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ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА
ИЗЛИЗА ВСЪКА СЪБОТА

Броя 1 левъ
г';е:
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ринципни- начала

Ш 1 Й П 11111 таТава из.яожба. се чувствуваше отдав
на. Кмета на града г. 3(, Но- на новия закомопгюектъ за общнмитЪ
тЬъ а пввдисналъ предъ ]$ар
Д о к п а д ъ иа финансов, подкомисия
неяската Мърговска камара
треса за устройването на
Въ редътъ ка тия мисли,
ЗвхаятчиЯска - индустриална подкомисията намира за уме да се • разгледва] само- каго сизложба презъ лЬтния сезон* стно да постави на обежждане динъ продуктъ на закона. Об
В» Дерна, г. Лалев» е конфс- въпроса за общинския кредитъ шинелите финансии еж таки
риралъ 8&ч* нЬкелкс пжти и неговото специално регла ва отстжпеми от{ь държавната
както с* председателя, така ментиране, за да могатъ общи власть, за да мегатъ общини
а са секретаря на Жьргов- ните да използуватъ по-целе те да осжщеет**уватъ свеето
ската-- камара. Указало се че съобразно всички средства, сь предназначение.' Когато евмнятъ законъ чрезъ своите раз
тези идея .не 1ило чужда и които гЪ сами разполагатъ.
поредби ще се стреми да под
ха Варненската търговско-'
Идеята за създаване една буди къмъ по интензивна д,еиндустриална кемара.
банка на общините, която да ятелность самит;е общини, не
3(*о4х*димитЬ предварите поеме управлението и изпол оправдано е държавга да при
лни разпоредби, еж вече 'няп зуването на всички общински бира часть отъ реализираните
рябени и, смЬло можемь да- фондови средства, кждето да приходи отъ тази дейность, а
зоявимъ още отъ сега, че ус- се централизирачъ всички ос би трЬбвало общините въ то
пЬха.на изложбата е гвршн- танали суми които имать връ ва отношение да блздатъ ши
торен*. 3{еистина, както за- зка съ общинските финансии; роко подпомогнати. Извънъ то
наятчийстбото, така и ин- банка, коя го да поема Цзастра- ва, една техна законно приз
Ъустриата въ варненски ок- хозателното дело на общини ната привилегии требва да
рмгг,; есодено- вь &арна атъ те и която сама ' да може да бжде безмитния внось на дос
н1к1лко гедини насвлгя напра- привлече кредитни средства • тавките отъ чужбина и превоз
Биха-,. голЬми успЬхи. Също тези идея следва да бжде об съ благоприятна територия по
такива,успехи направех 7 тия еждена отъ комисията защото Б. Д. Ж. на всички техни до
поминъци ц 6ъ другптЬ части чрезъ нея могатъ да се напра- ставки и материали. Сжщо за
справедливостьта,
отъ равояа на варненската в<пъ лесно достъпни мвлки запазване
кредитни средства, отъ какви неоправдани е да се таксува
Жъравска Камара. #езспор
и»«, че индустрията у насъ то по-го лемата часть отъ об кореспонденцията на общини
те съ държавната, тъй . като
а усъвършенствува и нейни- щините се иуждаятъ.
кЛ резултати отъ денЬ-на ; -Едйнъ отъ въпросите,- които' тази•ткоресгюндвйцйя-е" преди'
измъчватъ общинските финан звикана отъ държавата по си
двиь хе увеличават*
сии е този и фондовете, кои лата на възлагани отъ нея
решето производство вече то общините еж длъжни да фанкции на общинит!.
охотно се търси отъ м&ст отд-Ьлятъ отъ своите средства.
Бюджета се гласува отъ ме
нето население, благодарение • По начало, подкомисията въз
стния
общински съветъ, раз
ив немвитЬ преимущества.^ приема становището, че всички
можем*-да откажем* \заслу- общински средства, включи поредите ль на бюджета е кме
2от$-.6ъ- това отношение на .телно и тези за фондовете, та, а изпълнитель е отчетникъ
търговската катара. Лрофе- требва да се управляватъ и деловодителя. Следъ гласува
тоналното образова ниевъ ней използуватъ отъ самите. об нето, бюджета се нзпраша въ
пия рвйонъ е добре организи щини за общински цели. Це- административна община, за
рано и е Въ състояние да под лата многобройна систеиа отъ да дадатъ мнение по него кме
готви кедри, които биха за общинските фондове, следва та, администратора и бирника,
доволили и най взискателиия да бжде видоизменена и све като колегиално тело, следъ
бкусъ на нашня консуматор*. дена до следните основни но- което се изпраща за утвърж
даване отъ окржжния управитель, заедно съ бюджета на
Всички тия усиЬхи заслу ложения:
1. Да се премахнатъ всички административната община.
жават* да бждатъ изнесени
задължителни
фондове, суми
По начало, бюджета на ме
предъ многобройния свЬтъ,койте
отъ
които
не
се
използу
стната
община въ при>'.од^ ата
т«, както отъ всички краища
ватъ за непосредствените ну си часть съдържа суми, посна странете, така и отъ жди на общините;
тжпили отъ експлоатацията на
ббропа посещава през* лгто2. Ако за постигането неиз местните общински имоти,
то нашия гради. Съ това' не вестни задачи на общинската тия на училищните и скотосамо бихме повдигнали прг културнс-стопанска политика, въдни фондове и суми свърза
стижа нв България, но и бих- като, най-удобна финансова ни по произходъ съ тия имо
ти, като:
лее дали възможноешь на раз- система се укаже практикува
1. Доходи отъ гори, писали
нето на фондовете, на послед
ни^ поминъци да бждатъ ните да се замени досегашна ща идр. непокрити имоти;
опознати отъ заинтересовани та повсеместность, вместо ко
2. Доходи отъ покрити исреди, което е много важно ято да се създаде еднафакул- моти;1
3. Доходи отъ движимите
тативность, основаваща се на
ж усп&ха на сжщитЬ.
местните обективни стопански имоти на скотовъдците фон
Наскоро ще бжде изготвенъ и други условия,
дов*;
4 Пъдарщина;
3. За запазване принципа на
шнътъ за тая изложба, ко
5.
Помощи отъ бюджета на
справедливостьта,
процента
въ
що по всЬкв вЬроятность ще
адмиисгративната община;
рху
приходната
часть
на
ре
стане въ морската градина.
6. Сергийно право;
довия бюджетъ, върху която
%е-е чужда както на кмета, обикновено се изчислява про
7. Такси отъ отстжпване гро
тека и на Жърговската ка- цента, да се взема не върху бове;
8. Канално право;
мврв идеята за една твкавв бюджете, който !се гласува, а
9. Сметь;
Постоянна изложба бъ $арна. върху този на действително
10. Канцеларски такси;
постжпилата сума отъ пред11. Постжпления отъ отчуж
шетствуващатв година.
Подкомисията наийра, че се даване на движими и недви
налага едно единство въ наи жими имоти.
Разходите по начало от» менованията на различните об
щински приходи и вместо на- ватъ сжщо за задоволяване
менованията данъци,такси, бе- месните нужди, като след
рии, налози и др да се вгз- ните:
приематъ понятията налози и
1. За личния съставъ на ме
такси.
стната община; кметъ, дЬлоОтъ гледна точка на закона водитель, полска стража, учи
и действителностьта, разделе лищни слуги, пазачи на раз
нието на обществените сред плодниците и пр.
2. За разработване непокри
ства и обществените нужди
на държавни, окржжни и об тите имоти.
щински, е изкуствено и може
3. За поддържане училиаи

на грвдоветъ
БЮДЖЕТА НА СЪЮЗ. - ПРЕДСТОЯЩА КОНФЕ
РЕНЦИЯ. съюзни СПИСАНИЯ. - техническо

/пе
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СПРАВОЧНО Б Ю Р О .
Нв
Международното
бюро заседание, за корто писах- ^ в
съобщава, че еж. извър ме по-горе, еж били опре
аг
шени всички предварител делени следнигв вноски, .'!.
Н'01
ни работи около предсто които се изплащатъ в ъ
ящата международна кон шв. франка:
ференция. Последната щ е
България—764; Испания А1'
се състои презъ м. юлий 3282; Дмерика 2,287; Фран- о
т. г. в ъ Белгия. Дневеиъ ция —• 4,872; Гърция —
редъ нв конференцията е: 65'©; Холандия — 2,057;
1-во См-Ьсенит-Ь общински Унгария — 1,084; Италия
предприятия и 2-о Застра- — 5,884; Полша — 2,990
ховка срещу всички рис- Ромъния — 2,516; Швей- •и
кове на общинит-Ь. Темит-Ь цария — 559; Чехвславия •щ<
ще бждатъ развити »тъ — 2,123. Населението на
'|еж
специални докладчици. Ре- избреенитъ- държави в ъ з 
фератитЪ заедно с ъ нап- лиза на 246 милиона ж и 
а организираните
разенит-Ь допълнения на тели,
II
конференцията, щ е се от- общини наброяватъ насе
;
печататъ и раздадатъ на ление отъ 108*7 мил. на
всички съюзени организа селение, които заплащатъ
по 250 швейцарски франции.
>ка
.на»единъ. милионъ на
•: (Бюджетътъ-1-на. между-.-,
селение.
Най-малката внонародното бюро на градскигЬ общини презъ 1930 ска е отъ 500 шв. франка ; а
година) Презъ изтеклия
(Съюзни списания). През ^
месецъ се състоя общото 1928 год. бидоха издадени !1Р"
събрание на Международ 24 свитъка отъ съюзнитЪ | Р1
ното бюро. Главна задача списания В ъ началото на ^ г
на общото събрание е би 1929 г. излезе единъ го- ,1 . ав
ла да обежди и приеме л-Ьмъ. трудъ; „Сжществе- г)
бюджета за презъ 1930 г. ното въ градското стопан-',1РП
Б ю д ж е т ъ т ъ е билъ док ство" отъ Д-ръ Куртъ Ми-1>
л а д в а т » отъ сенатора М телщетъ, представитель на I'я
Винкъ. Приходната 'часть Съюза на градовет-Ь и Д ръ ^ ™
се състои отъ две пера: а) Оскаръ Шрадеръ, д о к л а д - , ^ »
вноски в ъ размЬръ 54,000 чикъ по статистика при *
шв. франка и б) обяви на сжщия. Въ този трудъ се,,'*
сума 2400 шв. фр. Всичко изтъква значението и а.;;'
приходъ 56;400шв. фрзн- срЪднитЪ и малки градо-;га
ка. Въ разходната часть ве, което издание намЪри !"••
фигуриратъ следнит-н пера: широко разпространение. ^ -о
а) общи разноски 6,200 Като свитъкъ 26 излЪзе: ;,|Ч<
шв. «>р., б) за I ерсоналъ „Законодателното
поло-А>
и сътрудници — 39,880 жение на институтитв за'.}'»
шв. фр.; за печатъ •—4700 Социални грижи" отъ Ц-рУп
шв фр., за библиотека 500 Карлъ
Фридрихъ. Като^ и
шв. ф р . и случайни 5,120. свитъкъ 27: .Общински и г | Т
Всичко разходъ 56,400 шв. обществено - политически^
мисли" отъ д-ръ Фрицъг)1з1
франка
(ВиоскитЬ на национал- Елзась, председатель на '1
нитЬ съюзи к ъ м ъ Между конгреса на германските V
народното бюро презъ 930 и пруски градове. Държа-.|Гг
год.) На погледното общо нито реферати въ послвд-;Ге(
ното събрание ще бждатъ 1'^С
ните и екстовгдни имоти.
издадени като следващи!;
4. За набавяне фуражъ за поредни номера н а с ъ ю з - м и
разплодниците.
,,; о
5. За обещетение повреди нигЪ издания.
(Монографиит-в
на
сел-^'н1
те на полските имоти отъ не
скитЬ общини). Моногра-| ,т,
известни злосторници'
б. За обещетение стопаните фиигк на селскитЪ общи-','
на конфискувано месо.
ни се обогатиха съ е д н о \ "
7. За социална политика на издание. Кмета Д-ръ Вап-Щ
местната община-благотвориИ
телность, подържане бедно- теръ Оденбрайтъ се за*|'^ш
съ редактирането на т о в а ^
болни и пр.
8. Изплащане лихви и пога издание. И днесъ о щ е за» Ч (
шения.
много кржгове управле-!)Е
9. Канцеларски разноски.
нието в ъ Вестфалия се||
10. Разноски по процеси, ми
взема като примеръ при]| ь
та и пр.
реформиране у п р а в л е н и е ^ '
11. Данъци.
(следва)
то на селскигв общини.;

|Т»>'
|8Ч""
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абщинБта зо 1929/1930 гов.
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Питания и отговори.- Надничарскиятъ въпрось.—Въ общината има само 27 надничари, &;»'"
ИКОНОМИИТЕ отъ шатни служби и др.
0'
Заседание на
,4
20. февр. 1930 год.
Заседанието се откри
очн> въ 4 и полов, часа
:ледъ об^дъ подъ пред:едателстаото на кмета г,
•I. Поповъ.
1 Присжтствуватъ почти
всички общински съвет!ИЦИ.

Преди пристъпване къмъ
шевния редъ Яврамъ Га1ввъ взе думата и напра1Й следните питания:
1) Редовната януарска
есия на общ. съветъ е
акрита преди да е изчеранъ дневния редъ
По този иачннъ постонзто присжтствие не био подъ контрола на,об
щинския сьветъ.
2) Защо всички протоко
ли на общ, съватъ не се
ечатагъ въ общинския
естникъ.
! 3) Безработицата е об
хванала 3-4 отъ населени
те на нашия градъ. КакЬ е направило пост. прикетвии за облекчение безаботицата. Иска да се узеди специално бюро при
зщината, което дасегри[и за безработицата.
Хр. Мирски: Отъ име
нна опозиционния бпокъ
зиежединявамъ се къмъ
4тането на г. Яарамъ Га»аъ по отношение несвофеменоното свикване на
5щ. съветъ и незаконно
! закриване на януапска} редовна '."есия,
нхното практическо приже-:ие ни е представевъ живота на една обина, която въ последни25 години огъ обикно;но село, въ една отъ
^Й ГОЛ-БМИТ-Б

ПрусКИ

об-

Шини съ ЗВО0О жители.
»ва .развитие подпомог|!То отъ р/докопачествого
р показа не само единъ
«гензивенъ животъ. но
н^кои разногласия межМ ограничените средства
>!(! внезапно настжпилигв
|жи задачи.
Ча т-Ьзи задачи бидоха,
>преки туй майсторски
>еоцолени, се призна отъ
руското управление, като
|> 1926 год^ увеличи об
\|стьта на тазя .община
» 3000 хектара земя и съ
',000 жители. Като пър\ «{елание на управата
| околията и нейните че{ри общини се явява да
пази тази обпасть при
шото разпределение на
[щчнеките граници въ
:рския кяменоажгленъ устъкъ. Въ Т04И си стре1
,жъ е подкрепено о т ъ
|юза на ззнзягчийските
ружвния въ Рурската об-

»11

Кмета: На какво поста
новление на закона се ос
новава протеста на г. Гачевъ, зз негвоевременото
свикване на съвета, азъ
не зная Да не би, да сми
тате, г-нъ Гачевъ, че ВСБка сесия трЪбза да трае
непременно по 15 дни? За
кона казва: сесиите еж че
тири отъ по 15 дни. а мо
же да трае и единъ день.
Въ редовната сесия днев
ния редъ се нарежда ВСБиа вечеръ. По важите въ
проси отъ дневния редъ
иа редовната сесия се раз
гледаха. Останалата часть
отъ дневния редъ на бе
готона, какъвто беше случаятъ съ правилника за
дирекцията на осветление
то. Н-вмаше никакви важ
ни въпроси за да трае се
сията 3, 4, и 5 заседания.
Тогава когато има спешни
въпроси, постояното при
ежтетвие . свиква съвети,
ако н-Ьюа спешни въпро
си—не се свиква съвета.
Хр. Мирски: Може ли
да се закрива сесията, без
да е изчерпвнъ дневния
редъ?
Кмета: Много сте за очудване съ вашата безог
ледна сърдня и съ стра ната Ви настойчивост*..
Дали е закрита сесията
съ никаква церемония или
безъ такава церемония, нема значение. > Важното е,
че сесията е закрита след
като б-вха изчерпани векч-

ласть и отъ околията Рецклигхаузенъ, която и днес
хзще се сочи като примЪръ
на тъй много разяснавани
Т-Б въпроси.
Т^зи мисли Д-ръ Оденбрайтъ ни е далъ като за
ключителни думи. Поради
това на нЪкои мъхта въ
книгата се разглеждатъ
повече сгзециални задачи,
отколкото сме свикнали да
намираме въ една подоб
на монография.
(Зз техническо-справочного бюро) Дейностьта на
техническото
справочно
бюро е отново засилено.
Сведения и др. се дадоха
върху следнитъ- области:
Водоотводняване, групово
газого снабдяване, техническо устройство
на поли1
иейскит* сгради, работни
методи при бюромашини,
централно водоснабдявоне
и пр. При запитвания се
проявяватъ особени инте
реси.
Една часть отъ събра
ния материалъ е преработенъ въ каталогл на немШ
ЧЧ"^
за 1929^".
година. ™ » - » Ч » '

ки по важни въпроси отъ
дневния редъ.
Никаква незаконость нЪма. Азъ съобщихъ, че сле
дното заседание ще се сви
ка по покана. Следъ три
дни заминахъ за конфе
ренцията въ София, кждето се бавихъ 5 дни. Отъ
формална страна действи
ето на пост. присжтствие
еж напълно законно.
Пешевъ. Ние нямахме
редовна сесия, защото дне
вния редъ не бе изчерпанъ.
Кмета. Тогава, когато
е имало дневенъ редъ и
когато има защо да се сви
ква съвета,никога не съмъ
избътвалъ да го свиквамъ.
На втерото питане на г-нъ
Гачевъ — относително об
щинския вестникъ, заяаявамъ:
:•; -:
— Всякога е давано м%сто въ вестника на това,
което е по«сжщественнр.
Разискванията въ съвета
се даватъ въ резюме. Не
можемъ да поместваме
всичко каквото се говсри
тукъ, по чистр технически
причини. Въ противенъ слу
чай ще требва да го из
даваме вскки день,
На третото питане на г,
Гачевъ—за безработицата.
ще отговоря други пжть. "
Ст. Пешевъ. Месарското съсловие е подало молба до кметството, съ кое? о
иска да се откриятъ 1 2
дюкяна въ ;1 участъкъ
Месарското съсловие „е
днесъ най-зле поставено,
и смътамъ, че молбата, ко
ято е подадена, е молба
отъ голЪмо значение и тре
бва да бжде сложена на
днйвенъ, редъ за разглеж
дане.
I • •
Касапнт-Ь заявякатъ, че
ако не имъ бжде разреше
но да отворять касагтски
маггзинъ въ I уч къ, т-в,
въ състоянието, въ което
се намиратъ по настоящем.
ще дойдатъ до положе
нието да се аткажагъ отъ
наемане общинскитъ" мзгазинн и последните ще бждатъ затворени. Не може
да се даде монополно пра
во на 1 - 2 месари да продаватъ месо въ 1 участък.
Предлага тъжната молба
да бжде вписана като точ
ка въ дневния редъ въ на
стоящето заседание на об
щинския съветъ.
Сжшио пит*. * ^ и Л п,
ее, че
че милица
Милина Куцарова,
К ^ «
майка на единъ отъ загиналите моряци при потопяването на парахода вВарна* била посрещната много арогантно въ общината когато отишла да полу
н^а о,„ У сна Та -таТпо»щ ь
отъ общинския съветъ.

нение на безработицата,
Мастната полиция, обаче* я)С>
вчера бъ 6 и пол. часа е
навлязла въ нашия клубъ , :Ни арестувала Ж) души. Пре
длагамъ да протестирам ф предъ м-ра на вжтрешн, Ии-докладвана.
По второто питане— не равоти за тази произволна аШ?
зная нищо. Яко загиналия постжпка на варненската
й синъ не- се е грижилъ полиция.
«есе
Кмета. Очевидно, съве
за нейната издръжка, пЪма да й се даде помощь. та не е место, кждето моПомощь се дава само на гатъ да се повдигатъ по- 0 тия семейства, които еж добни въпроси. Който не е
биле издържани отъ по доволенъ отъ полицията,
да се оплаче на окржжн, (ОИТ!.
койния.
управитель.
Ктета прочете заявлени
Подложи се на.гласува * ! ;
ето на съветника Янтонъ
Атанасов ь, съ което пода не предложението на г. Пр«
ва оставка като общински Аврамъ Гачевъ. За него е!
съветникъ, понеже се из- гласува цялата опозиция, щат.
селва отъ Варна.
По поводъ на това пред сиПрочетени бЪха и други ложение, завързаха се ос- щот^о
две заявления отъ Г. Стоя- три пререкания.
1»а
новъ — съ едното подава
Пом.-кмета г Ханджиевъ
оставка, а съ второто я от- упрекна г. Свракова, сготегля.
вориаъ, че не знае защо
Авр. Гачеаъ. Групата еж арестувани тия 30 ду- Дн
на трудовия блокъ остааа ши, а гласува предложе само
само съ трима души и за нието на г, Авр. Гачевъ,
местника на г\н. Атснасов
Одобриха се няколко по— четирма. Георги Стся- емни условия за търгове,
новъ престава да бжде
Докладва се първия до
членъ на трудовия блокъ. пълните ленъ бюджетъ на
Той е изключенъ оть ре общината за 1929-1930 фи
довете на работническата нансова година.
партия.
АВР. ГАЧЕВЪ се обяви т
Следъ това се одобриха изобщо противъ допълни- за'
нъколко решения на Вар- телнигЬ бюджети. Трика- объ
ненското училищно настоя- за, че само при изключи
телство. Одобри се и док- телни нужди може да се
лада на комисията по про гласува допълнителни бю
верка отнета на общината джети, Такава нужда той
за 1928 1929 фин. година сега не вижда и за това
Констатирано е, че всички н-вма да гласува за бюд на
приходи и разходи еж за жета. Оояви се противъ п. г
искането да се увеличи
писани редовно.
пр
Заведующия комисарст кредита зв наоничари.
ХР. МИРСКИ. Изброява вн
вото по прехраната напра-,
ви няколко доклади, меж- случаитЪ, при които може ло
ду които и този за кама- / д а се гласува допълните- 30
ление цената на дървата ленъ бюджетъ. Заяви, че
оаъ 500 на 460 лв. за тонъ. н"Ьма да гласува кредити »
А*р. Гачевъ. Предлага те, които се искатъ съ до т
да се намали цената на пълнителния бюджетъ.
ре
дървата на 360 лв. за тонъ.
ЖЕЛО ЖЕЛЯбОВЪ Со ог
Одобри се предложени лидаризира се съ предло №
ето на комисарството.
жението на г. г. Мирски и
Презъ текущата зима еж Гачевъ. Заявява, че нима
раздадени на бедни Вар- д а гласува параграфа за
ненски граждани 850 тона надничарите Другите па
дърва безплатно.
раграфи ще гласува.
Съвета, по предложение
Н. СТЯМБОЛИЕВЪ. Го
на постояното присжтствие вори надълго по мероприя'
реши да се раздздатъ още ятшта, за които се иска
500 тона.
кредитъ съ допълнителния
бюджетъ
н зеключи, че
Заседание на
21 феар. 1930 г. ще гласува само кредита
за фуражъ на добитъка^едамието се откри от останалите кредити намиа чв не с ж
" " " ^ Г* " ' Пвсички
° П ° В Ъ - ПрИ_
належащи й
ежтетвуватъ
общ. Рзатова ги отхвърля
изцело
съветници.
КМЕТА. ДопълнителниАвр. Гачевъ. Вчера на- телните бювжети еж оби
правихъ питание по безра- кновени работи въ живо
ботицата. Днесъ, въ връз- та на всека община. Кака съ това, искамъ да по- сае се, г-да, за допълних.;
Ккета. По първото питание, мене ми се струва,
че н-вмаше защо съ така
ва острота да се говори.
Молбата е подадена и въ
точка .Разни" ще бжде

р о Г Наш™ п ^ р%Г е пр^ б ю и ж в г е " " « « » н ю д а
•
дприела борба за отстра- чителна сума.
Съгласно едно решение

ич*-

ссс

Върховната Сметна па|дТВ, ако въ бюджета има
ласуванъ кредитъ, но не
, достатъченъ, може да се
ласува допълнител. бюдк с Т ъ.! Съвета е напълно
астенъ да си гласува та",4вг. бюджетъ, следоват.
йма никакви препятствия.
Въпросътъ за надници^ 5& н-Ьма да откажете уси1
яията ми въ продължение
|,а текущата финансова го|ина да мога да ликвидиЪамъ съ надничарския въ!
|росъ. Днесъ ние сме до
шла до, единъ мииимумъ
'и, надничарите. Всичко
"'првзъ* годината сме израз
ходвали 1 милионъ леза за
надници. Този разхсдъ нЪмаша да стане, ако пора
ди новите щатни таблици
Не се натъкнахме на голе
ми затруднения при класи
рането на чиновниците. За
да ликвидирамъ съ този
въпросъ, преди 10 дни уволнихъ всички чиновници,
които иматъ ш/дтни длъж
ности, а\заемаха длъжно
стите като нацкичнри.
Презъ годината сме наI правили .. икономии отъ
I щатни служби 852,525 лв.,
1»а сме изразходвали за сжшото време около 950,000
Шева за надничари. Язъ
ббихь искалъ всички така
-да ликвидиратъ съ надни
чарския, въпросъ,,
Днесъ имаме на служба
само "27 на.-зайчари Над-Ьвамъ се, че когато напус
на кметството, н-вма да осгавй нито ецинъ надничаръ въ общината.
Бюджетопроекта се прие
прие на второ и трето четение. .*.',..
Заседанието се вдигна
за понедЪлникъ 4 чася сл
'об^дъ.
Заседание на
?4 февруари 1930 г.
Заседанието се откри въ
4 ч. сл. об%дъ 'въ фоаето
на новия общински театъръ..
П. ПЯРЯСКОБЪ. Преди
пристжпването къмъ дне
вния редъ направи пред
ложение да се отпуснатъ
30 хил. на общинския юристконсултъ Янко Сира
ковъ и 20 х-ил. на архимандоитъ Иннокентий, въ
размЪръ ка.чъвто съвета
определи, за извънредния
имъ трудъ по делото съ
гърците предъ смесената
гръцко-българска подкоми
сия вь•; София. Г. Параскевъ намира, че делото е
спечелено благодарение иа
блгвскавага защита на г. Си
раковъ, и на документите,
които архимандритъ Инно
кентий събралъ и подре
ди лъ.
ИЛ. КРЪСТЕВЪ. Наша
та група се присъединява
къмъ предложението на
г. Парасковъ.
Б. ГанЧЕВЪ. Дължа да
повдигна единъ предваритвленъ въпросъ. Въпроса
за църквите и училищата
°Ще не е окнчателно разрешенъ Има втора ин
станция, която е най-важ
ната. Докато този въпросъ
не се разреши окончател

X

но, ще бжде прибързано
да се занимаваме еь него.
По сжщество: Въпреки
че може да бжде непри
ятно нсвкому, азъ се обявявамъ противъ едно та
кова предложение за да
ване възнаграждение. Г-нъ
Сираковъ за този процесъ
получи отпускъ, презъ ко
ето време общината не се
е ползувала отъ негова
трудъ.
Язъ съмъ на мнение |да
не се дава никаква помошь на г. Сираковъ, а
още по-малко на архиман.
Иннокентий, който аслж
нъма друга рзбота, освенъ
да подрежда музея,
КМЕТЯ прочете едно ре
шение на Върховната см.
палата, слоредъ ьоето об
щинския съветъ нъма пра
во да определя специално
възнаграждение на слу-'
жащигв за юзгнреденъ
трудъ.
ЯН. ЯНКОВЪ. Въ бюд
жета има предвиденъ нредигъ за извънреденъ труд.
Ц ХЯНДЖИЕВЪ. То™
кредитъ се предвижда за
извънработни часове.
' ЯН. ЯНКОВЪ. г. Сира
ковъ е положил ь изтьнреденъ трудъ. Четохъ де
лото, направи ми впечат
ление, че е отлично под
редено. Предлагамъ да се
даде на Сираколъ и архим.
Иннокентий скромно въз
награждение.
КМЕТЯ. Н-Ьмамъ нищо
противъ, ако се взема ед
но по-смислено решение.
Дръ Цоневъ предложи.
и съвета реши да се да
де на г. Сираковъ 10000
хил, лева и на архиманд.
Иннокентий 5 хил. лев*а.
Следъ това, се приеха
Н-БКОЛКО решения на регу
лационната комисия.
Къмъ 6 часа започна
доклада на правилника на
Дирекцията за електриче
ско осветление и подържана.
У&4Г&ОМЯ, (Съюзътъ на
унгарските градове празднува 25 годишнина), Съюзътъ на унгарскигв гра
дове нааършва саоята 25
годишнина. По този слу
чай съюзътъ е организирзлъ скромно отпразднуване, въ което еж взели
участие освенъ редовните
членове на съюза — град
ските общини — а така
сжщтз и по голЪмитъ сел
ски общини. Управата на
съюза е получила множе
ство поздравления и по
желания за ползотворна
дейность отъ страна на
регентството, министерс
кия съветъ, отд-влиитъминистерства, научни и
кооперативни спружения
и пр.
Все по този случай съ
ЮЗЪТЪ е И5ЛТ43ЪЛЪ

СЪ Ю-

билейна книжка на едно
двумесачно списание на
съюза на градските об
щини.
Вь юбилейната книжка
еж поместени интересни
мате-зиали отъ видни ун
гарски общински дейци, а
така сжщо и видчи обще-

П. К. БОЧЕВЪ.

на закупувачиггз на обшин. приходи
КОГАТО СЪБНРАТЪ Т<Ш№А< К&КЗИТ® ИЛИ В Ъ
КАКЪВТО РАЗМЪРЪ МЪ*ШТЪ ПРАВО

Колкото повече се влошаватъ икономическите ус
ловия и се намаляаатъ обектитъ нз облаганията,
толкова повече става навремененъ въпроса, третиранъ въ настоящата ста
тия. Твърде често закупувачитъ на общинс щ при
ходи се обвързватъ съ ек
сплоатацията на известно
предприятие, безъ да еж
подготвени за това, или
безъ да еж направили точ
на смътка за приходите,
които последното може да
даде. Случва се сжщо,
пзезъ закупния птриодъ
условията за доходностьта
на предприятието да еж се
влгшили. Въ ТБЗИ и всич
ки подобни случаи закупувачитъ често пжти явно
губятъ, но н^вматъ празо
ла нгмаленке отъ закупната сума по договора
Общината отдава правото
за събиране на прихода,
но тя не е ангажирана въ
гарантиране на закупувача
минималенъ или максима
ленъ приходъ отъ пред
приятието. Законътъ не
задължава наемодателя да
достави на наемателя пол
зуването въ известенъ раз
м-връ — достатъчно е той
да обладава последното.
На сжщото основание на
емодателя не може да пре
дявява претенции, ако се
създадатъ благоприятни ус
ловия и наемателя се пол
зува повече отколкото е
предполагалъ при сключ
ването да договора. Позо
ваването на общия чл. 131
огъ закона за задължени
ята и договоритъ, за неотговорностьта на ецинъ
дл^жникъ да изпълни за
дълженията си когато е
билъ възпрепягстзуеанъ от
случайно събитие или не
преодолима сила, е допу
стимо за празъ времето,
когато тези събития еж
траяли, но ако еж го въз
препятствували съвсемъ да
събира довода;
Наистина, В. К. С. съ
р № 18 - 1914 год., II гр.
отд , е призналъ, че чл. 344
отъ 3 3. Д. се огнтася не
само до нагмъ на недви
жимъ или движимъ имотъ,
но и до едно право. Сж
щото разбиране е възпри
ето както въ доктрината,
така и въ френската юрис
пруджция по агг. 1722 отъ
Сос1е ПУН, отъ гдето е заетъ нашия чл 344 отъ
ствеяици Между многото
статии, гюмъстени въ юбилейната книжка, еж и
следнитъ: Бела Вархиди,
министъръ на вжтрешнитъ
работи; Геза Суталъ, архипестир^ на Будапеща;
Евгени Шнпекъ, кметъ на
Будапеща: Л. Ялмаши,
председатель на камарата
и много други видни об
щественици,

3. 3, Д. Втората алинея,
обаче, на този членъ, като
дава право да наемателя
да иска намаление на нае
ма или развалянето на до
говора, ако имота се раз
руши отчасти, разбира, че
Гогсе та]еиг'а е насоченъ
върху самия имотъ, въ слу
чая— върху самото право,
което е сбектъ на „ползу
ването." Действително, ка
зва В. К. С. въ р. № 3561923 г., не само когато не
преодолимото препятствие
е насочено противъ обек
та на ползуването, но и
тогава, когато безъ той да
се засъта, е възпрепятст
вувано самото ползуване.
чл. 344 въ Н-та си алинея
може да-има приложение,,
но само когато съвършено
е отнета възможностьта да
се ползува наемателя отъ
имота или наетото правг,
а не и когато това ползу
ване е само намалено.
Поставени въ това твър
де неблагоприятно поло
жение закупвачигЬ на об
щински приходи се стараятъ да излъзатъ отъ него,
като прибътватъ дори до
действия, които закона ква
лифицира като престжпни.
Често явление е, виждай
ки сигурниятъ дефицитъ,
който ще следва да поне-,
сатъ отъ експлоатираното
предприятие; предъ переспективата на едно катаст
рофално положение, което
неминуемо ще иастжпи, да
вършатъ работи непозво
лени и наказуеми отъ за
кона, но способствуващи
за облеч (ение положение
то имъ. Обикновено въ та
кива случаи събирг.тъ на
лози и берии, каквито или
въ какъвто разм"Б&ъ нъматъ право.
Къмъ това
престжг,ление, не еж ръдки случаитъ, когато н/вкои
закупувачи прибътватъ и
стъ желание зз големи
печалби. Не еж нуждни,
обаче, за целигв н:( нас
тояща* а статия, МОТИВИТЕ.
Взжко е само да се изТЪКНЙТТ! елементитъ ра
едно престжпно деяние,
което напоследъкъ се ши
ри твърге много и дори
ста-за обикновено, .чсьиидневко явление,
НБМЗ да изследваме въз
можностьта за неговото
сжщсствзЕане, но всп пакъ
ща кйжем-ь, че то са дъл
жи преди всичко ка лип
сата на достатъчно правно
съзнание и чувство на отговорность.
Създаденото убеждение
у мнозиаа закулувачи. че
ГБ еж частни липа. влъзли вь ОБИКНОВЕНИ до
говорни отношения съ сбщинитъ', спсссбствуна за
отправяне тъхчата дейност
въ тази посока. Разбира
нето, че тъ и като събиратъ общик. приходи оставатъ частни лица и сле-

дователно, за изаършени
престжпни деяния при из
пълнение на сключените
договори, не могатъ да бждатъ подведени подъ уг
лавна отговорность, като
длъжио:тйн такизи при об
щините, ги води см-Ело и
фатално по този пжть.
Това схващане е погръшно. То може да бжде пра
вилно за други случаи,
напр, наемане на общиннедвижими имоти. За. яс
нота ше :• проведемъ на
кжсо разликата, която сжщестаува между наемателитъ на такива имоти или
ТЪХНИТБ произведения и
доходи н тия — на общин.
публично - правни доходи
(данъци и берии), защото,
очевидно смесването имъ
може да има за резултатъ
въпросното заблуждение,
НЯЕМЪТЪ е начинъ за
използуване частни права
надъ вещигв и за него важатъ общитв граждански
закони и сключения меж
ду наемательтъ и наемо
дател ьтъ договоръ, ' сло
редъ който върху първия
преминаватъ всички права
на времененъ владелецъ,
а ЗЯКУПЪТЪ - з а изпол
зуване публични права, със
тоящи се въ принудително
отнемане части отъ прихо
дитъ или дохода отъ задълженитъ, при което ва- I
жатъ специалните закони,
съ които еж създадени
тези приходи (данъци и
бери) и договорътъ за отстжпеното право за съби-.
рането имъ. Закупувача не
придобива никакви права
за проявление на своя це-.
лесъобразность или само
стоятелна принуда и екзе
куция. Макаръ и времен
но. публични права той; не
придобива, а получава са
мо правото да събира съ
ответните приходи, пред
видени по общин. бюд
жетъ да постжпятъ. Въ
случай на принуда, общи
ната се намесва, и то не
за да възтанови правата на
закупувача, а за да заста
ви отказалия да плати, да
се подчини на /единъ-законъ, като заплати на едич
неинъ ЗЯМЪСТНИКЪ.
- Кв:::ю е въ сжщность
положението на послед V
ния? Известио е, че общи
ните, съгласно чл. 100 отъ
ззкона за градските общи
ни, могатъ по решение на
общин, съветъ да отдаватъ
на закупувачъ събирането
на изЕесть;и свои прихо
ди*), Това става по уста
новения въ ззкона за бюд
жета, отчетностьта и пред
приятията редъ, чрезъ търг
или по доброволно съгла
сие, като за цельта се
сключва и особенъ писменъ договоръ, кейто въ
всички тези случаи се оп
резиля отъ гражданското
право изобщо и конкретно
въ чл. 483 отъ закона за
*) Вижъ статиитЪ ни: „Съ
бирането на обин приходи"
— Варнеи. общин. в-къ" брои
207-28. VI. 1929 г. и .Отдаване
на закупуввчъ по доброволно
съгласие общин. приходни пре
дприятия'-бр. 208-13. VII. 1929
г. на сяидия вестникъ.
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задълженията и договори
те, като такъвь за пълно
мощие.
Това пояснено, не труд
но да се отговори на по
ставения въпросъ, като се
има. прецъ видъ определението, дадено отъ наказ.
законъ на понятието „чиновникъ," Такъвъ е ВСЕ
КИ, който съ заппата или
безплатно, постояно или
времено, по назначение, изборъ или по ПЪЛНОМО
ЩИЕ, подъ клетва или
безъ клетва, е натозаренъ
да върш-1 делата на уч
реждения или заводи, кои
то се нахождатъ подъ не
посредствения надзоръ и
управление на държавата
или нЪкоя община. Това
широко съдържание на
|чл. 418 отъ Н.З, включва
[всички случаи, при които
асгнитЪ л и ц а с е считатъ
I длъжностни, щомъ въ
воята деятелность влизат
ь съприкосновение съ обествените. интереси. Въ
ова^ си положение, слвдоатвлно, закупузачите на
бщиискии приходи еж дооюрни длъжностни лица
ТрИ,

ОбЩИНИГБ

И КОГЯТО

Яхната деятелность не
ъответствува на целите.
|а, осъществяването на ко
га», еж призовани, поради
«достатъчни грижи ивчичание, неправилно разби
»ане своитвч длъжности,
юдлежатъ на наказание,
:оето меже да се ограни[И *ъ отговорность по дисдеплинаренъ редъ, какъво характеръ иматъ гло1ц*е, поставени въ поем1ИТ&.- условия и налагани
ъ . подобни случаи отъ
мета. Но щомъ тази деяалность представлява сънателчо противорочае съ
еговите задължения, или
гава прйчо вргдоносна за
нгереситЬ на частно лиЦ
е, на обществото или цър
квата, тамъ нзетжпваугааната отгозороо лъ. И
ея именно тукъ искаме
даустановимъ за интереющия ни случайОгъ казаното е ясно, че
купувачите за изаърше
пресгжпни деяния при
сплоатацията на общини приходи отговзрятъ на
"що основание, както
ички чиновници за прежиления поглужба. Тукъ
матъ нишо обшо и еж
меемь отделни отъ угявната отгозорность: от
:мането на предприятие>, конфискуването на зазга и др. наказателни
таузи отъ чисто гражцани хзрактеръ н"ь поемнич усповия или договора.
ггоаорностьта, за която
аоримъ, е само за дея(я, у. предвидени и нака
еми по Наказателния за>нъ;'за Т-БХЬ ц^лимъ да
юочимъ, че закупуаача
нася падащото му се на|;|зание Универсалната маима въ правната наука:
; |Иа роепа, зше 1еде<— не
наказани© без ь законъ,
%
ни посеч *а случаите,
|Гато едко лицр.било то
егно или длъжностно, е
казателно отговорно; Ние
I

Л

№>

ще разгледаме тази отго
ворность само за нашия
случай.
Положението на закупу
вачите трйбаа да кажем,
за извършените отъ тЪхъ
престжпления въ свръзка
съ събирането на общин.
приходи, не може да бжде уредено нито съ поемниг-Ь условия, нито съ склю
чения договоръ, защото
иматъ публиченъ харак
теръ и се уреждатъ са
мо съ законъ.
Затова
ГБХНОТО преследване става
по чл 45 и последующитЪ отъ Зак. Угл. Сждопр.,
въ свръзка съ цитирания
вече чл, 418 отъ Н. 3.
За събиране на налози
или берии отъ лица, кои
то съвсемъ не еж задъл
жени отъ закона да ги
плащатъ или не въ та
къвъ размЬръ', закупува
чите, следователно, оежществяватъ елементите на
чл. 424 отъ Н. 3 , който
гласи: „Чиновникъ, който
е натоваренъ да събира
държзв'ии или общински
даждия или други ,налози
и берии, събере такива,
за които знае, че платеца
не е длъжвнъ никакъ или
не въ такъвъ разм^ръ да
ги. плаща, и следъ това
не ги внеса,по принадле»
жкооть никакъ. или само
часть отъ т^хъ внесе, на
казва се съ тъмниченъ зат
воръ не по малко отъ шесть
месеца." А, ако противо
законно събраните и невнесени по принадлежност
даждия или берии надми-,
наватъ 300 лв., наказание
то е строгъ тъмниченъ затворъ до 5 години.
За състава на това престжпно деяние споредъ
Гаро (Оаггаид) се ИЗИСКватъ следните три усло ,
вия: 1) злоупотребление
съ властьта отъ -.тра*а на
чинорника; 2) незаконно
събиране и 3) съзнание
за тази незаконность отъ
страна на лицето, което е
приело събирането,
Начина за поидмане то
ва, за което чиновникътъ
знае, че не следва да се
приема, казва Никовъ аъ
саоето ржководство по наказат. законъ, т. II, стр.
424,.е безразличенъ—бжде пи товд разпореждане
за събиране,
изискване
(подъ него се разбира и
насилие и измама) или
просто, приемане доброьолно, или правени по по
грешка или по незнание
на закона вносове. Сжщо
за състава нч престжпното
деяние е безразлично, им.1лъ ли е винозния предъ
видъ да се аьзползув!Отъ
събраното или внесеното,
или цъкъ не само е,възнамерявалъ да го внесе
въ обществената каса, но
и действително го е внесълъ въ тази каса и изоб
що по принадлежность.
Деятелеостьта на винов
ния се състои въ два ак
та: 1) въ събиране даж
дия или други налози или
бе^йи, за които се зна?,
че платецътъ не е длън<енъ никакъ, илл не вь

такъвъ размЪръ да ги пла
ща, и 2) въ упущение имено въ това? че „не вне
се по принадлежность ни
какъ събраните даждяя
или берии или само часть
отъ гкхъ внесе."
Последното „упущение"
е обикновено, защото е из
ключено закупувача да е
събралъ неследуемо се и
да не го задържи за себе
си. Вь интересующия ни
случай винаги елементите
на споменатото престжпно
деяние еж напълно реали
зирани. Закупувача дейст
вува вънъ отъ закона, а
само се прикрива съ него
или службата; събира да
нъци или берии ужъ на
законно основание, а въ
сжщность злоупотребява,
противозаконно единъ вид
отнема чужда ввсть, кра
де (чл. 313 Н- 3.). Тукъ
тредва да кажемъ, че н%маме случай на обсебване,
защото нещата (сумите)
не еж законно вржчени
или поверени на закувача.
За ца бжде престжплението по чл. 424 консумира
но, нужцно е виновния да
знае, че той събира не цб,
за което не е длъженъ ни
какъ или не въ такъвъ
размеръ да го плати; не
се из'еква заедно съ това
виновния да има намере
ние чрезъ надвзетото съ
измамване платеца да си
набави прогивозаконна имотиа облага, не се из; сква намерение за измама.,
Требва сжщо да кажемъ,
за пълнота на разглежда
ния въпросъ, че давностьта за углавното престжпление се изсрочва (чл. 72
отъ Н. 3.) въ леть или десеть години, споредъ слу
чая, отъ деня (чл. 73 о*ъ
е. з ) , когато ^обстоятелст
вото бжде открито. Въ по
следния случай внновнимя
се лишава (чл. 445 отъ
Н. 3 ) отъ правата, избро
ени въ т. т. 3 и 4 на чл.
30, а и въ двата случая
може да бжде лишенъ
(чл. 32) отъ правата, из
броени въ т.| т. 1 и 2 на
сжщия членъ.1*
ч
Прй тева положение е
ясно, че закупувачите за
изаърщени престжпления
въ свръзка съ събирането
на общински доходи стговарятъ като длъжностни
лица и, за конкретния слу
чай—по чл. 424 отъ Н. 3.
Предвиденото йаказаниене
е леко. Обстоятелстйото,
че.въ сравнение съ дей
ствително сжществуяащи
ТБ основателни случаи, не
така често закупувачи еж
давани подъ еждъ и оежждани за престжпления, вър
шени въ връзка съ екс
плоатирани приходни пред
приятия, не бива да слу
жи за насърдчение. То
ва се дължи обикновено
на нежеланието у гражда
ните, за една нищожна
неправилно взета сума да
съобщаватъ на надлежна
та власть и се разтакатъ
по еждилища; на редкото
узнаване такива случаи от
общин. управления, пора

ди слабо организирания
контролъ върху закупува
чите и, по некбга—на же
ланието у сжщите управ
ления сами даизглаждатъ
възникналите конфликти
между данъкоплатците и
закупувача, като огказватъ
съдействие на последния
за събиране на такава су
ма или го заставятъ да я
повърне, ако е вече съб
рана. Законностьта изисква
обаче, всички тези случан
да бждатъ разрешавани по
надлежния установенъ отъ

закона редъ. Само по, т,
къвъ начинъ злоупотрк
ления отъ. тоя родъ ц,'
престанатъ. Най«важн§вз! 3»
премахването имъ, обач»
закупувачите да првВ|Т,
най-подробни проучвани»
точна сметка за дозсодцо.
стьта на предприятие^
което ще наематъ, за д^
.че изпадатъ въ положени»
на невъзможност ь, б«зъ
материални загуби, да гв
експлоатиратъ съобразно
поетото по договора Зд.
дължение.

Варненско Град. Общ. Управкенне
Отделъ Гоажд. състояние и Социални грижи
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.№ 3256
' гр, Варна, 14 февруарий 1930 г.
На основание чл. 10, 33 и 42 отъ Закона за
пжтищатз, поканватъ се всички Варненски гран4щни, които иматъ: а в т о м о б и л и , К«1М110«

шш, вжот.оидиклетм, в е л о с и п е 
ди, Ф а й т о н и , к п б р и в л е т и , « о л а И Г а л И О Т И , а така сжщо и впрегатен*
добитъкъ: к о н е , в о л о в е , б и в о л и ,
к а т ъ р и , м у л е т а * и пр. за свое употреб
ление, или ги отдаватъ подъ наемъ, аа се явятъ и
ги обявятъ въ Статистическото отдБление при об
щината (стая № 14) като папълнятъ приготвени^
за цельта декларгции.
П о д л е и к в а Т Т Ь на деклариране сжщо кра
ви, биволици, овци, кози, свини и та г х н д н : ко
кошки, юрдечки, гжеки, пуйки и пр., за статистиче
ски цели, безъ да се облагатъ съ какъвто и д в е
данъкъ.
Тия декларациии, попьлнени и подписани, тр^
баа да се подадатъ въ , отделението най-кжено до
1 м а й тек. година.
,
Ония отъ гражданите, които не спазятъ срока,
или дадатъ неверни сведения, ще бждатъ глобява
ни за неизпълнение предписанията на поменатия зя-г
конъ и настоящето обявление.
Настоящето е задължително и за ония гражда
ни, които впоследствие биха се снабдили съ пре
возни средства и добитъкъ, въ 13-рневенъ срокъ
дт подадатъ декларзци?, иначе и те ще- бждатъ
подлокени на глоба.
п.-Кметъ: А л .

С л а в о в ъ

Н-къ отдела: Н. Х а л а л е в ъ
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Обявление № 54
гр. Варна. \В февруарий 1930 г.
Въ допълнение на обявление № № 26 и 27
отъ 28 м. м. публикувгно въ* Д. В. 6 . 254 отъ П.
II. 1930 год., обявява се на интересукмдйГБ, не н»
12 мартъ т. г. въ помещението на Електрическата
Дирекция ще се произведе търгъ съ тайна конку
ренция за доставката на 600,000 килограма газьепъ
и 12,000 кгр, минерално масла.
Приблизителна стойность - за газьола 1,860,000
лева, а за маслото 280,000 лева. .
За правоучастие се изисква по отделно зн га
зьола и минералното масло залогъ 10 на сто въ
банково удостоверение, документи съглатноЗ.Б.О.П.
Предложенията требва да съдържатъ цената на
единъ кгр. газьолъ или минерално масло франко
Енектрсческата централа.
О фертите се предаватъ отделно за газьолъ и
отделно за маслото и се при матъ отъ 14 до 15 ч.
Всички разноски по публикация, гераъ, данъци
и пр. еж за сметка на доставчика. Поемните усло
вия еж на разположение въ дирекцията.
1-1860-1
Отъ Електрическата дирекция
Печатница „Н о в и н и" — Варна^

