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Всичко, що се
отнася до вестника,
да се изпраща до
кметството — Варна
Редакцията
ул. „Царь Ббрисъ",
Бабаджовото вдание
П-ия етяясъ.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА

ОБЩИНА

ИЗЛИЗА ВСЪКИ ПЕТЪКЪ.

Броя 1 певъ.

..
то-пв
за 1929-1930 година.
I ^^ Господа

съветници,

довното събиране на' всички недобори ' ежегодно, днесъ и
въ това отношение върви мно
* Поради общинските избори, приходи и недобори.
разтурянето на общин. съветъ Ето к а к ъ е ж . п о д о б р я в а н и го добре, благодарение на
й произвеждането следъ това д о х о д и т е о т ъ о б щ и н с к и т е доброто управление и на из
менението системата въ съби
на нови избори, бюджето
стопанства:
рането на таксите. Това сто
проекта за 1929/930 год; се
1. Ж и т н а т а б о р с а увеличи панство иска още много грижи
внесе въ "съвета едва къмъ презъ последните 2 год. до
крея на миналия месецъ. Щ е ходите си четири пъти и сега и чувствително уголемяване.
направя едно кратко изложе дава по около епинъ мил. лв., То ще требва да се отъргови
н и е за деятелностьта на кмет вместо по 200—250,000, колко- още по добре, безъ да губи
общественото си значение и
ството по изпълнението на ми то е давала по рано.
: ,
следъ това ше носи още по
налогодишния; бюджетъ и по
2. Л о з о в и я р а з с а д н и к ъ добри доходи и ще осветлява
съдържанието, на
бюджето с ъ щ о :
града много по-добре. Въ
проекта за текущата финан
•произведени резници
бюджетопроекта Вие не вижда
сова година, и съ това сме1426/927 г.
1,087.400 броя те кредити за него, защото
:
• тамъ да очертая политиката, - 1927/928 -, > 1.408 650
сте сондирани съ отделянето
.
следвана повече отъ 2 1 / 2 го 1928/929 .
му въ отделно стопанство, съ
1,676 880 ;•
дини и начертанв да се следва
Следователно производството самостоятеленъ бюджетъ.
и за текушата година.
е увеличено съ б00/о. Въ същII. Творческата ра
Ишзжението ще б ъ д е крат ность 6 по-гол+^о, защото об
ко, защото ще б ъ д е повторе работваемата площь е намале бота презъ изтеклата
ние на онова,! което вече два на отъ 146 дек. на 12! т. е. 1 9 2 8 / 1 9 2 9 ГОД. е много голема, както и презъ предиду
пжти по изборите правихъ. То съ V,.
щата. Дьлъгъ е списъка на
беше напечатано и въ общин
Общия приходъ отъ резмиския вестникЪ и всеки отъ ците, гроздето и др. гроизве- създадените дела и не ведьажъ е ,билъ из^аганъ. поради
Ввсъ може да го има предъ дения е следния:
*г което въ подробности тукъ не
видъ. Ще изложа най съще 1926/927 год.
258.000 лв. ще го излагамъ. Въобще въ
ственото и некои данни, които 1927/9Г8 .
458 0С0 .
нашия градъ е работено мнгго.
по '• новия
бюджето-проектъ 1928/929 .
800 000 .
требва да се иматъ предъ видъ. " Това се дължи на разумното особено въ периода отъ 1908
—1912 год. Ние следвахме
I. Размера на събра управление на тгва стопанство. примерътъ на предшествени
3. Е л е к т р и ч е с к о т о стопан ците си и се мъчихме '^да ги
ните ПРИХОДИ презъ йзтек.. лото бюджетно
упражнение с т в о . Еано отъ най големите, надминемъ, сметайки това за
надминава не само; оня отъ най важните и съ широко об ! длъжность на всеки последу.предидущите години, ами и ществено значение. Поправиха ющъ управникъ. Кога повече,
оня сть миналата година, кое се моторите, разшири се е л е к  кога по:малко, вървехме ръка
то означава едно постепенно трическата мрежа почти въ за ръка съ общ. съветъ съ
всички квартали Доходностьта чието съдействие въ многотеж
подобрение.
^Ето би сравнителната таб расте и само въ 2 години тя е ки за общината мм дни, считвмъ
увеличена съ 30%. Производ
лица, която не се нуждае отъ ството е увеличено, поради че сме извършили много нещо
съ скромни средстра, черпани
коментарии:
подобрението на моторите:- главно отъ редовните годишни
Презъ 1920/21 г. пост. 19 мил. производството е покачено, доходи.
*
.„"1921/22 . „
20 „
отъ 1,282,470 к. часа — на
Бихъ
подчерталъ
по-важни
; .
1922/23
25 .
и
1,532.322, т. е. съ 249851 го те работи:
. . 1923/24 . • . " 29 .
дишно, което увеличи и дохо
С т а б и л и з и р а н е съ р е д о в 
. 1 9 2 4 / 2 5 • . . ' • ' 42 .
да отъ 7,200 000 презъ 1927 и
. . . . 1925/26
.
39 .
1928 год на 8,600,000 презъ ни з а п л а т и чиновничество. ; , : 1926/27
42 „
1928/1929 год., т. е. съ Г/з то. Днесъ сме ажуръ съ за
П
мил. лв. За отбелезване е, че платите и отъ 3 год. това е
, , 1927/28
„
59 .
същевремено се постигна и вече правило. Не само това:
. . ; ; 1928/29
„
62 „
едно
съществено намаление уредихме и заплатите останали
Огъ. финансовата 1926/927
въ
консумацията
на газола отъ 10 години 2— около 3 мил.
година нашето управление за
лв., отъ които /3 с ъ гече из
сегна само неколко месеци и презъ последната год. — 52 000 платени, а другите
се доурежкгр.
което
въ
тоя
родъ
сто
презъ техъ настъпи чувстви
датъ
и
ще
бъдатъ
тоже
лик
телно подобрение.въ приходи панства е твърде важно об видирания
стоятелство.
т е . . Напълно то има упражне
Учебното д е л о поради понието на бюджета за следва
4. С п е ц и а л н о з а н е к о и
щите две години, които по- н у ж д и прибегнзхме до до редовното даване отъ общи
казватъ вече едно резко по броволното участие на гражда ната- ни . предвижданата въ
качване на приходите. За го ните. Така за довършването бюджета помощь реализирва
вече почти напълно «воя бюд
дините отъ 1920 до 9 VI 1932 на новия театъръ чрезъ фон
жетъ Училищата се поправятъ,
тод. средното постъпление е дови марки, комитета подъ инвентаря се поправя и увели
около 21 милиона „лева- Сле- мое председателство и ръко- чава, бедните ученици се подДующите четири години отъ водство събра около 2 мил. помагатъ и непрекъснато нови
лв. Д за подпомагане на уче
Управлението на Демократи
училища се строятъ. Нека Ви
ческия сговоръ, даватъ по 40 ническите трапезарии и бед припомня удвоените етажи на
милиона) • а последните две ните граждани — неколко сто прогимназиите, новото учили
тици хиляди лева. Така съ
години — 60 милиона лева.
ще въ Сесъ севмесъ и новоИзлишъците, съ които е за усърдие управлението се е строящето се сега въ града
мъчило
да
задоволи
големите
вършено боджетното упраж
училище
„Царь
Симеонъ".
нение достигнаха вече презъ нужди на града.
Сесъ севмеското училищно на
5. О б щ о всички стопанства стоятелство отъ около 400,000
последните две години надъ
в
и имоти с ъ подобрени: с ъ щ о лв. за 1926^927 г.. презъ из
Динъ милионъ лева.
Сами съдете за у пЬха на и постъпленията отъ разни теклата е получило отъ община
общинското ни д е л о отъ като такси и берии. Заварихме на та вече около 750,000 лева.
Демократическия сговоръ уп трупани отъ десетолетия недо
Библиотечното д е л о
е
равлява общината, като имате бори, отъ които сме събрали предъ очите Ви — то е добре
презъ
изтеклите
2
год.
около
" р е д ъ видъ че размерите на
уредено и има две хубави чи
Разните такси и данъцч почти 10 мил. лева. Днесъ, въпреки тални. За него даваме вече по
нв
юва
общината
има
недобори
съ изменени отъ 1920 г.
отъ минали години около 14 около 200,000 лв. годишно,
Разликата произтича отъ по
мил. лв. Електрическото сто освенъ заплатите, вместо по
добрението на доходите отъ
панство, което оставяше много 10—20000 въ миналото.
общинските имоти и отъ ре

П о ж а р н о т о д е л о има нова
сграда, нови уреди, попълненъ
конски съставъ и пр. За него
разходите с ъ вече удвоени и
стои здраво на нозете си.
Санитарното д е л о напра
ви големи крачки напредъ.
Чистотата на града се сочи
отъ всички като образцова за
цела Бьлгария; общинска апте
ка — въ помощь на бедното
гражданство е добре уредена;
родилния домъ вече се издържа
редовно и получава двойно поголеми приходи. Въобще кре
дита за санитарното дело е
удвоенъ, с ъ щ о и постигнатиятъ
успехъ.
Благоустройството на града
е предъ Вашите очи и-предъ
очите на цела България и
множество чужденци. Азъ се
. нздевамъ Вие да не отречете
направеното, защото е очевид
но. Работихме съръзмерно въ
целия градъ — въ центъра и .
краищата, като сме подбирали
по общото, по-ценото, а следъ
това онова що е съ по локално
— махленско значение. Откри
ването на улиците, регулира
нето имъ, канализирането имъ,
електрифицирането имъ, насти
лката и^ъ става съ силенъ
темпъ и въ пъленъ редъ Ко
гато ще имаме големите улич
ни артери уредени, ше имаме
евтино и редовно автемобилно
движение между центъра и
покрайнините, което е много
важно за последните. Затова
бързаме съ улиците: Маке
донска, Мчлааинова, Нишка,
старата гара, Бул. Фердинандъ
и др.
Цифри не ще цитирамъ, за
щото лесно не ще ги изчерпа.
Ще подчертая, само че дока
то по рано настилката на една
улица съставляваше събитие,
сега едновременно се рвботятъ
по неколко До като целото
минало на града ни е дало
около 13 клм. насглани улици,
сега ежегодно се изработватъ
по 6—7 клм ; когато въ край
ните квартали не се е прави
ло нито метъръ почти шосе и
тротоарни пътеки, сега това е
една обикновенность. Само въ
една година се направиха око
ло 10 клм. и вече всички квар
тали
съ свързани съ шо
сирените улици. Поставката на
бурдюри върви съ
същия
темпъ — съ километри, а не
съ метри. Канализирането съ
що. Подчертавамъ нововедението — китениргнето на улицчте, което се харесва вече на
целия градъ. Ще заключа: гра
да бързо се пречиства и бла
гоустройва за радость и полза
на всички граждани. Въ въз
торгъ с ъ отъ него и всички
българи и много чужденци,
което сте констатирали и Вие
сами. Направени с ъ некои мно
го важни съоръжения: кокардженския каналъ, подпорнатастена въ морската градина, Саидовия кяналъ и пр.
По а р х и т е к т у р н о т о о т д е 
л е н и е се направиха тоже мно
го работи. Презъ мин. лето се

довършиха сградите въ мор*
ската градина — новите топли
и студени морски бани, отоплителя, казиното и др. Съ на
правените подобрения въ гра
дината и улиците, града доби
популярностьта на едно модер
но летовище, което стана сериозенъ поминъченъ. източникъ на града. Той се издига
така все повече и като културенъ центъръ бидейки сериоз
на връзка между Бьлгария и
Европа. Въ списъка що ми е
представенъ отъ архитектурно
то отделение с ъ отбелязани
повече отъ 40 важни работи,
извършени отъ същото. Не
ка, освенъ посочените по го
ре, да спомена за новия общ.
театъръ, който ни е погълналъ
вече 5 мил. лева и ще погъл
не оща толкова. Той ще бъде
една горзость за града. Ачо
следвахме плана, който въ на
чалото имахме, до сега щехме
да го имаме готовъ, но бър
зото развитие на града въ ед
но важно летовище ни накара
да изменимъ много работи за
да стане театъра както требва.
Той е вече разширенъ съ до
бавъчни сгради, ще има най мо
дерното отопление и пр. Щ е
посоча пакъ на новото здание
на пожарната команда, на по
стройките въ лозовия разсадникъ, на невите— модерни—от
ходни места, на поправката на
Летния общ театъръ, на об
щината и пр.
З а п о м и н ъ к а на г р а ж д а н 
ството се е работило усиле
но. Ефикасно с ъ подпомагани
всички поминъци чрезъ благо
устройството и летовището.
Безработицата е немалявана
чрезъ същите мероприятия.
Спе циално е подпомагано лозар
ството, дърводелството, млъкарството и пр.
Мога смело да подчертая,
че въ последните две години
общинската управа подчерта
резко една ясна и смела со
циална политика работейки по
тия три наставления
1) Да развие летовището;
2) Да се съчетае благоуст
ройството на града съ нужда
та да се създаде работа.
3) Да насърдчава и гоцпомага отделни, важно поминъци.
Сметамъ за излишно повече
да се простирамъ по извър
шеното.

III. Особенъ интересъ
представляватъ дълго*
ветъ на общината. Нека
подчертая еще сега меето Мне
ние, че те не с ъ страшни за
нешия градъ, защото той има
добрм имоти и въобше източ
ници за доходи. Заемите с ъ
най могъщето
средство
за
всички градове за да се бла
гоустроя гь. Въпросътъ е да
се намерятъ на износни усло :
вия. Бтагодарение на такива
големите гралове успеватъ.
Благодарение на такъвъ единъ
сключенъ отъ нашия градъ въ
1907 год. отъ ч чужбина ние
имаме канализация, вода и
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Варневсви общински «вестникъ

Я. Колевъ—Сираковъ
Общ. Юрисконсултъ

Касае се ва посеганзто върху
общииските приходи съ закони
обикпопенно не по ведомството
на Министератпото на Вътреш
нит* Работи и Н. 3 Случаите
на такива ноеегателст. а поч
ватъ вече да вачестяватъ, и ако
се следва същата практика, то
въ неколко години чл. чл 88
и.89 отъ Закона ва градските
общини, гдето с ъ предвидени
общински приходи, ще останатъ
само о.енки отъ миналото.
За подкрепа на горнето ще
посоча неколко случая на от
меняване редовни общински
приходи.
Единъ отъ тия приходи бе
ше тоя предвиденъ въ чл. 88
т. 7 Здкона аа гр. общини;
„Не по малко отъ 100 дл. ва
„печатъ, който се удря върху
„картите ва игра."
Но Министерството на Финан
сите по свои съображения, бевъ
да иска д*же мнението на ва
интересованите у ч р е ж д е н и я
премахва съ ед*нъ ударъ ивъ
засада тоя свроменъ общински
приходъ. Каввамъ „ивъ васада",
защото въ § 10 отъ вакона ва
ивмененив вакона ва акцивите и
пр. отъ 13 IV 1927 г. (Д. В.
бр. 16/927 г ) не се кавва на
право, че се отменява общин
ския приходъ отъ удряне печатъ
върху картите ва игра, а се
прибъгва до следнята редакция:
„общините и о к р ъ ж и я т а
„немогатъ да събиратъ такси
„и данъци върху предметите
„съставляващи д ъ р ж а в н а
„привилегия."
Все по същия начинъ, общинит в беха лишени отъ прихода
по чл. 161 ал. 111 на ивбирател
ния ваконъ (Д. В 198/1919 г.
глоби налагани» върху всеки
и з б и р а т е л ь, който бевъ
уважителни причини не е гласувалъ. И на тоя общински
приходъ се посегна като съ ва
конъ 110 ВЕДОМСТВОТО НЙ МиНИстеротвото на правосъдието бе
отнетъ отъ общините и се дя< даде въ нолва на «онда Съдеб
ни палати (Д В. бр 83/19126 г.)
Пакъ така се намали прихо
да отъ тъй нареченото сергии
' но право, събиранъ по силата
на чл. 89 п. 1 отъ вакона аа
гр. общини, глаеящъ:
електричество. Заемътъ е билъ
8 мил.лв. златни за 50 год. съ
2°/о лихва и 861/* емисия съ
. ..логъ на общински приходи
и подъ гаранция на държажавата. Службата на тоя заемъ
не е редовно извършвана отъ
общината. Неихплатеното дър
жазата го е плащала, поради
което общината й дължи око
ло 4 мил. лв. Повдига се
въпросъ за валоризацията на
тоя заемъ. Но азъ не считамъ
за толкова нележаще това за
сега. Ние сме при доста бла
гоприятни условия и съ добро
разбиране по тоя въпросъ
вЪрйамъ общината да из-езе
по него съ добра сметка.

„ . . .". приходъ . . . . .отъ
„местата, по улиците, пло„щадите или чяршиите, които
„се даватъ подъ наемъ на
„равни продавачи и отъ
щамбулпнтнитгь продавачи '
До 1 VII 1928 год„ когато вле
ве въ сила закона ва амбулантната търговия (Д В. бр. '223/
1937. г.), общините даваха ши
роко тълкувание на думите
амбулантни продавачи и субек
тите ва облагане съ „амбулант
ня такса" беха бевбройно много.
Последния ваконъ даде точно
укаванйе, кои се считатъ амбу
лантни продавачи, като числото
имъ се намали до минимумъ.
Деветь десети отъ тия, които
преди тови ваконъ общините
считаха ва амбулантни търговци
и облагаха съ такса, сега вече
не могатъ да се облагатъ').
Понекога Министерството на
Финансите е давало видъ, че
желае увеличението приходите
на общините Тъй напр съ
ваконъ отъ 21 VII1925 г. меж
ду другите държавни приходи
по вакона ва акцивите и пр.
беше отстжпенъ на общините
прихода отъ патентите ва пра1) Изказаха се мнения въсп. .Общ.
Прегледъ," че закона за амбулантната т4рговия не накърнилъ общин
ския приходъ по чл 89 п 1 закона
за градски4 общини. Тия мнения
могатъ само да заблудятъ общините
да събиратъ такси отъ не лица ам
булантни продавачи и въ такъвъ
видъ да отдадатъ събирането на
тоя приходъ чрезъ откупчикъ, но
едно отнасяне до Върховния административенъ сждъ ще е достатъчно
да се отменятъ подобни нареждания
на общините и впоследствие да се
плащатъ вреди и загуби на, откупчицитЬ. Би требвало да се има
предъ видъ окржжното № 10066 отъ
11 V 1928 год. на Министерството
на вжтрешнигЬ работи и нар. здраве,
въ което се нарежда, че .за въ бждеще подъ амбулантни продавачи
съгласно чл, 89 п 1 закона за град
ските обшини ще се считатъ всички,
които закона за амбулантната тър
говия (чл. 2) признава за амбулантни
търговци, а тия които не счита за
такива, (чл, 3) кЬма да се считатъ
за амбулантни продаваии и по за
кона за градските общини*).
Положенията въ поемнит-Ь усло
вия, или въ други никои общински
наредби, съ които до сега се е
влагало единъ по-широкъ смисълъ
въ съдържанието на понятието ам
булантни продавачи, се отменяватъ
по право отъ 1 VII т- г. по силата
на чл. 24 отъ закона за амбулант
ната търговия.
сметнатъ този дглгъ за об
щински.
д) Къмъ Б. Н. Б. имаме и
дългъ по изпълнител нъ листъ
за 5 мил. лв. презъ 1912 гсд.
покойния кметъ йп. Василевъ
е изтеглилъ авансъ
срещу
проектиранъ заемъ 1 мил. лв.
за изплащане мита и берии за
ма.ериалитЬ по постройката на
електрическата
инсталация;
презъ 1918 г. п- км. Г. Ноевъ
е изтеглилъ авансъ 1,200 000 лв.
по другъ доюворъ за емисионенъ -заемъ, за изплащане
дългътъ пакъ за електричес
кото осветление. По тия аван
си нищо не е било никога пла
тено. Тазъ година с ъ внесени
по изпълнителенъ листъ около
500,0:0 лева.
е) Дългътъ на комунистиче
ския общински магазинъ отъ
1920 год. къмъ Б. за Народ.
Кредитъ отъ 1 мил. л., сега по
сметката на Банкьта вече удвое"пъ. Въпроса е висящъ, за
щото немаме редовнп сключенъ заемъ. Банката моли да
да се оформи и въ неколко
години изплати. Съвета ще се
занимае по после съ него и
ако го признае ще го оформи.

Други з а е м и : а) отъ Б Н.
Б. анюитетенъ заемъ отъ 500
хил. лв. презъ 1915 год. за 40
гоц. съ б'',°/о за борба съ без
работицата,
б) Също още толкова отъ
1918 год. за 45 год. съ 7%.
Службата по двата е редовна.
в) Заемъгъ отъ 5 мил. лв.
отъ Варн. Попул. Банка отъ
м. год. съ 12% за постройка
та на казиното и баните;
г) Заемите — около 10 мил.
лв. за домостроителните коо
перации. Зз тоя дьлгъ азъ
Други з а д ъ л ж е н и я о б щ и 
сметамъ, че общината нема ната има къмъ разните фон
защо да се задължава направо дове и къмъ частни лица. Съ
— тя е само гарантинъ, ведно хЬхъ отъ ведомсстьта ще се
съ Държавата къмъ Б Н Б. 'запознаете.
Правихъ изложения въ тая смиТребва да-приключа.съ из
съль, но и правителството и вършеното и съ финансовото
банката иматъ намерението да положение на общината, за
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Оитшвша ва данщ цщ

стъпва места отъ поменатия
квврталъ ва индустриални пред
По вакона ва данъка вър,
приятия срещу ваплящане,. като
постъпилите отъ тая продажба приходите, облагането съ ./
суми ще се внасятъ на приходъ в ъ к ъ занятие, допълните^
по бюджета на Фонда „Разши данъвъ върху доходв и дащ..
нас дружествата става въ ц ^
рение и пр. ж. п; гари и при
началните комисии, които оВр,'
станища".
делятъ
равмера на данъка, в ^
Министерството на благоустоснова на посочените отъ д,,
ргйството пъкъ отчужди, пакъ
нъкоплатеца данни и свед*ав1'
безплатно, неколко стотинъ де
събрани отъ данъчните агенти'
кари общинско место ва . . . . ,
Облаганията на първовичц,
кантонъ и ремива ва валяка.
ната комисия се обтъяс В4П1|
Но когато отидохме тамъ съ
отиватъ' на равглежданв В1
мировия съдия по обезпечение контролната.
на доказателства установи се,
Данъкоплатеца има цр'аво „
че едно малко кюшенце е било. поиска отъ контролната нощ.
достатъчао ва тия нужди, а сия да измени определение д .
4
всичко друго е засадеро съ нъкъ въ срокъ 14 дни отъ д .
е
царевица и др.
"•" •:•.;;.'.' '•*
Сборъ.' ; •
; '''.':
.
ня, когато му е било нр*чево
Тоя стремежъ на меотнит* решението на първоначадв»
Напоследъвъ и министерство
то на просвещението не се по държавни служители • да вавве- комисия. При изчислението ("«
колеба да посегне върху об матъ колкото се може по вече срока, деньтъ, въ който е 4
щинските приходи, като е внес общински^еста наглежда, че лучено съобщението, не се ечн,
ло ваконопроектъ ва тъй, нвви- се окуражава „отъ горе."
та. Жалбата може да бъде по,
ваемите се „ученически" кина.
Излишно е дя посочвамъ на дадена до последния — 14 дещ
Въ ваконопроекта се предвиж други случаи. Т.е с * много , и 6 ч. в.,т. е до изтичане вар,.
дало да се фсвобождаватъ тйя краятъ имъ не се вижда.
ботното време. Ако последният»
кина отъ всекакви общински
Затова налага се щото не
день е правдниченъ, то ва Ц.
такси. Като че ли не е доста
какъ да се ограничи тоя ватъчно.гдето се освобож1аватъ ' чинъ на действие и , да не св къвъ се счита оледующвап
отъ акцивъ. Не менъ св пада повволяватъ въ бъдеще бевъ делниченъ день.
Жалбата може да бъде по
да правя педагогическа пр*цен-' внанието поне на министерст
ка на тия „ученически" кина и • вото на вътрешните работи и дадена и чревъ пощата. Вт, Ц.
къвъ случай, ва день на пода
ва пакостното влияние,, което нар вдраве.
ването
се счита датата на по
се окава до сега върху крехки
Ви могло въ новия ваконъ
т е души на децата отъ честото - ва общините да се постанови, щенския печатъ, а - не д»тт
имъ ходене тамъ. Поради твър к*кто го има въ вакона ва Б. когато жалбата е получен* ,щ
де нивките цени,. аа децата • О. "Предприятията* че никоя данъчното управление.
става лоша привичка постоянно отъ разпоредбите на вакона ва
Ако жалбата не се подаде м
да ходятъ на киното, та рабо общините не може да бъде от
определения 14 дневенъ «р«м,.
тата стигна до тамъ, щото въ , менена, и-ш изменена освенъ контролната комисия не може
не кои
грядове родителските съ ваконъ по министерстрото да я ра вгледа, а я остава 6ев1
събрания да искатъ .премахва
на В Р.-Нар. Здраве, и че бевъ последствие Данъкоплатеца но.
нето на тченическите кина ка
съгласието на министра на В. же да е напълно правъ, но що»
то вредни.
• ,.
Р. Н.-.8. въ никой ваконопроектъ не е далъ жалбата си въ срош,
Чяотно ва Варненската! гряд , на което и да е ведомство не не може да се вееме въ вни
мание и данъкътъ ще се съ
ска община гма типични слу
може да се нписватъ постанов
случаи на вагвемане най доход ления, които биха намалили бере въ размеръ, който е оп
ните й места, което 'е равно приходите на общините I пред ределила; първоначалната косилно на ввграбване.: Тъй на- видени до сега въ вакони не масия
Понеже срокътъ има такош
примеръ, целото пространство по ведомството,на М. В Р. Н
отъ неколко хилядя декари, • З д р а в е . •.' ; •', •••
; големо вн&чение ва данъшШ'
между пристанището, канала,
Също да се предвиди, че теца, той требва да се гари
еверото и старите черти на общински местя и кариери-не тира добре, че жалбата му «
вписана въ входящия регистър!
града, отредано ва „индуетриа- могатъгда се отчуждаватъ .бев
лен-ъ квартялъ" бе отчуждено, платно ва нуждите на държав* . на данъчното управлекие и Д1
безплатно отъ държавата ва- -• рите служби, освенъ съ съгла си отбележи тови нумеръ, който
нужлите на минийтеретвото на. сието на министра . В. Р Н. да му послужи въ случай аа
желевниците за разширение ма Здраве и то следъ като вземе нужда. Ако ли пъкъ жалбти с>
пристанището. Но предъ менъ мнението на .. съответния об
подава пр пощата, добре е да
сегя' е Д В. б;> 92 отъ 25 VII щинеки с ъ в е т ъ . Разбира се, се предаде съ препоръчаш
1929 г. където е публикуванъ. мнението на последния не ще писмо или даже съ обрати.
вакона 'ва благоустрояване и пр., бъде задължително ва г. ми разписка, но равписката д* м
ва Ваужнското индустриално нистра, но то ще дадн въвмож- аапави.
пристанище Съ тоя ваконъ се. ность въирвсътъ да бъде всест
рвврешава на министерството
ранно ивученъ. а не както, е
на желевниците и пр. да от
било и е оега.
И.тая година нашиятъ ку
щото безъ да желая отидохъ кредити. Станаха некои нама рортъ привлече хиляди летов
доста на широко. .
ления на параграфите отъ ре ници отъ страната и отъ чуж
IV. Бюджетопроекта довните разходи, защото за бина. Ето'и сведенията за при
з а 1029/1930 г о д и н а . Вие същите нужди еж предвидени хода отъ морските студени»
го ИМЕ.те предъ Васъ, чели сте' по големи кредити въ изв>нр. топли бани:
Презъ м. май. Ц студени ба
го и сте запознкти ...съ. снова1 разходи. По просветното дело
се предвижда . кредитъ ;за ни 1918 лв., дъсчени топли ба
що се предвижда въ него.
Б»хъ могълъ да , подчертая: ; заемъ за ст^оежъ на училищ ни 12,180 лв., Ц: I кл. т. бани
1. Че ще се слгдга; политика-' ни сгради, предвижда се кре 13 530, или всичко 27.628 лв.
(
та, която отъ 2 7 , год.: общи дитъ. за довършването на теа
Презъ юний. Ц. студени бани
ната води и въ тоя духъ, с ъ търа, за усиленото настилане 61,500 лв.,' дъсч топли бани
и предвижданите кредити. Нзъ' нагулиците, за нови кае.режи, 80,630 лв., ц.т. бани 64,000лв.
вече изпълцихъ тая политика. за постройката -на лозарски или всичко 206,200 лв.
Презъ юлий. Ц. студени бани
2. По принципъ, чиновническия изби, за подържането на Дис
персоналъ остави м. годишния. пансера за гръдоболни и пр. 114,300 лв., н. ст. бани Ю87О0
Нуждите на града еж големи лв.* д ст. бани 48.800 лв:, ?•'•
Преввиждатъ се ь-ккои увели
чения. наложени отъ растежа и те мжчно могатъ да се за- бани 129,200 л в , ц топли бани
на учрежденията. Напр. по доволятъ съ приходите, които 121640 или всичко 822,640 л»
жарната команда.-Предвижда има. Нуждно е за извънрер. ; Я къмь 1 VIII 1929 г. имане
се наново службата финансов. разходи да се потърсятъ из ; о б щ ъ приходъ: отъ ц. ст. бани
началникъ, защото ,е необхо вънредни ^доходи—заемъ. кой «77,718 лв., отъ нов. ст. бай*
дима Ставатъ малки промени то да легне на повече поко 108.700 лв., отъ д. студ."б8й«
въ разпределението на служ-*. ления. Тогава редовните при '48 800 лв., отъ д. топли бани
бите и въ наименованието въ ходи ще стигатъ !за покри , 221,980 лв., отъ ц. топли бай*
връзка съ новите щатни таб ването на много повече редов 199,270 или всичко др 1 август"
лици. Техническата дирекция ни нужди и за редовното из 1929 г. приходъ 1.056,463 1*.
отъ 27 2 год. вършен колосална' плащане на дълггвете.
Презъ 1928 ». общо за м. м*"
работа. Я ако се запсчне капполучения приходъ възлизай»
т.фвнето на нови води оше
Господа Съветници, .
19,400 лв., за м. юний на 183,9*
повече ще наложи новъ тех
лв., за м. юлий отъ ц-ст-бан»
Завършвамъ.
краткото
си
нически персоналъ. .
изложение. Когато ще изслу- 480,000 лв., н. ст. бани 992»
3. Облагателнитп, таблици
шамъ Вашите дебати азъ ще лв , д. ст. бани 51,600 лв., Д-*
за разните такси и пр. оста- се повърна да допълня необ бани 112,200 лв.. ц топли ба^
ватъ почти м. годишните съ ходимото.
123 000 лева Общо за юни»
малки изключения.. Честото
1928 г. 865,800 лв. П всич»»
Следва по нататъкъ да, се приходъ презъ 1928 г. 1.074. а*
имъ изменение води до едни
грамадна облагателна работи, чете бюджето проекта, но Вие лева. Значи презъ 1928 гоД-е
сте го вече чели и ако сте
която дори цела година не съгласни
да се счита първото билъ получеяъ общъ прихоД^
мгже да се завърши.
до 31 VII вкл. 1,074.140 лвчетене за извършено.
презъ 1929 г. до сжщатаД» 1
4 За нгъкои разходи еж пред'
Съвета
единодушно
одобри
1,056,468 лв. или въ повече
видени по юлпми отъ м. юд. това. • .-•
мин. 1928 г. 17,672 лв,

вотъргуване съ спиртни питие
та- При ивдаване на патентите
ва тая търговия общините, освепъ горния нрвходъ, събираха
други два самостоятелни данъ
ци по точки 15 и 16 на чл, 88
отъ вакона ва градските общини
въ равмеръ 1С00/0 и 607 0 върху
патентовия сборъ,
Но не мина много ! време и
съ вакона ва отменяване на
точка 15 и ва ивмененив точка
16 на чл 88 з гр общ (Д. В.
бр 73/926 г ) и тия приходи
б*ха отнети отъ общините Съ
една ръка се даде новия при
ходъ отъ патентите, а съ дру
га — св отне стария такъвъ
отъ 16°/0 върху патентовия

Прихода отъ баните
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волствието на нуждагащето се
население съ предмети отъ
^ на Комисаря ло Прехраната при Вармен. община п ъ р в а необходимость като:
До Общинския съветъ при сжщата.
хлебъ, зърнени храни, варива,
'[ Комисарството по прехраната оть 4. VII. с. гоц. добрия редъ, зеленчукъ, месо, риба, млечни
,„ри общината сжществува по въведенъ въ -счетоводството произведения, топливо, соль,
и пр. За тази цель те у
I силата на създадения специа- деловодството и въ отчет- газъ
»нъ законъ за облекчение ностьта въ Комисарството, спи реждатъ нуждните стопанства,
1
[одоволствието и за намале- ра се на баланса, наброява по- предприятия и пр.
4 ина скъпотията.
Възъ основа вземаните еже
въ зеленчуковите годни решения на поч, общин.
Тенденцията на този законъ дебренията
градини и пр. и згвършва про
ла да се създаде единъ токола си така: „Въ заключе съветъ, на Комисарството се
итутъпри общината, кой ние комисията изказва мнение, възлага експлоатирането на
поставенъ на чисто търгоа- че след/ь подобренията, които ежегодните сечища на общин
начала, да може да турн еж направени въ службата на ската гора и на общинските
( 4изпълнение
решенията на Комисарството, следъ като на зеленчукови градини. Това еж
нскиж съветъ, целйщи об- чело на сжщ'то еж поставени били и оставатъ двете съще
ение
> продоволствието на уредници, които между други ствени стопански предприятия
г)
данството, борба съ спе- те си качества даватъ доказа на комисарството, и то е нагоата, -засягащи артикулите телства на умение, преданость и годило своята ерганизиция за
първа необходимость и пр. желание да творятъ блага за посрещане нуждите на тези
гь началото Комисарството общината и гражданството, Ко- предприятия. Щг ги разгледа
о завеждано отъ специа- мисарския институтъ не семо ме подробно и двете:
Комисарь, обаче въ по- не бива да се спъва, но тргб- I. Експлоатацията на сечи
г
твие
именно отъ 8X1925 ва да се разшири, да му се
щето „Провадълж-дере"
I
й е билъ освободенъ отъ даде тлесъкъ, възможнесть за
презъ 1927—1928 год.
I и* Ьта съ протоколъ № 78 ре- работа и т. н.
Щомъ се установи сечището
I ш;Аие № 453 отъ 8 X. 1925 г.
Следъ тези неколко встъ ежегодно общинския съветъ
I Клисарската длъжност ь е би- пителни
пояснения ще пристж- възлега на Комисврството да
I -л."/. поверена на общинския пимъ направо
къмъ даване от- отдаде на предприемачъ изси
I кметъ, което положение еж- четъ за положението
смет чането, извозването и преноса
Гществува и до днесъ. Въ по- ките на Комисарствотона за
из
I големите градове въ страната вършените отъ него опера на дървата за Варна, приго
товлението на колци и дърве
I сжществуватъ наистина Коми- ции и пр.
ни въглища, и всички добити
I сарства, обаче като отделение
Съгласно
чл.
2
отъ
горепоотъ
гората продукти се проI на общината и не съ както
I Варненското Комисарство на менатия законъ, ; службата на даватъ на низки цени само на
общинските комисари е :
гражданството стъ средна ръ
* началата на спеииаленъ заа) да проучватъ на местна ка, а на бедното се раздаватъ
{конъ.; Причината на това по- почва въпросите относно бор безплатно за сметка нь об
I следното.се крие въ следните бата съ скъпотията и спеку щината:
{Обстоятелства.
лата ;
Комисарството плаша на об
I 1) Сравнително големия брой
б) да прилагатъ мерките на щината на сбло основание
' беднч. граждани, които имаме централната власть . и реше всички такси за горски марки.
, въ Варна и които се нуждаятъ, нията на общинския съветъ които закона предвижда, хар
, както.отъ прека помощь въ (тричленна комисия) отнасящи чи за изсичането, превозъ, пер> натури, така и отъ косвена та- се за облекчението на продо соналъ, резане и пр.
волствието или до ограниче
Сметката на миналогодиш
{ кава, изразена въ осигуряване
I на пазаря на известни най- нието на скъпотията;
ното сечище яПроввдълж-де
в) да организ! рватъ продо- ре" е следната:
I важни артикули отъ първа неI обходимость като: жито, дър
А. Приходъ отъ хората:
лева
| ва, брашно, зеленчуци и пр.,
I !въ регулирване на цените на Отъ дърва за горене и материалъ 5,333.780 кгр. за 2,373,417
45,000
.
колци за лозя 15,000 броя по 3 лева
I сжщите, въ предпазване отъ
707
500
дървени
въглища
около
283,000
кгр.
по
2
50
лв.
| Спекулация и пр.
.
32,245
„ вършина (черпия) обща сума .,
у-. 2) Обширните общински го22,400
, баби (стари дървета) обща сума
_^
« ри, около 36,000 декара, които
Всичко приходъ 3,180.662
. даватъ възможность чрезъ ек? сплоатация по стопански на
Б. Разходъ по епчището:
- чинъ отъ Комисарството да се
I. а) На предприемача за 5 391.810 кгр. дърва по 1С0% 539,181
; поегигнатъ посочените по го
б) .
„
283.000 п въглища по 110 311,300
ре цели. • , •
в) .
»
15,000 . колци по 1 левъ 15,000
3) Значителните пространст
ва общински полски имоти,
865,481
лева
годни за зеленчукова култура, И. Надници въ гората и сюпдовете: лв. 397,685
лв.
. близо до града и пригодени за
разходи по подър. скаг., резане и пр. 33 645 .
413,330
напояване, които експлоатираи по
; !1
сжщия начинъ чрезъ III. Горски марки на общината:
а) ( за дървата: по 138 лв. на тонъ лв. 835 881
; Комисарството' служатъ като
б) за кастоежа » 69 „ .
„
. 107,775
средства за постигането целив) за колците „ 172 . » ,
„
3.456
947.112
* те на общината по облекче* нието на продоволствието на
Всичко разходъ лева 2,225 923
[ града.
•
И тъй срещу единъ приходъ отъ лева
3.180,562
4) Наплива на големия брой
имаме
разходъ
отъ
.
2,225,923
I на летовници, който требза да
954,539
Получавам:» печалба лева
• очакваме, че ще достигнатъ
презъ
курортния
сезонъ
да
уТази
печалба
е
сметната
за
г
ди, и то съ мъчителна проце
Двоятъ броя на населението на реална и реализирана отъ Ко дура на търговете по достав
[ гр. Варна е.едно важно обстоя- мисарството и следователно за ката нмъ и несятур^ость по
\ телство, което не бива да се общината, и като прибавимъ отношение на в> м.то. когато
; пизпуща тоже изъ предъ видъ къмъ нея полученото отъ съ нуждите съ ньй големи.
' Ри вземане мерки за облек щата зачгорски м?рки 823,577
Понеже има среаи, които
чение продоволствието на грг- лв., ще имаме приходъ за об иматъ интересъ да подържатъ
Дв и борбата съ спекулата.
щината 1,778 216 лв отъ гор становището — гервта да се
ски
мерки 957,112 лв. спадаме отдава на предприемачъ, необТези
четири
обстоятелства
н
* сжществуватъ въ такава 15°/о (надъ сте), които се пла- х-димо е да направ^ мъ едно
съвокупность
и пълнота почти щатъ на държавата: за пер сравнение на приходите по
вь никой градъ на Царството сонални и фондове и получа двата начина на експлоатация
и на тЬхъ требва да се отда- ваме чисти за общината 823,577 та, като не се забравя, че
предприемача не плаща горски
Д* факта, че комисарството по лева
прехраната на Варна продъл
Приходъть на общината, рес мерки.
Огъ сведенията, които съб
жава да съществува като ин- пективно на гражданството, не
ститутъ къмъ общината, обаче се ограничава съ цифрата рахме отъ частни лица —
°Рганизиранъ на началата на 1,778 216 лв. Освенъ преката предприемачи, потвърдени и
Сг
"Щиаленъ законъ
полза гражданството има и отъ горския инспекторъ, ако
комисарството е изпълнява- к о с т в е н н а о т ъ това, че се отдаваше сечището „Про
. гв
"о своето предназначение ко- дървата,, които комисарството вадълж дере" на предприе
по лошо, кога по-хубаво въ продава, съ винаги съ цени мачъ, можеше да се ьобие це
^•исимость отъ лицата, които определени отъ общинския на отъ 1000 до 1200 лв. на
** го ржкбводили и отъ съ съпетъ и то най малкото съ декаръ; ние приемаме, че ще
действието, което му е оказва- 100, а по некога съ 200 до се получатъ 1.500 лв. на де
"• Общинската управа. Коми 250 лева 6-800.000 гева. Огъ каръ и ще имаме при 1.100
сарството е прекарало една дървени въглища по 0*80 лв. декара приходъ за общината
криза, но отъ края на 1927 г. на кгр. върху 283,000 кгр. лева 1 650.000 лв.
Срешу горния прихолъ чрезъ
* ^ * постоянно на сигурни ос- 226,000 лева. или кржгло около комисврството
1,778.216 лева,
лева
1,000,000
^ нови и днесъ може да се каили въ по малко съ 128,216
Ползата
не
се
спира
до
тамъ,
*е»-че оправда напълно своето
защото ако общината отдава лв., безъ да сметаме косве
Предназначение.
ните ползи, които ние оцених
Е
. с Дна комисия отъ общински ше на предприемачъ гората, ме на 1000000 и безъ да из
—*,.«щ
ьветници.
запо- требваше да закупува на па
Ч назначени съ зонив
« Д ь № 5 б П е т Т 1928 год. зарни цени дървата за бедни- разява въ цифри моралните
«онста?„ра § съ протокола сн, ть^раждани и за своите нуж- ползи, конто придобива общи-

ната. като знае гражданството,
че нема да има страхъ отъ
картелирене на дървари и пр.
Следъ ликвидиране на цело
то колич*- ство дърва, се оказа,
че се получи една цифра едва
ли 075°/0 когато прехъ 1926/27
год. тази фира или липса е
достигнала на 7503 тона —
до 600 тона или повече огъ 8°/„.
Посочената поторе наемна
цена 1500 левач на декаръ не
е голословие и требва да се
смета максималната за единъ
предприемачъ, който може да
си направи добре сметката,
понеже миналогодишното се
чище даде едвамъ 5'5 тона на
декаръ, при което положение
единия тонъ на самото место
•неотсеченъ, неизкастренъ, и
непринесенъ ше струва близо
300 лева.

Огр. 8

макаръ и да еж внесени суми
на приходъ по общинския
бюцжетъ като печалба отъ
градините, въ същность те
съ приключвани въ загуби на
обша сума за 1925. 1926 и
1927 година лева 402,037-12
(за три години), а вмксто това
еж внесени лева 314 030 като
печалба, взета разбира се отъ
прихода на горете. ВмЪсто то
ва изтеклата година ни дава
една чиста печалба отъ зелен
чуковите гоадинн отъ лева
416.736 70. Ние претенлкреме,
че благодарение на взггите
мерки да се образуватъ найрационално общинските гради
ни, да се контролира прихода
и разхода на същите, да се
запгеи комисарството съ собственъ фуражъ за добитъка
си и семена за посевъ на зе
ленчука, който до тогава се
И. Зеленчукови градини.
купува отъ пазаря, можехме
Яко се просл*ц" доклада на да увеличнмъ производството
комисарството № 316 отъ 29. и доходностьта на общинските
6. 1928 год. ще се види, че зеленчукови градини.
Презъ 1927 год. брутния приходъ е билъ лв. 1,538.323
Презъ 1928 „.
»
.
.
2,030200
Или въ повече въ 1928 г. лв.
493,977
Посочваме само некой по очебиюши цифри на произве
дения зеленчукъ:
презъ 1927 г,
презъ 1928 г.
25,552
31013
Спанакъ кгр.
14,505
41.373
Репички връзки
6,687
Репи зимни кгр
9.291
53.695
Лукъ зеленъ връзки
136,905
1 12413
Цвекло салата .* връзки
32,711
57,909
Краставици- броя
109 820
Както казахме по горе, за пръвъ пъть презъ 1928 год. се
взеха мерки да се произведе необходимия за добитъка фуражъ
и достатъчно зеленчукови семена, а именно:
прчзъ 1928 г.
презъ 19^.7 г.
15 600
Ечмикъ: кгр.
20.000
Слама: кгр.
10,000
Фий на зелено: кгр.
2,184
4,235
Семена арпаджикъ кгр.
250
545
Бизеля—грахъ: кгр.
30
230
Бобъ—чалъг кгр.
10
40
репички кгр.
Пиперъ сладъкъ кгр.
10
25
Картофи жълти кгр.
3,500
Картофи червени кгр.
2,500
Маруля кгр.
12
Майданосъ кгр.
15
Репи зимни кгр.
10
Кабачено семе кгр.
14
Бамя кгр.
60
Произведения фуражъ е ед гражданството ще изгуби вера
на чиста печалба на Комисар въ грижите на общинската уп
ството нвдъ 100,000, в семе рава за него; презъ време на
ната нацъ 150,000 лв.
курорта може гражданството
Като се има предъ видъ, че да бъде поставено на изпита
обработваемата площь не е ние поради подържане високи
увеличена презъ 1928 год., в иЬни на зеленчука и пр.
е даже намалена, понеже една * Чрезъ своите добре гргеничасть се зае оть фуражни ра зиоане и контролиране 9) сега
стения. Както при гората и 10) магазини — зеленчукови,
тукъ има течени- да се изо пръснати изъ всичките краища
стави стопанския начинъ на нв града, общината продава
използуване градините, и се на гражданството зеленчука си
отдаватъ подъ наемъ. Нека се по цени, по които съшия се
закупва на пазаря отъ произ
спремъ и на този въпросъ.
Градината презъ 1928 год. водителите, и по този начинъ
заемвшеедно пространство отъ се явява една разлика на граж
около 600 декара, отъ които данството, като печалба, раз
само 5С0 декара съ подъ вода мера на която не е по долу
— могатъ да се поливатъ. Отъ отт 600 0С0 лева за изтеклата
направените проучвания се уз 1928 година, цифра, които му
на, че за единъ декаръ може дава още по 1000 лева на де
да се в^еме наемъ най много каръ наемъ на местото отъ
500 лв, но требва да се има градините.
предъ видъ,че целата градина
Чисто счетоводната страна
не може да се наеме само отъ на въпроса е следната:
елно лице» и че ще требва да
На 31 декември й 1928 год.
се разпарчи на три или четири имаме извлечени отъ книгите
парцел?, оть които единиятъ долуизложените баланси и за
ще бъде струпанъ съ излишни губи & печалби:
здания и кладенци, а други
Ще дадемъ кекои обяснения
нема да иматъ нищо подобно по отделните пере на баланса:
и ще се подбие наемната имъ
1) Стоки: тази с/кв обхваща
цена. Но нека приемемъ наемъ главно дървата отъ сечишето
5С0лв.; за 500 декара ше има и тези (сухи) доставени отъ
ме 2500.0 лева; нека кмвме горското стопанство .Тича", а
300 до 400,000 лева отъ наемъ. така също и сурсв^е дърпа
Срещу това ще икоме след получени огъ разред«ваие на
ната картина: а) Цените на зе общин. паркъ при „Гюнпюзъ
ленчука ше зависятъ нвпъл*о чешме*. Освенъ това на 3 деотъ картелираните частни про кемврий сме имали около
изводители и матрапази; б) съ 12,000 кгр. лукъ иупенъ отъ
нормиране цената на зеленчу пазаря и сколо 1,000 кгр. бобъ
ка не меже до се постигне и леща получени отъ сбшиннищо или почти нищо, ако йе ската житна берса. Презъ го
и обратни резултати по некога; дината продадохме около 1"Ю0
в) ньемьтеля ше изпол?ува кгр. сирене на кенсигнацион
земята, безъ да й дава доста на с/ка.
тъчно, или по ясно кезано на
2) Дебипшри и кредитори: ка
торяването и разработването то глввенъ длъжникъ >.а ко
нема да стане тъй правилно мисарството остава бившия заи стопански както сега; г) ведующъ на същото Стефанъ
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Варненски общински вестниаъ

Стр. 4
Паневъ съ 431,200*46 лв. с/ката
на мелница «София" отъ около
500,000 лв. е намалена 74,694*05,
следъ като се изправятъ конста
тираните презъ годината неиздирени по рано грешки въ
записванията на сжщата с/ка.
Предстои да се занимае спе
циална комисия съ тази с/ка и
отъ данните, съ които разпо_-.__....._
_
.—**....„
—«.ч.
лягаме,
личи,
че- . .нейния
раз
м*Ьръ ще бъде сведенъ до.ми
нимумъ. Другите
дебиторни
пера се свеждатъ къмъ с/ката
на общината и нейните отде
ления, за която ще говоримъ
по-долу. Едничкия кредитъ на
комисарството е горското стопанство „Тича* съ 168,226 лв.
останали отъ 1925 г.. уреждането на която с/ка е забавено
поради спора между общината
и стопанството за стойностьта
на дадени на последната об
щински вагонетки и др.
3. Недвижями имоти: Вь та
зи' сметка се включва стой
ностьта на стабилния кантаръ,
построенъ съ средствата на
Комисарството.
4. Движими имоти: Въ това
перо влизатъ двата електромо
тора за резане на дърва на
стойность около 42 000 лева,
пишушта машина за 9.600 лв.;
единъ гуменъ файтонъ, купенъ
по решението на съвета и даденъ; на разположение на об-

щината, за 40,000 лева; стойностьта на бараката, сантимала и др. при III дървенъ складъ
за около 11,000 лв.; остатъка
се- състои въ торби, децимали,
зебла и дъски по житната ма
газия и п р .
„„ градини:
.,
„ . Сума
_,.._
5. Зеленчукови
та по тази сметка обхваща
стойностьта на зеленчуковите
•
. __
семена, посети
и поставени за
посаждане презъ следната го
дина за лева 268,133 90 лева;
фуражъ за добитъка на лице
на 3 декември 1928 г. за раз
ходване презъ следната година,
З а лева 123,000 лв., дсбитъкъ
н а л и ц е з а лева 43371; сечива
плугове, каи п о с о б и я , като
обща
рицИ1 коли# х а м у т и
на
с у м а 45,789 лева и др. дребни.
6. Зърнени храни: представ
лява стойностьта на закупени
те по решение на: съвета ;жита, която сметка следъ про
дажбата на житото, се ликви
дира съ единъ мапъкъ остатъкъ въ полза на Комисар
ствотс;
7." Депозирани шранции: Въ
тази сметка е вписана гаран
цията на предприемача на сечището въ размеръ на 103,000
лева, а остатъка отъ 43,530
лева представлява гаранциите
на заведуюшия Комисарството
и др. служещи.

Б Й Л Й Н С Ъ
Съставенъ на ЗТ декемзрий 1928 година
ЛКТИВЪ

'

ПЯСИВЪ

1. Каса
214,571 "25 1. Фондъ пре
2. Стоки
108 722 —
храна
1,433.156 91
3. Дебит. & Кре
2. Тек лихв. с/ки 4167 523 —
дитори
''
224246*76 3. Депозанти
148,530*—
4. Нед. имоти
22 295 —
5. Движими имоти 119,235"—
б. Зелен, градини 484,29390
7. Зърнени храни 4,427,316*—
8. Депозир. гаран
ции
146.530 —
.
5.746.209 91
5,746 209 91
у

1
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С МЪ Т КА
за Загуби и Печалби на 31 декемврий 1928'година
ДЯ ДАВЯ

1._ Звгуба отъ стоки 15,184'—
2. Канц. разноски
8,920 —
3. Порто и гербъ
1,260*—
4. Заплати
326 410 —
5. Огопление и ос
ветление
7.020*—
6. Разни
6,526 —
7. Ябоньменти и пу
бликации
1,800'—
8 Ямор. на недвиж.
имоти
2,477'—
9. Яморт. на движ.
имоти
13,248*—
10. Чиста печалба',
която се отнася
къмъ ф. прехрана 19.27040
1.302.115-40

,

1. Огъ продажба
на стоки
866 807 70
2. Огъ продажба
• ;
на зеленчукъ 416,736 70
3. Лихви и коми-.
сиснна
. • • 4.217'—
4 Наемъ отъ стаб.
кантаръ
• 14 354'—

1. Текуши лихв. с/ки: Къмъ
Варненската Популярна Банка,
варантна сметка срещу жито
то на сума 3 795,100 лв. Къмъ
Варненската община оборотенъ кредитъ отъ 500,0С0.'лв.
отпуснатъ по решение на съ
вета за сжщата цель.
2. Депозанти: Представлява
контраверсна стойность на га
ранциите посочени въ пунктъ
7 отъ октива, и
3. Фондъ прехрана: сметка
служеща ^а покаже разликата
между актива и пасива и коя
то варира въ зависимость отъ
резултата на с/ката Загуби и
Печалби въ края на годината;
до 31 декемврий 1928 г., тази
с/ка имала единъ кредитенъ
остатъкъ отъ 513,836 51 лева
и къмь него е прибавена пе
чалбата за 1928 г. въ размеръ
на 919,270 40 лева. Както се
вижда отъ с/ката .Загуби и
Печалби", чистата печалба за
1928 г. възлиза на 919,27040
лв., която сума съгласно специалния законъ на Комисар,
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речь т мдастрв на просвещението г-яъ Нойденовъ
при откриваиото^йа^^М^мкапй^ тържества.
.Почитаемо събрание,
Едно ценно начинание стана
вече народна традиция. Четвърта година най-добрите му
викални сили ей даватъ среща
_ '
» л * г г Г»ЛГ.Г1ЛСТТ*Т2
въ
градв, '.....*.'_.*.
който следъ
войните,
както и целата наша страна, е
онеправдан*, но * който все
пакъ е най щедро надарения
отъ природата градъ на Бъл
гария;
'. ;'•'•'". '"
Тука, въ Вариа, имаме щас
тието всека година да слушаме
най-хубавите творения на мувикалното ивкуотво — като
почнете отъ нашата родна пЬ
сень, която въплотява нейсъкровените чувотва и копнежи
на народа ни, до ней-съвършенит* постижения на световната
музика. Едно благородво сърев
нование се съвдаде пргаъ по
следните четири' години за
всички по видни мувикални сили въ страната — да вв< матъ
участие въ ежегодните муви
кални тържества въ Варна.
Йема по-виденъ волисть, или
творецъ-комповиторъ или сдруяеения мувикални, които да не
съ веели участие и да не еж.
допринесли ва успеха на нар
ненските мувикални тържества,
, Тия тържества съ правдникъ
на висша художествена наслада
и на култура не самова Вярна,
а й ва цела България.;
• Чревъ техъ, ние сочимъ на
света, че и у насъ музикалното
творчество. — и въ неговите
колективни и въ неговите ин
дивидуални прояви. — е мощно
раввито; че дори чревъ отделни
мувикални
сили стовмт» по
високо и отъ некои народи,
по-рано освободени^Отъ нас-ь,
и*у които тия наши били днесъ
се ценятъ Ние разрушихме
легендата, чебългарскиятъ' на
родъ не е музикаленъ и по
;то8щ „начинъ подчертахме единъ
сигуренъ: белегъ —мувикалния
усетъ и чувство у насъ —
единъ отъ най сигурните белези
ва по висока култура. .> : •"
Но, почитаемо събрание, •'<•
Мувикалните. тържества ! не.
еж само ва вабява и висша художествена наслада. Цельта,
която иа1Ъ поставя м стното на
просветата, е моого по широка,
Л

. 1.
2.
, 3.
4.
5.
6.
:"7.
' 8.

Грижите и жертвит*. които се питанието, защото искуСТВ0Т1
прарятъ за тия тържества, се учи детето да разбира 10р|1|
обуславятъ отъ цедите, които чревъ чувствата, чревъ сърдц^
си поставя изобщо музиката въ А човекъ да равбере ЧОв$.,
нвйшиьокия емисълъ на дума- както кявва ежщия яаш ъ с г 1
та ~ музиката — въ всички гопь, ще рече, да стане п<а.
нейни прояви. За да си обясните веченъ, да обича, д » ^
тия грижи за музикалното тър- справедливо^ да прощацтв.
жество проследете значението най големъ делъ аа товид.
и • въздействието ,й върху на- «ултатъ се пада на мув. в
родната душа чревъ нащата — най могъщото ивкуствсвъ
родна песень — вничение и
Схващайки това вначеш
въвдействие, така добре описа- мувиката,••< м вото на нарс" А*
ни въ беллетристичните творе- просвета, полагало е й •/'•"••
няя на некои отъ нашите пи- грижи ва неговото поощ^Д»еатели, като Елинъ Пелинъ, и култивиране. То съвдв^*Юрданъ Иовковъ. Дим, Шиш- циална служба ва събирало
мановъ и други. Чррзъ песень
главно нотиране. вапавване -.; .1
та и свирнята нашиятъ народъ . ноти, народните мелодии %
ревултатъ вече ще т
н а в п а в И л ъ своето найхарактер
но ва него, като ,народъ, чревъ. н еколко тома народни м>очЧ
тйхъ той отъ люлката на де- в ъ ноти; м вото, сьвн« п Ъ
твто до страшните борби ва С В Р Я дългъ и схващайки }е%е
национално обединение, се е . нието на мувиката като вР
чувстввлъ като едно, като единъ тателенъ Факторъ въ учил№
шродъ, ва да поддържа въ себе т о и иввънъ него, еъ ре,1
ей съзнанието и да култивира мерки поощри създаването'
чувството на обичь къмъ род- хорове и оркестри при учили
ната земя.
щата, то застжпи повече муи
И съ основание единъ отъ калното възпитание ва децм
нашите педагови каява: народ въ учидищита, гдето до сег
ната песень има огромно вна- нека си призньемъ, се работещ
чение ва въвпитанието на на повече ва културата на ум», в
родите. Тя има неизмеримо даване повече Фактически, по
вначение особено ва насъ бъл внания, а по малко ва Фиаичео
гарите днесъ— въ преживя кото възпитание и ва въвпита
вания исторически
моментъ, нието ивобщо.
когато нашето племе е обедняло
Въ редицата на тия
отъ добродетели и онеправдано приятия ва възпитание, е* но
отъ събитията.'
. •
рално въвдействиие вън-ь ои
училището,
всредъ широки^
Историческа ^ пове»я е да'
съградимъ въвпитанието на народни маси; е и инициатива
дицата на нашия народъ чревъ та ва общи мувикални тържеи
родна музика, да облагородимъ ва. Така схващайки техви
чувствата на н а р о д а чревъ цель, авъ, като скроменъ пред
ставитель на просветата и кул
родна му в и к а , д а по»диг
немъ неговия националенъ духъ турата въ страната, Ви пони
и да му ватьърдимъ верата въ лаваме постоянство, което Щ
се увенчае сигурно съ успей
бАдещето.
Нека и ва напредъ тукашиот
Още въ етаро време добре читалище, инйциаторъ на ти
съ схващали влиянието на му- тържества, продължава своят
виката Още древните ФИЛОСОФИ д*йность, ва да оправеае в^рат
— Аристотелъ и Платонъ с ъ у ония, които подкрепиха
схващали му БИ ката като голема подкрепятъ читалищното д%л<
нравствена сила. За т4хъ глав
и да доквже, че читалищма
«ото не е. насладата, а морал
днесъ, както и въ миналото и
ното
въвдей-твие на мувикал.- нашия народъ, си остават
ното
творчество.
ония просветни и културн
.Затова и днесъ новата педя- огнища, които иматъ блескав
гогика изисква да се .постави бъднива, ва> културния равво
искуството като основа на въз
на нашия народъ

Гориво общ. отделения " •
.
бедни граждани
Ветернарно оделение материалъ . ,
Лозовъ разсадникъ материалъ ... •
Техническа дирекция материали
Цзетни градини ма ериалъ
Домакинско отделение матер. и фуражъ
Разни мвтерийли
>

-

ствата чл. 2 предпоследната
алинея, би требвало да се вне- ,
се въ общинската каса на приходъ по бюджета за 1928 год.
и то лева 625,000 по § 36 бук
ва б. и остатъка отъ лева
.294,270*40 по буква д. на с ъ 
щия § следъ като. пропорцио
нално се спаднаха общите раз
носки на Комисарството. За да
може да се внесе .тази сума,
требва съвета възъ основа на
сжщата алинея отъ : чл. 2 на
Закона дя вотира нуждния оборотенъ кредитъ на комисарст
вото, тъй като всичките сред
ства на същото с ъ ангажира-.
ни съ двете стопански пред
приятия и въ дадени на кредитъ въ общината дърва, строи-теленъ материалъ, дърва на
бедните граждани и пр. Отъ
самото основаване на Коми
сарството Общината широко е
използвувала получения отъ
гората дървенъ материалъ безъ
да е плащала нещо, като раз
мера ня дълга е достигналъ
4,000,0С0 лева. Следната таблица дава подробности по този дългъ, а именно:

Срещу този дългъ на общи-,
ната комисарството е получило
въ разни времена срещу аван
сови разписки, които оставатъ
висещи въ общинската' каса
суми както следва: на 30 VI
1926 г. 700,000 лв., на 28 VI
1927 г. 1,024,000 лв,; на 11 VII
1927 г 260.000 л в ; на ТЗ VIII
1927 год. 30,000 лева ; 12 VIII
1927 го-. 100000 лева и 25 X1927 п 92,000 л в ' и л и всичко"
2,206.000'лв Всички получени
следъ ноември 1927 г. аванси
отъ касата на сума 740,000 лв.
с ъ повърнати своевременно на
касата, тъй че никакви аванси
отъ новото време нема оста
нали неуредени.
Срещу дълга на "общината
с ъ дадени ' дърва на бедни
граждани презъ 1928 год.; макаръ и почитаемия еъветъ да

1925/926

1926/926

163,075
307,764
1.140
23б,5з2
6180
7\ 692
12 419
562Р8
865148

371,564
663,510
3.600
27 984
239,103
28.371
1200
1,325 232

реши напоследъкъ да йй се
платятъ — лева 143,361 — кол
кото се дължатъ, ние можахме
да получимъ само 217,140 лв.
понеже параграфа на бюц
жета н'е разполага съ по голем-1 суми. Днесъ сметката на :
общината, безъ тази на дома
кинското отделение, е открита
съ около 800,000 лева, като'
дългъ къ*ъ комисарството, но
въ замена на това комисар
ството ще требва да внесе въ
касата на същата лева 7/5,740
за изплащане на остатъка отъ
таксата за горски марки длъжими за добитите отъ новото
сЪчища „Кетенликъ" дърва,
колци и кастрежъ съгласно
писмото на общинския лесничей отъ 3 того подъ № 115;
задълженията на о б щ и н а т а
къмъ комисарството показани

19^7/928

1928/939 -

317,214 г
443,064
2 600 '
16704
127,630 "
3 433
23,434
294,509"
2 283
. 49^.178 16,283 655,,,
100.6Ю
о83,13б

въ горната таблица следва Д
се предвидятъ въ стари д*ь/
гове, за да се ликвидиратъ.
При " Сегашното положени
на сметката на общината, к'
гато поради 'тегленето въ
вансъ суми, тя е почто издъ'
жена парично, вписването в
"
дългъ въ бюджета
ще има а-.
мо формално значение, зощот'
издадените платежни запов%Д1т
ще отидатъ просто въ кесат:
да погасятъ авансите и никак
ви суми нема да се броятъ^
комисарството, парично обш«
ната нема да се притисни, а ш
замена на тева ще се ликви
дира съ една аномалия каки
въ бюджета, т>й и въ счета
водството на комисарството.
гр. Варна, 10 юлий 1929 г1Кметъ-комисвръ: Н. Попо®

На 16, 17, 1в и 19 августъ голъми колоездачни
тържества.
^Печатница Добри Тодоровъ
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