
не само отъ гледна точка на частните
управникъ на своите стунанства.
Благоустройственната а строителна на гр. Варна интереси, а отъ гледна
та политика на общинската ни управи, точка и на висшите държавни и нацио
при общото желание да се повдигне гра- нални интереси.
дътъ нн въ курортно отношение, е въп
Защо Бургасчани ее обявяватъ про
росъ отъ първостепенно значение Вър тив* тая тъй оправдателна грижа за които щ е се ежбиратъ направо отъ
ху тоя въпросъ гражданството ще има запазването живота и съществуването на общината п р е з ъ финансовата 1925
му чая да чуе осветленията на г. Кмета. едннъ цеяепъ кътъ отъ отечеството?
—1926 финан. година
Ако развитието на Бургасъ, което
Каква съ били грижите на общин,
А. Такса за вода.
управа за крайните квартали, дали пла става за сметка на Варна, донася полза
номерно и съ внимание св в действува- | само на известенъ.крхгъ търговци, пъкъ |
1. Семейство, живуще въ кжща, снаб
до за техного благосъстояние и благо1 | нека е полза и за ВСИЧКИ граждани на дена съ частна водопроводна инсталация
уетройево, ше се дадатъ отъ г. > Кмета ', Бургасъ, отъ това държавата и нацията ; съ иди безъ водомеръ аа абонаментъ до
нужните разяснения. Отъ тия разяене | иематъ освенъ чувството на радость; ; 70 тона вода, или живуще въ къща неснабсъ частна водопроводна инсталация,
ная ще стане ясно, че, бидейки части • ползата е симо за бургасчнми. Обаче, : дена
но лежаща на водоснабдена улнца, плаща
отъ общото тело на градътъ, за техъ | ако Варна и пристанището му загвнатъ, ; годишнр по 240 лева.
св полагатъ всичка грижи, до колкото си- ' загубата не ложе да не бъда национална. .
2. Семейство живуще въ къща, лежа
Ето защо, освенъ грижата на вар I ща на неводоснабдена улица, плаща го
лите в средствата на общината съ ноз- >
волявали. Пресилено, да не употребим* | ненца за еебееъхраненае, голема треба I дишно по 120 лева.
З а б е л е ж к а 1. Семейства, живущи
друга дума,, би било да се иска, щото | да бъде грижата и на всичка отговорни
въ
предградие!
о Сесъ-севмесъ,- ако жнвеятъ
за
бъдещето
на
страната
фактора
за
въ току-що завтроени квартали да бъ- |
въ къща съ частна водопроводна инстала
де всичко нагодеао. Нуждите отъ пър- ] подпомагане да не загине икономически ция, плащатъ— 240 лева, а тия, живущи въ
ва видичяиа за твя квартали стоатъ : и търговски Варна съ своетз пристанище кжща безъ водопроводна инсталация"—по
Нищо по справедливо и нещо по- 120 лева.
предъ очите на общинската управа и !
З а б е л е ж к а 2. Семейства, живущи
тя нема да ги пренебрегне.
• целесъобразно отъ това — да се насочи
въ Дамяновата махала, Кокарджата, Добру
вносния
морски
трафикъ
за
северна
Бъл
Прочее, осветленията, които г. Кие- \
джански, Тракийски и Македонски квартали
та ще даде на гражданството на 29 то- ! гария презъ Варненското пристанище. плащатъ годишно по 60 лева.
го, са отъ голямо значение и ние при- ! Отъ това вносителите не губятъ нищо,
. З а б е л е ж к а 3. Семейства, живущи"
ванване Варненци да нзелушатъ ое- I защото навлото до Бургасъ и до Варна въ бездомнишките квартали, между болни
ветденията.
) е еднакво. Държавата е въ правото си цата, казармите, д-во Гроздъ, шосето за
и е длъжна да урегулира навлата по Евксиноградъ и улица Канадска и памуч
железниците така, чв и в* туй отноше ния кварталъ, ако живеятъ въ кжща съ
ние разлика да нема. Държавата и да частна водна инсталация — по 240 лева, а
ако еж въ кжпщ, въ които живеятъ и нежертвува нищо отъ туй урегулирване матъ частна водна инсталация—60 лева.
ни жвлезноиатвите навла, жертвите ех
6) Преразходъ.
напълно оправдан^ Отъ гледна точка,
Преда всичко, на висшите държавни ин
3. Семейства, живущи въ сгради "стГ
тереси.
частни
водни инсталации, снабдени съ во
Кампанията, която Бургасчани съ
домеръ, плащатъ задружно
преразхода
предприели срещу нашин градъ, е яе
Тъй поставянъ въпросътъ, необя вода надъ сбора отъ абонаментите по 70
достойна за единъ еъеедъ, внтерееите снима става организираната кампания, на тона годишно на семейство—тона по 5 лв.
на когото никой и съ нищо не се. е стре бургасчани срещу нашия градъ и него
4. Болници, казарми, пансиони и окржжния затворъ плащатъ абонаментъ отъ
мил» да уврежда а оеобгнно варненци.' вото бъдаще.
Миеъльта, че на Варна може в
Огьнь и жупель напосяедъкъ бур 140 лв. годишно до 70 тона вода, а аа все
ки 20 члена или часть отъ 20, а прераз
тр4бва, да се помогне ,за да яе запада гасчани изсипаха върху главвтб на на хода надъ общия абонаментъ на тонъ по
нкояомвчееки, навева ужаеъ на Бургас шите консулски власти въ известял 3 лева.
чани Те бързатъ да бпятъ тревога пра чужди държави, че те посъветвали тър
5. Гимназии, прогимназии, разни учи
всеки случаи на възкожиость да се по говците — вносители да излращатъ сто лища и благотворителни д-ва плащатъ абомогне на градътъ ни, — на тоя градъ, ките ек за северна България до Вар нвментъ отъ 140 лв. годишно за 70 тона
за всеки 40 члена илн часть отъ 40, а
когото съдбата определи за изкупителна ненското пристанище.
преразхода надъ общия абонаментъ пла
жертва отъ народните катастрофи
Не желаятъ ли бургасчани да раз- щатъ на тонъ по 3 лева.
Злобата и завветьта еъ присъщи на чо бератъ, че пе съ търговците—вносители
6. Учреждения държавни, окръжни
века, особено когато гой е българвнъ; но ко отъ странство, които ще правятъ изборъ и др. плащатъ по 1О0О лв. годишно за 100
гато тая злоба и заввсть премвнатъ гра на бъягарскяте пристаниша, за да е тона пода, а семействата на квартира въ
ниците, те еъ вече бадегь на нравстве нужна намесата на българските консул сжщите по п. 1. Преразхода надъ обшия
абонаментъ се плаща на тонъ по 10 лева.
на забодеване, не достойно за добри ски власти, та да се няхвърлятъ върху
З а б е л е ж к а . Църкви, джамии, си
българи.
техъ съ такава ярость? За вгпкашния нагоги се освобнждаватъ отъ водна такса;
Никога Варненци не еъ завиждали вноситбдь, при условието да предава сто
па развитието на Бургасъ и неиатъ ката си зй българско пристанище, щомь в) Водна такса отъ заведения, за
наятчии» дюгени и други.
причини да завмждатъ.
нема разлика въ навлото, е безразлично
Въ водоснабдената часть на града отъ
На Варна св отне богатия Хрлтер- до кое гристанище ще отправи стоката
ландъ и западането й зъ • икономическо си, освенъ ако ияа изрично нареждане на главния градски водопроводъ и предгра
и търговско отношение се очерта съ купувача да се предаде стоката въ по дието Сесъ-севмесъ, плащатъ такса както
следва:
.
дебели линии
сочено пристанище. Консулските власти
I. Тютюневите складове и
Едно отъ първостепенните наши вт- случая не могатъ да упражнятъ ни
чернояорвкв пристанища, бидейки поку какво влияние върху вноеителвте-търкинематографи.
пателна жертва на държавата я нацията, говци. Но когато е въпросъ за биене
1. О ь водомери плащатъ годишенъ
е застрашено да заглъхне въ бурени. тревога я за лигаяе аларма, Бургасчани абонаментъ до 100 тона вода — 1500 лв.,
Гражданството яа Варна, правител се залавятъ и за най-начтожните поводи, а преразхода на тонъ по — 20 лева.
2. Безъ водом-Ьр ь плащатъ , годишно
ството па България, всички патриотични само е само да се пе създаде нещо отъ
3000
лева.
организации и общественици, не лишени полза за Варна и за пристанището му.
отъ далновидноеть, не могатъ да оста
П. Банки, акционерни д-ва, пара
Такъвъ начинъ за защита па ин
вят* да загине единъ градъ и да за
твреси не е почтенъ. Той е огддитедеиь, ходни агенции, ангросисти, аптеки.
глъхне въ бурена едно пристанище, когато св цеди оъеипването и атрофи
дрогерии:
свързани съ политическата и търговска рането на една важна част* отъ нацио
1. Оь водомеръ до 50 тона вода пла
иствпвв на страната. Това, което те еъ налното тедок -" • '
щатъ годишенъ абонаментъ 1000 лева.

бщ МА- бернн,
и такси,

лози
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2. Безъ водомери плащатъ годишно
Обши забележки.
а преразхода на тонъ по 20 лева.
I
съ квадратура до 40 кв. м. 500 лева.
1. Разни абонаментни такси за вода
а съ квадратура налъ 40 кв. м. пла- :
се облагатъ годишно.
щагь 1300 лева.
За начннающъ облогъ почва отъ 1
априлъ
или 1 октомврий.
III Бирарии, кръчми, гостилници,
2. Трета категория бедни — реше
менителници, (сарафи) сладкарници, ние № 258 отъ 22/Х11.1924 г. на общин
бозаджийници. баничарници, кафе ския съветъ, се освобождавагь отъ водна
нета, фурни, хотели, ханиша и др. такса.
3. Отъ сумите, които оставатъ следъ
подобни плащатъ:
покриване разходите по поддържане водо
1. Съ водомеръ до 100 тона вода, проводите и персонала, образува се фондъ
> водопроводът, управляванъ отъ спецнаплащатъ годишеръ абоеаментъ 400 лева
ленъ правилникъ, удобренъ отъ общин
а преразхода на тонъ по 5 лева.
ския съветъ.

IV. Безъ водомЪръ плашатъ както
следва:

I категория съ квадратура надъ 40
кв. м. 400 лв.
II категория съ квадратура отъ 41—
100 кв. м. 700 лева.
III категория съ квадратура гнадъ 100
кв. м." 1000 лева.

Такси за използуване старата и но
вата канализация презъ финансо
ва 1925—926 год.

. . . _ _ _ . . „._„
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тели, аптеки, дрогерии ц др. плащатъ по
12 лева на киловатъ чзсъ.

Безъ електромерни инсталации.
1. Жилища и всички ааведения, упо
менати при електромерните инсталации,
пунктъ 1 — плащатъ месечно по 80 ст.
на свещь.
2. Останалите заведения, упоменати
въ пунктъ 2, плащатъ месечно по 150 лв.
на свещь.

"

За двигателна сила.

Абонати, които консумиратъ месечно
на конска сила. до 20 кнловатъ часъ еле
ктрическа енергия плащатъ б леза на ки
ловатъ часъ; до 40 киловатъ часа плашагъ
по 5 лева на кнловатъ часъ; надъ 40 кн
ловатъ часъ алектрнческа енергия плащатъ
по 4 лева за кнловатъ часъ Това е за днев
на енергия. Половинъ часъ преди залезъ
слънце до 12 часа но иолуношъ не се раз
решава абсолютно никаква работа, а следъ
тоя часъ работятъ н изплащатъ израсходваиата електрическа енергия но таблицата
по точка »а«.
Кинематографите яа двигателна си
ла плашатъ отъ половинъ часъ преди за
лезъ слънце до 12 часа нолуиощт. цо 9
лева на киловатъ часъ, а следъ топа иа
общо основание, както въ точка »а«.
З а б е л е ж к а . Енергията употребе
на за двигателна спла не плаща акцизъ,

1. Годишната такса за използуване на
градската канализация се определя въ зависимость отх вида и големината на сгра
дата. Раззличаваме два вида сгради:
1-ва категория: Пансионите, Окръж
V. Занаятчии (включително бръс ния затворъ, Държавните учреждения, Тю
нари), печатници, детайлисти, коми тюневите складове, Кинематографите, Бан
сионери. редакции, вестникарски | ки, Бирарии, Кръчми, Гостилници. Кафене
агенции, клубове/ клиники, адво | та, Хотели, Ханища, Болници, Клиники,
'заведения.
катски писалища и др. подобни! Индустриални
П-ра категория. Всички останали за
занятия, плашатъ както следва: ведения и жилища.
Облагането става търху застроената
1. Съ водомеръ.до 30 тона годншенъ
площь на квадратенъ метръ, на е . жъ, ка
абонаментъ 240 лева.
За другите берии, нглозн и такси
то всички етажи плащатъ еднакв),
а преразходъ на тонъ по 5 лв.
въ следующия брой.
2.
Таксите
еж
следните:
2. Безъ водомеръ плащатъ годишно:
1-ва
категория
плащатъ
п
4
лева
на
I категория съ квадратура до .40 кв. м.
кв. метръ.
120 лева.
И-ра категория плащатъ по 2 лева на
II категория съ квадратура отъ 41— кв. метръ.
•100 кв. м. 240 лева.
3. Тези такси плащатъ всички кана
III категория съ квадратура надъ 100 лизирани и неканализирани имоти, лежащикв. м. 900 лева.
на канализирани улици.
3 а б е л е ж к.а 1. Горните такси за
4. Освобождавагь се отъ канална
заведения безъ водомеръ се отнасятъ и за такса:
тия въ новостроените сгради на водоснаб
, .
а) Избите_ _и_ таваните, не служащи
дена улица-.—' -••--.
за живене.
З а б е л е ж к а 2. Преразхода на съ
б) Имотите изцело лежащи на нека
жителствата съ общъ водомеръ се рапре- иализиранн улици.
дЬля по равно.
.
в) Църквите, джамиите и синагогите^
Забележка: 3. Заведения отъ гореиз
г) Първа категория бедни, решение
ложения видъ въ покрайнигЬ добруджан № 258 отъ 22.ХП.1924 г. на общинския
ския,. македонския, тракийски квартали, ко- съветъ, (общински вестникъ брбй 127 отх
карджата, максуда/памучния кварталъ, Да 121.1925 г.).
Нашата стрина ветхпп въ пхтя на
мянова махала и бездомнишките квартали
4. Таксите се- сметатъ годишно.
културата Зя създаване култура, обаче,
при града в Сесъ-севиесъ, плащатъ 50»/0
отъ гореустановете такси.
Такси за постройка на частни во еж вуждни иатерпални средства. Държа
допроводни и канални инсталации вата, която до преди войната беше глпвVI. З а индустриални нужди.
презъ финансовата 1925--926 год. ниятъ и?воръ нк такива, следъ войлят!»
1. Всички индустриални заведения,
За получаване разрешение за стро- ! се изтощи п св намери въ певъзможность
включително саламджийскйте работилни
ци, черварници, пастармаджийници, безраз ежъ или поправка на водна или канална | да дами инрячпи ресурси. На частната
лично тсжде се намиратъ, снабдени съ час инсталация, се събира, освенъ съответния | пнвцпотпип сжто така по можо да сп раз
тни разклонения отъ некой градски водо- абонаментъ или такса въ предплата, но ех- \ чпт;.; г.лехоиаго.шо, едничката възмож
що така и обещетение »а възстановяването
проводъ, плащатъ на тонъ 20 лева.
:
пость за типа огтява у мс^ъасните съвети'
2. А неснабдени съ частни водни раз на улицата както следва:
1. За павиране улица по 300 лв. иа и общините, т. е. ре4кп въ свия райпнъ
клонения, пла щатъ годишно по 1000 лв.
инсталация.
I
2. За шосиране улица по 200 лв. на да е« грижи зя насаждане на култура,
У11.е3а частните топли бани.
инсталиция.
! Преди войнит*, когато културата бешо
3. За нешосир. улица по 100 лв. на . въ своето начало и когато не беха
1. Плащатъ на тонъ по 5 лева.
инсталация.
нуядви гилеия парвчня средства, общвVIII. За параходите.
|.
Такси за електрическа енергия
нате набавяха такива, като га ра*1. Всички кораби и платноходи подъ ;
съ електомЪрни инсталации.
хвърлаха' между гражданите въ вядъ на
български флагъ, плащатъ на тонъ по 30 |
1. За израсходваната електрическа данъцв, берип в др. вла гк получаваха
лева.
!
2. За чуждестранни параходи и плат енергия въ: жилища, есмафските заведения,
държавните учреждения, чуждестранни кон отъ отдаване подъ ваенъ общинските
ноходи на тонъ по 50 лева.
сулства (консулствата се освобрждаватъ ииотв.
VII. Водна такса за строежъ.
отъ плащане акцивъ), сиропиталища, стаДпе«ъ това е пввъзкожп •, понеже
ропиталища, червения кръстх, безплатни
1. Ако е построена частна инстала ученически трапезарии,
археологическо данъкоплатецът?, и безъ тора е иретоция, която е снабдеиа съ водомеръ, пла- ' д-во, д-во юнакъ, д-во майка, църквите, доб
варвпъ съ нного данъци и 1.а..х.п>рлаЩатъ на тонъ по 15 лева.
руджанския пансионъ, политическите клу
2. За всички други случаи при из бове, държавни, частни и общински учи нето па нови такиза отъ стг>н..а на обползуване градската вода за строежъ, пла лища, "читалищата, клубовете на спортните
щвната се явява ненрпложкяо. Прихо
ща, се;.
дружества и други видове благотворителни
а) За едноетажна постройка — зас- д-ва съ утвърдени устави, плащатъ по 8 дите, придобити но тая иачнпг:. са до
т
роеиа площь на на кв. метръ по 15 лева. лева на киловатъ часъ.
статъчни, за да св събератъ пукдпите
б) За всеки последующъ етажъ на
2. Иарасходвана енергия въ: банки, средства и насяда култура въ ИСТИНСКИЯ
• кв. м. по 10 лева. .
банкерски къщи, сарафи, търговци на ед
З а б е л е ж к а . Избата и тавана ие ро, бирарии, кааина, игрални домове, хо- Снисъль па думата Отъ тукъ следва, че
се сметвтъ за етажа.

Нолшощо попроено въ зикот щ ш за общиш».
М т т учителите ПРИ Свищовската
Търговска Гннвпзня.
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общините еъ принудени да еа създадат*
сами средства, и, според* нае*, най-удобнватъ начин* за набавяно на такива е
създаване на етопансвя предприятия при
общините, които, управлявани отъ кои
петентни лица, бвха дали най големи
доходи.
На общината требва да престанем*
вече да гледане като на учреждение
чисто административно, натоварено ха
търси доходи само чрезъ данъци, а тя
тр*бва да организира редъ стопански
предприятия, приходите на които да
послужат* за реализиране на условия,
които съвреавниятъ ктлтурен* живот*
налага.
Бъдащето на общините е въ ръ
ководителите на стопанските предприя
тия — деятелноеть отъ първостепенно
значение. Отъ тукх става явно, че предъ
нас* се чертаят* две главни дейности
на общината: административни и стопан
ска. Ако на всички е известно, че ръ
ководител* на административната дейность тр*бва да бдде юристътъ, требя»
да ее признае също, че ръководитель на
стопанската двйность требва да бъде
търговецътъ—лице, което познава тър
говските науки, лице, което има нуждната подготовка, като теоритикъ и практикъ. Желаемъ ли да преуепеватъ на
шите, общини, всекиму требва да дадемъ
своето: на горското стопанство—лесничея, на административната дейноеть —
юриета, на редовното счетоводство —
възпитаника съ търговско образование
и т. и.
След* тези разсъждения спираме се
на „глава IV" Общински служители отъ
законопроекта за общините (членове 85
—106).
Отабмлностьта, която се прокарва
еъ новия законопроект*, ще даде възкожноеть и на питомците на нашите
търговски училища да етанатъ общински
иновници и еъ своите познания и прак
тика да помогнатъ за стабилизиране фи
нансовото положение на общините.
Де тава безпогрешна еъ очертани
тези две дейности въ тази глава на за
конопроекта; ванротивъ, прочетем* ли
членове 87 и 92 констатираме, че и админиетратавната и стопанската дейноеть
• дадена на юриста.
Секретарьтъ требва да бждв юриеть,
но не миелимъ също за контрольора и
касиера.
Правата на контрольора ги четемъ
въ членове 90, 91 и 122. Контрольорътъ
преимуществено ще борави въ стопан
ската дейноеть на общината. Има ли тези
познания единъ юристъ? Що се касае до
другата му дейноеть, адаяниетративната,
познанията по правняте науки, които
добива възпятаникътъ на търговското
училище, съ достатъчни да ку позволятъ

Варненски О^ш^ки^еетникъ
да извършва успешно и административ
ната часть на еволта елужба.
Контрольорътъ - юристъ какъ ще
познае, дали общината води редовно
счетоводство, той има ли тези мознания?
А безъ родовно счетоводство имане-ли
редовни финансив?!
Контрольорътъ
юристъ, какъ ще
св удостовери, дали 'ръконодительтъ во
да стопанското предприятие отъ уеаехъ
къмт уепехъ? Той има ли похвата на
търговеца? Бвзъ тази опитиость възмож
но ли е това предпряятие да завършва
винаги съ уеиех,г?
Контрольорътъ —юристъ, какъ ще
може чрезъ счетоводството при ревизията
д» узнае за злоупотребленията, когато
не е вчетоводитель? Ако ечотоводительтъ
на общината требва да бъде търговски
възпитаник*, ревазорътъ не требва ли
да бжде най опитният* ечетоаоднтель?!
Въ некои по-големи общини на стра
ната, дето стопанеката дейноеть е тъй
разнообразна: електрификация, водоснаб
дяване, канализация, лозови разсадници,
цветарници, зеленчукови градини, морски
бани . . . (като Варна, Пловдивъ, Руее и
др., дето счетоводительтъ требва да бъ
де особено опитенъ), контрольорътъ —
юриетъ, незапознат* съ счетоводната
техника, какъ би иогълъ да изпълни
възложената му работа съ уепехъ?
Вероятно, той ще изпълни евоата
длъжноеть, както досегашните стари кон
трольори, които губят* своето време въ
оглеждане на дребнави я нищожни фор
малности, а пренебрегватъ инетинекото
свое предназначение:
1) Да бдятъ за правилните парични
постъпления и за най-целесъобразното
пласиране на получените суми, 2) да не
депускатъ възможните злоупотребления
отъ чиновниците на общината и разни
предприемачи.
Такъвъ контрольоръ ще го уприлнчамъ на българските контролни комисии
прв акционерните и други дружества,
които въ евоето болшинетво не съ сче
товодители, а чакат* унравителния еъветъ да приключи книгите, да състави
протокола за ревизията, а за „компе
тентния контролен* съветъ* остава да
подпише иротевола в за тази му „важна"
дейноетс да получи процент* отъ не
чалбите.
По също такива съображения и ка
сиерът* требва да бъде еъ търговско
образование.
Съглаено членъ 8 1 на схщня за
конопроект* за севретарь — бирник* въ
селска община може да бъде назначено
лице съ прогимназиално
образование.
Нима въ нашите селски общини не е
нуждно нито едно лице съ по широки
познания? Тази тъй разнообразна, ма
кар* и въ малък* видъ, стопанска в
админиетратввна дейноеть, вой, ще а из

Брой 145
пълнява, кметът* ли ?! Ако е нуждно
лвце съ завършено средно образование
за вековен* учитель, колко довечо ще е
нуждно лице с* средно специално тър
говско образование за тази разновидна
дейноеть, каквато е службата на секретарь-бирнвка въ солената община? Не
говите познания по търговските науки
и правото ще помогнат* много за пра
вилното ръководене на общинските ра
боти.
Желае ли законодатетльтъ да ее
въобрази съ изискванията на днешното
време и да твори култура въ страната,
като дава първостепенно значение на
етоиааеката дейноеть въ една община,
той требва да избере нь.3-подходящи
ръководители за тази цЬль, каквито
нае впждаме въ лицето на възпктанифатЬ на търговските учвлища.
в. „Свищовски известия"
брой 163 отъ 7.Х1 т. г.

Поканвал» се всички Вар
ненски граждани да присътствуватъ на събранието
което се свиква въ Неде
ля, на 29 того, въ театръ
Ранковъ, гдето ._ градския
кметъ г. П. Стояновъ, ще
даде разяснения по всички
отъ най^голема важность
за гражданството въпроси
за финансовото и други
положения на общината.
Всички на събранието,
за да чуето разясненията
на г. Кмета.
Желателно е всеки тражданинъ да се снабди съ на
стоящия брой и съ следующия, въ които се напечатватъ налозите, бериитЬ и
таксите, които, съгласно за
коните, решенията на об
щинския съветъ и надлеж
ните таблици, ще се събиратъ презъ текущата 1925/
26 финансова година.
За избегване на недо
разумения и неоснователни
оплаквания, всеки гражданинъ е длъженъ да знае
тия налози, берии и такси
и своевременно да ги из
плаща.
Печатница „Войниковъ* — Варна,

