Варна, 26 юли год 1930

Брой 2 3 0
Всичко що се
отнася до вестни
ка да се изпраща
до кметството
Варна

Официални по 2 лв.
на квадр. сант.;
търговски
по.'споразумение

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА? ГРАДСКА ОБЩИНА
{ИЗЛИЗА ВСЪКАЬКБОТА

Л. К. БОЧЕВЪ
постановленията начл. 134
•ГРОЗДОВЪ Традгт *"?'
Н-къ отд. Търгове
отъ 3. Б. О. П. и чл. 346
КУРОРТЪ
да се издигне и ИМОТИ при 1общ,
отъ
правилника за прило
до степень на
жението му, споредъ кои
1$инъ морски курортъ отъ
първа величина.
то предложение при тайна
Лостабенъ при чудно краконкурнция и документи
си5о мЬстоположение, всрЬдъ
хубава околность, окичена съ Интересътъ на граждан тимъ опущения, които би за участие въ търга —
ството къмъ продажвитъ- ха попречили на желаю- при явна, подадени следъ
лозя, той има продължител
на и топла есень и единъ отъ
на общински мътта е го- щида участвувегъ въ ГБХ определеиия за приемане
най-удобнитЬ плажове.
л-вмъ. И твърде основател а сжщо и да отстранимъ то имъ часъ, не се при
. управлението на града ед но. Одворяваие въ Варна евентуалната възможность ематъ, дори и когато съ
/1а смогва да създаде удобст
ва и комфортъ съразмЬрновече не може да става по отъ въздържане, поради техъ се предлагатъ цени
съ бързото развитие не ку силата на закона за Т.З.С., непознаване тяхната про по-износни отъ редовно
рорта и съ нарастването нито по кой и да е другъ цедура.
предложените въ търга.
(роятъ на нашитЬ и чужди
Този срокъ е фаталенъ и
законъ, а нуждажщигв се
Требва
преди
всичко
да
посетители.
Лри добритЬ изгледи ?)ар-отъ дворни парцели еж подчертаемъ, че?. основата неспазилия го конкурентъ
доста. Не ©става следова на всички покупко-продаж- губи правото да участва
на да стане единъ широко режиранъ и любимъ курортъ телно, другъ по уцобенъ би вършени о.ь държава въ търга и предлага цена.
за Средна Вбропа, изниква и случай за снабдяване съ та, окржга, общината или Това положение изисква
)руги единъ бъпросъ, а имено:
винаги желающите да взе
мъхта, защото известно е,
Дали отъ тоя лозарски цен- че обикновено при такива обществени учреждения е мат ъ участие въ известенъ
закона за бюджета, отчетпъръ, прославенъ съ своето
продажви, покупките ста« ностьта и предпиятията съ търгъ да съблюдаватъ
ксоко качество ароматично,
Ьхлибарно зрЪло грозде, отъватъ на износни цени. Мно: неговата наистина сложна определения въ обявлени
сорта „Дилгятъ", не би моглогото явили се до сега же- процедура. Той съдържа ето часъ. Безъ това инте
к се създаде презъ тзплитЬ лающи купувачи потвържспециални, ограничителни ресите на участвующите
(сеяни месеци септемврий
дзватъ горната мисъль.
на пръвъ погледъ, поста биха били изложени на
и йтомбрий, непосредствено
шдъ сезона на морския и Тези продажби, обаче, новления, които може да големи рискове съпроводе
ф}нъ гроздовъ- курортъ?
ставатъ.при строго,.спазва^ .„.се^счета, д о р д ^ ^ с ъ с т а в ^ ни твърде вероятно и съ
Нали не бихме могли, въз- не на заповядани отъ за лявагъ трудности и за уч ~зла умисълъ. ~
-—
у ползувани отъ голЬмото ре
Отъ
същото
значение
режденията,
и
за
лица
и
ше, което си спечели нашекона формалности, които
то грозде въ странство, дане еж известни на купува по тоя начинъ оатраняватъ еж и наредбите на чл. чл.
сьздадемъ първо тукъ, изпол
чите и това става причина голямата конкуренция и 125 — 130 отъ с. з„ спо
зувайки сжществумщитЪ инЪкои да не бждатъ до следователно, ощетяпатъ редъ които се допущатъ
(бързо създаващи се квартирхи, благоустройствени и пр. пуснати, или пъкъ да се частните и обществени ин дз конкориратъ само ли
въздържатъ да се явяватъ тереси. Но требва веднага ца, които представятъ из
удобства, едно мЪсто за ши
рока консомация на грозде, зана такива покупко-прода- да отречемъ такъвъ единъ вестни документи, подроб
лЬкуване съ грозде, да улее- жби.
ьъзгледъ като погрешенъ но изброени въ зякона.
нимъ съ това поминъка на
защото
предвидените фор
Това постановление, сж
Съ
настоящите
редове
\ лозарското население въ гр.
малности,
на
които
ще
що
както и първото, е отъ
желаемъ
да
осветлимъ
то
Варна и близкитъ поселища,
о едновременно да привлбчемзи въпросъ и предотвра- спремъ подолу, е наложи естество видимо да огра
$ъ страиата и повече чужда
телно да бждатъ спазвани ничи конкуренцията, но то
Шута?
по причини и съображения е поставено за да предпа
не на ранозреющи сортовеотъ безспорно важно зна зи учреждението отъ евен
Лозарството ни се ориен грозда
и още много и много чение. Тъкмо оня отъ ТБХ, туални вреди, които биха
тира въ последнитЬ годиниподготвителни
мЬрки се сла-които на практика създа- го последвали при сключ
къмъ производство на десерт
гатъ
като
задачи
за разре ватъ най големи труднос ване сделки съ лица, ко
но грозде. X когато това шение.
производство нарасте още, бдно основно проучване нати се явяввтъ най-необхо ито не се ползуватъ съ
нсй-малкитЬ препятствия гроздобитЬ
за
курорти въ страндими за защита и гаран права (лишени, запретени,
еданъ редовенъ експортъ биха
ство и здраво обмисляне въ тиране многобройните, раз малолетни) т. е. да съз
се отразили крайно неблаго
проса на българска почва се
само
приятно и обезсърчително явява крайно наложителнонообразни и противоречи даде конкуренция
Върху лозарското населениеотъ гледището на българс ви интереси на ангажи между лица правоспособни
Вто защо грижата за вжкото народно стопанство. раните въ покупко-продаж - които действително могатъ
утрешенъ пласментъ, чрезъ
X другъ пжтъ съмъ казал:бата учреждения и лица. да сключватъ сделки. И
създаване на грвздоби курор-България, съ своята дивно ТЯ създаватъ една спра затова понеже тези права
1/пи, чрезъ популяризиране лЬхубава природа, при едно по-ведлива и законна база, могатъ да бждатъ отнети
небнитЬ свойства на грозде
активно участие на ума и
то и въвеждането му Ка*почовЬшката ржка, би могла на която безусловно треб въ всеко време, свидетел
Редовна дажба въ казарми, да се благоустрои и разбие ва да е поставенъ ВСБКЧ ството по чл. 125 буква
оолници, пансиони и пр., пред
въ единъ чудесенъ курортъ конкурентъ, за да се по- ,,а" има сила само една
ставлява единъ актъ на сто
за Србдна и Западна ббропа.лучатъ отъ състезанието година отъ датата на из
поиска предвидливость. • Разбира се, това е голЬмъ положителни резултати.
даването му и то, ако не
Съ течение на бремето би-идеал», който може да се до
е било отменено отъ уч
*о могли да се създадатъ стигне съ трудъ и постоян Универсалното начало, реждението, което го е
ство 6 ъ по продължителнокоето закона за Б. О. П.
Ще цЪла редица гроздови ку
рорти въ села и градове, где-време, понеже сме бедна прекарва за извършзане издало. За свидетелтвото
страна, но крайно оеждителЧ>о мож: да се съчетае хуба
по буква „б" нема да споно би било, ако на време се каквото да е предприятие менавамъ, защото то за
вото производство съ жили
не досЬтимъ да използувамещом по него е страна нЪкое
Щни и др. удобства.
от споменатит-к учреждения разглеждания случай не е
ще трЬбва, обаче, да се сжществующи вече удобства
и
благата,
съ
които
приро
изисква задължително търг потребно. Буква „в," оба
1 Почне съ Варна, гдето удобдата
така
щедро
е
надари
гствзта и комфорта, необхопубличчость и конкурсъ че, е отъ значение. Тамъ
ла земята ни.
«ими
за
чужденцитЬ,
и
безъ
(чл. 109) като предписва е казано, че се изисква:
п
°оо еж създадени и се съз- бдно координирано дейстстрого и начина по който „редовенъ документъ, изоооатъ.
вие на варненскитЬ общински
даденъ споредъ постанов
власти съ министерствототова требва да стане. Нес ленията на настоящия за
щ #° какъ да се почне?
.Яова е бъпросъ за обежж-на земледЬлието за създава пазването на установени конъ (закона за Б. О. П.),
не първия български гроздовъте условия води къмъ
р
курортъ въ $арна е повече нищожность целото про за вложения отъ конку
едобни, ежегодни лозарски
наложителна и навре изводство.
рента залогъ. Излишно е
Жяо**а'съ Реферати, премии отъ
менно.
п
• Р: изящни илюстровани
Такова значение иматъ да се говори тукъ за важНикола Хр: /Яънковъ
"Шми и албуми, въвежда-

"тЗШ

Продажбпта на общински Ши

Б р о я 1 певъ

ностьа на залога при да
деното отъ закона право
(чл. чл. 137, 177 181, 186)
за конфискувана безъ сждебна намеса — тя е оче
видна и безспорна. Внася
нето му въ Българската
Народна или Земледелска
Банка (сега може и въ по
пулярните банки, съгласно
чл. 53 от законв за Ц.К.Б.)
е заповедано отъ чл. 171
отъ З.Б.О.П. и требва да
се изпълнява каквито и затруднения да създава на
конкурентите, Изключение
е предвидено само за за*
лози до 1000 лв.. които
съгласно члъ 174 се допу
ща да бждатъ внасяни на
право на тръжните коми
сии въ пари или ценни
книжа.
Друго важно условие е,
прндвиденото въ чл. 127
З.Б.О.П., именно да се до
пущатъ да участвуватъ въ
търгове само български
поданици или поданици на
дъзжави, съ които Бълга
рия има сключени търгов
ски иоговори.*)
^
Лицата, неотговарящи
на изброенате до тукъ ус
ловия, каквито и [цени да
предлагатъ, не се допу
щатъ да участвуватъ въ
никакъвъ търгъ. Това е
ясния
и
категориченъ
текстъ на закона.
А продажбата на об
щински места става поло
зи законъ. Съгласно чл.
108 отъ сжщия, всека по
купка, продажба и пр., {е
предприятие. Нема да вли
заме в ъ разбирателство
дали е правилна тази ква
лификация, тя цели да
бжде подведенъ подъ из
вестни общи правила, по
сочени въ сжщия законъ
начинътъ, по който треб
ва да се извърщи покуп
ката, продажбата и пр.,
когато тя става за сметка
на държавата, окржжията
общините и др. обществери учреждения. Това се
вижда отъ ясния текстъ
на чл. 195, споредъ който
всички предприятия за сме
тка на общините требва
да се извършватъ съглас
но постановленията пред
видени въ сжщия законъ,
А той съ 204 я си членъ
ни препраща на специал
ния „Законъ за продаване
*) Когато се касае до про
дажба на недмижими имоти,
требва да се има предъ видъ,
че чужди поданици не могатъ
да владеятъ такива въ селата.
(чл. Ю отъ закона за селски
те общини).

Стр. 2

Варненски Общнски ЧЗестннкиъ

разменяване и експлоати П.) н то въ единъ ерокъ 40 дни -отъусжщата. дата
ране на държавните имо не по-дълъгъ отъ петнаде- (чл. 3 отъ поемните усло
ти" отъ 1891 годо според сеть дни, счятанъ отъ де вия); да внесе\ въ общин
който продажбвата на по ня на произвеждането '-му ската каса 2 на сто градкрити и непокрити имоти (чл. 141 отъ 3. Б. О П. ейо праро върху сжщата
става чрезъ търгъ, съгла и чл. 3 отъ общиите по стойность, съгласно чл. 8Р
сно „Закона за публични емнй условия). Непроизна• п. 6 отъ закона за градте очьргове", измененъ въ сянето, обаче, на общин ГсЯйте общини; Гербовъ
1921 г. въ „Законъ за бю ския съветъ въ този срок , сборъ, публикации и пр.
11ЙЧ'
У г
(Продължение отъ брой 229)
джета, отчетностьта и пре не прави поправ недействи (чл. 6 отъ поемните усло
дприятията". Следователно телен търга, а създава са- вия).
..':.'.,.
и общинските м^ста тз%б- • мо факултативно право на
Тези задължения на до-•
ИНВЕНТЛРЪ
ва да се продаватъ чрезъ купувача да са отквже говорящите ; страни еж
търгъ, като се спазватъ отъ местото и си получи защитени съ следните сасъставенъ -на 31 декември 1929 година
,
съответните формалности. обратно залога.
ните санкци:: за общината
Чл. 460 отъ правилника
Независимо о|ъ всички ако не устои на задължаза прилагане 3. Б. О. П., тия срокове неутвържда ниятаси,.нещо което обик 1. Каса
2092295
!п йпе, задъвжава да се ването на търга не дава новено ке се случва съ 2. Текущи лих. сметки
86000
следва процедурата пред право на обезщетение на обществени учреждения,
3.
Дебитори
и
Кредитори
видена въ 3. Б. О. П. и купувача (чл. 141 ал. пос противната 'страна (купу-,
въ случаите, когато въ ледна отъ З.Б.О.П.) и нз вача, има право да иска 1. Мелница София, Варна 7469405
н^кой особенъ законъ е създава никакви юридиче обезщетение, което адш- 2. Дом. отд. при общината 26299460
II'
553809
определенъ единъ отъ на ски последици. .
теп1ит а соптгапо се ви 3. Морски цает. градини
V»
55892
чините з а извършване
Такива се създаватъ жда отъ съдържанието на 4. Топли морски бини
14703 90
предприятията предвидени само следъ утвърждаване чл. 141 отъ ЗБОП., защо ., 5, Общ. майчинъ домъ
р
42258
въ 3. Б. ©. П. дори неза то на търга и съобщава то резултатите ртъ търга . 6 Безплатни уч. трвпез.
висимо отъ това лали там не писменно това на ку съставляватъ вече, извест 7. Стеф Паневъ, бившъ
1
1
е предвидена друга Про пувача, крито едва тогава ни юридически връзки,
кае. ечвтоз. 43085046
цедура. ,,. . ; ; • . . ,. Л става контрагентъ на об , както се . изразява чл. 2 8. Приет: управление
675
500
Съ тези неколко бегли щината и следователно, отъ зачона за* задължени 9. -Депозитъ за тел. рачг.
бележки,-, искаме да под- встжпва въ известни пра ята и договорите, докумен 10. Миланъ Патровъ
8665
'чертаемЪ; начинътъ, по воотношения изразени и тирани съ тържния про- 11. Вар. Град. община
142164 36
който мзгатъ да ставатъ опредеелени въ поемните токолъ въ: "съвокупность 12. Вноски чуждо произв
• продажбите въобще, като , условия, които подписани съ другите гьржни книжа 13
Наумъ Поповъ
6007
изтъкнахме сжщественото, отъ тържната комисия и копто могатъ да бжг' '",
Ив. Денчевъ
7078
което е необходимо да се конкурентите до утаърж датъ в с е к р г а изпол- - 1
.
Всичко лв. 1052030 46
знае отъ всеки, който би даването на търга иматъ зувани предъ еждилищата
желалъ да бжде купувачъ. характеръ само на единъ като доказателства за съз 14. Евр. д-во Бикуръ
276В
Холимъ
Но, посочените до тукъ проектъ за влизане въ дадените правоотношения
35160
15. Плодове отъ общ. раз.
условия еж за участие 'въ договорни • отнощения.
727
между страните и да по- 16. Работ зал. градини
Продажбата (търгътъ); кон «• Следъ утвърждаването' служатъ за основа на ед
11353
курентите, обаче, требва те еж вече договоръ и но еждебно решение, съ 17. Никола Станковъ
157599
да знаятъ, че тя става по даже специаленъ такъвъ което, да се увздатъ пред 18. Стопанство Тича
10000
• предварително приготвени може да не се сключва, явените рекламации на о- 19. Помощи дърва бедни
554
20. Слави Христовъ
и надлежно визирани и у- защото това .по начало е бещетеката страна.
218161 833869-46
'•'•': Всичко лв.
таърдени „поемнй усло не задължително (чл 166
Щ>
се
отнася
до
пос
4 . С т о к и .-• ''.••
вия" (чл. 118 и 121 отъ отъ ЗБОП и чл. 259 отъ
З.Б.О.П.). Такива има за правилника за приложе ледствията,* които биха спо 1. Дърнбми въгл. кгр.
всеко общинско предприя нието му) ако не е изрич летели купувача при неиз
10000 а 1-25 12500
тие —• има и за местата но уговорено въ сжщите пълнение на поетите за- 2. Разн, сеч. „Кетенликъ"
които ще се продаватъ на и ако условията не еж д>лжеиия--те еж ясно по
"'•ч';- \ 29-30 23015
сочени
въ
поемните
усло*
11 VIII т. г. Те еж прегле- разхвърлени въ неколко
3. Надници по сеч. 29-30 108840
дани и утвърдени, съглас документа и не еж несис* вия: ако^ сумата не бжде _4. Дърва I складъ ,
73498
но чл. 196 буква „Б" отЗ. тематизирани. Въ такъвъ внесена въ споменатите 5. Дърва II складъ
84478
Б.О.П., от общински съвет случай се обгербватъ или срокове, общината, мо 6. Дърва 111 складъ
142379
ако* п о ж е л а е
съ решение № 305 отъ 25 те, или тържния. прото- же,
7.
Дърва
1Ускладъ
13390
VI т. г. Споредъ техния чл. колъ, или съобщението за по право да счита продаж
Всички
лв.
бата
недействителна
и
458100
2 търга е неограниченъ. у1вдрждаване на търга по
Следователно, може да взе- чл. чл. 40 т., 6 отъ за' конфискува 'залога Въ пол 8. Строителзнъ материалъ
31567 ' _' .
мезчаетие всеки желаещъ кона за гербовия налогъ, за на общинската каса
1 складъ 29-30 г.
при изброените по-горе ус като договоръ, за какъвто базъ еждебйа намеса (чл. 9. Строителенъ материалъ
^
323
ловия, т. е. ще подчерта- по силата на чл. 169 отъ 4 отъ поемните условия),
И складъ 29 30
31890 426210 емъ: да се яви въ тръж ЗБОП служатъ и следова като ако има внесени су 5. Недвижими-имоти
23306 ната зала и депозира на телно създаватъ права и ми, последните се връ1 1 стаб. кант. съ барака
щвтъ
безъ
всЬкакви
лихви
тръжната комития до оп пораждатъ задължения.
6. Движими имоти
12843090
Съ тези' неколко реда следъ
ределения въ обявлението
ход.
амор;
съгл.
оп.
Какви
еж
правата
и
за
считаме,
че
|
постигаме
по
часъ: а) удостоверение за
Зеленчукови градини
участие въ търгъ (издава дълженията на страните ставената си цель, да съ 7.
260972
1,
Семена
описа
се отъ общинското упра- при разглежданата прода действуваме* и улеейиме 2. Сечива исъгл.
92150
ление) и б) ззлогъ. Друго жба ще кажемъ на кжсо желающите ЕЪ участието 3.; Храна на пособия
15080:
работниците
нищо не е нуждно за да По отношение на община имъна насрочения на 11
104675,
се участвива въ търга за та —. тя требва да преда VIII т. г. търгъ запрод жо- 4. Фуражъ ;
5. Добитъкъ Всичко лв. П0730;
купуване место. Поемите де местото на купувача ба на общински м^ста.
"583607,3
583607условия не съдър^жатъ ни (чл. 4 ал. поелндна отъ
8.
Депозирани
гаранции
5000
какво ограничение въ това; поемните условия) съ про 5 ! ? ^ * ? ^ ? * ^ ? ^ я » ж ^
1.(Ятанасъ Мутдфовъ
5000
токолъ'оТъ техническата
.
2. Димитъръ Парашкевовъ
отношение.
\
3000^
Яджемлеръ
дирекция следъ изплаща
3. Янаки Стойчевъ
10000
4. Димитъръ Кючуковъ
Следвайки хронологиче- не сгойнос.тьта му; да ска
5000
Сть Качаковъ — 2 мед
ския редъ въ процеса на бди купувача съ нотариа^ визаи. мокети, Г. Яневъ— 5. Никола Мишовъ
43000
5000
продажбата, така както за лен*. вктъ (чл. 5 отъ по мзл. визан. и бронз. Оде- 6. КрумъСтанчевъ
20С0
7.
Наумъ
Поповъ
ч
кона го определя, ще 'се емните условия), следъ ситонъ, 2 желез стрелич?000
спремъ и на ония после- като последния е кзпла- ки, Дим. Ламбовъ 1 м е ц. 8. .Иванъ Денчовъ
.106950
9.
Никола
Станковъ
'
дующи, така да се каже. тилъ местото. Тогава му визан. монета, М. Маленрв
3300
Лрхонди Ивановъ
следтържни дейзтвия и се освобождава и залога, сжщо медна римска, К. 10.
5000
11.
Симеенъ
Влаховъ
отиошения, които се съз- Задълженята на купувача Тодоровъ, сжщо визан.,,Д. 12. Дрнаилъ Тодоровъ
15000
дазатъ между общината и еж: до десатъ дни следъ Б. Димитрова среб. старо- 13. Яни Геновь , •
5000
Всичко лв. .200250
200/50' лицата, върху които търж- писменното с ъ о б щ е н и е бълг. монета, Кр. Стойковъ
•
Всичко
активъ
лв.
249090^У1.
ната комисия е възложи за утвърждаване търга мед. визан. монета, Ц. Д.
върху иего да се , яви въ Симова бронз. Оадессосъ,
ла търга.
Най първо, търгътъ ще общинското управлание и Т. Николова руска медна „ !• Фондъ прехрана
'
2289652 91
требва да бжде утвърден изплати първата половина Н.;Д. Петлешкова глинена Н. Депозанти съгласно описа
;
201250^
или не отъ общинския съ- отъ стойностьта на место чашка, Н. Ламбовъ медна
2490902-91
:--,
;'''':лр•
Всичко
пасивъ
ветъ (чл. 199 отъ 3. Б!0. то, а втората половина — турска.

на Кбмисарството по Прехраната]
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сума въ бр&й не може да
го направи, понеже то не
съставенъ на 31 декекмврий 1929 год.
разполага съ оборотни сре
ПАСИВЪ
лктивъ
дства тъй като те еж ан
Каса
209229
Фондъ прехрана 2289652 91 гажирани въ двете сто
на Уяргвнтешшя комитетъ пои о6щин«
Стоки
/
426210
пански предприятия — гра
Депозанти
201250
Дебитъ и кредитъ. 833869
дините и гората и главно ската концесионна аптека за яейностьта й презъ И229-930 година
Недвижими имоти
23306
въ дадените на общината
Движими имоти
128430
Съгласно чл.
и за сметка на общината
чл. чл.
чл. 21 и лекарства на оЗеленч.? градини
583607
дърва, строитеденъ мате- . 22 отъ правилника на Вар- сигурени работФонд тек. лихв. с ки 86СОО
Депозир. гаранции 200250
57635-73
риалъ, дърва за бедни гра« ненск.. общинска бптека, ници
6. Работнически
ждани и пр. Общината управителния аптеченъ ко2490902 91
2490902 91 длъжи на -комисарството митетъ съставлява подро- осигуровки
693'-—
отъ самото му основание бенъ годишенъ отчетъ за Или всичко лв. 251903-33
такива суми както следва: дейкостьта на аптеката.
За 1925-26 г. 857,874 90;
Отчетната година е чет
5. Ценни книжа
За 1926-27 г. 325,232--; върта отъ сжществуванеза загубихь и пгчалби на 31 длкември 1929 год
Въ началото на
За 1927-28 г. 816,602 59;
то на аптеката.
ДА.ДЛВА.
ДА ЗЕМЯ
годината
аптеката
Презъ тая година еж из
За 1928*29 г.; 741,791;,
като
член
на Бъл.
пълнени 22575 рецепти,
За 1929 30 г. 929,882;
Загуба отъзелечук.
• ПЕЧПЛБЛ:
Яптер.
Кооперат.
които заедно съ продаде
градина *•
319611 40 Отъ дърва
602349 —
Всичко: 4,671.382-59
иите медикаменти въ ржч- Д-ЕО въ София е
10 на сто амортиза
» дърв. въглиша
659864 —
Срещу този дълг иа об на продажба възлизатъ на имало 157 дела по 500 лв.
ция отъ дв. имот 14270 10 » дърва парка
53161 —
, дърва 'сухи
10 на сто амортиза
8111 — щината последната е аван. обща стойность
Огъ тази годиш- *
л е в а
ция отъ иедвижи
56561 50 сирала въ разни времена 1,220,280-10. (За сжщото ния бюджетъ 8 на
п закуп. зелен.
ми имоти
2589 — . лихви и ком.
31180 ..
време презъ предидущата сто върху деловеОбщи разноски
304042 — —. 1Т| зърнени храни
85782 «. суми както,следва:
~ "^ '
Чиста печалба, която
На 30. VI. 1926 г. 700,000 лв. финансова д-одииа еж из т е и 2 на сто вър
се отнася кьмъ
На 28. VI. 1927 г, 1,024,000 лв. пълнени 21563 рецепти, и ху консумацията.
фондъ прехрана
856496 -» '" ' "
"• • .
На 11. VII. 927 г. 260,000 лв. ржчна продажба на обща ценните
книжа
1497008 50
1497008 50 На 13. VIII. 927 г. 30,000 лв. сума 975,667 55).
аптеката и увели
На 12 IX. 927 г. ЮО.оОО лв.
' 68
На бедни болки граж чиха съ нови 35
На 25. X. 927 г. 92,000 лв.
дела на стойност
УдостовЬрявамъ вЪрностьта на този инвентаръ, На 28. XI. 1929 г. 500.739 лв. дани еж изпълнени презъ 17500 или въ края
Всичко лева 2,706,739 лв. годината 10355 рецепти на на отчетната годи
баланса и сметката за загуби и печалби •
къмъ която сума немину стойность 163,287 35 лв., на делове. Те об
Счетоводитель: €. Д Мурадовъ
емо ще требва да приба- които заедно съ направа що възлизатъ на
вимъ 1,875,766-40 която ще ната отстжпка на бедни
228965291. се обърне въ аввнсъ за отъ II и III категории въз 192 съ стойность 96000 л.
Току що изложените лева. . . .
инвентаръ, балансъ и СМ-Б- Названието на тази смътка да може да се внесе по лизатъ на лв. 173,212'85
тка „Загуби и печалби" на времето на е добре из * бюджета за 1929-30 г. и (за сжщото време презъ Текущи лихвени с-ки
финансова
представляватъ чисто сче брано и съвсемъ не изра тогава срещу задължение предидущата
Споредъ спомагателната
година,
с
ж
изпълнени
зява
назначението
й.
Не
товодната страна на отче
на общината о т ъ лева
книга, въ края на година
та и даватъ Положенията се касае за нъкакъвъ 4,671,382 59 ше имаме по 14405 рецепти, на обща та, текущи лихвени смет
,на СМБТКИТБ въ главната фондъ за прехрана, а тука лучени аванси отъ сжща- стойность 210,583'25).
ки на аптеката еж:
книга^на 31 .XII 1929 год. и^аме една чисто резулта- та лева 4>082,505-40.
а) въВарненен.
Лктивъ».
[Де 'дадемъ^нъкон обясне татна смътка, въ която
Попул. Банка
154517-—
По тази причина ние
1. Стоки
ния по известни пера, ко се показва' печалбите на сметаме,, че ликвидиране
б) влогъ въ сж
ито представляватъ по го- отдълнитъ години, кжде- то на задължението на об
Въ началото на отчет щата банка по ф.
то стоятъ до удобрението щината къмъ Комисарст ната година е имало сто ебщин. аптека 176487'—
лъмъ интересъ:
1) Мелница „София": отъ общияскиятъ съветъ вото ще стане безболез ки въ наличность за лева
Или всичко
331004'—Гази сметка мъчно се по и до ликвидирането имъ нено за сжщата понеже 342,84670; презъ годината
даде на ликвидиране, тре чрезъ сътветнитъ бюдже нема да излезвтъ пгри от еж доставени стоки за лв.
Пасивъ
бваше да се правятъ спра тни упражнения на общи- < касата и, а оолучените 487,590-22, а на 1 априлъ
1. Капиталъ
вки въ главното управле ната съгласно закона за платежни заповеди ще оти- 1930 год. има наличность
Капитала
на ап
намаление
скжпотията
и
ние на мелиицата въ Со
датъ да покриятъ висящи стски за лв. 317,80884.
теката
възлиза
на
пр.
чл.
2
последната
али
фия и проучвания тукъ и
те въ главната каса аван
2.'
Мобили.
31
III
930
г.
1009454-80
нея.
Горната
сума
се
със
въ резултатъ се оказа, че
сови разписки.
тои
отъ
следните
пера:
следва на първо време да
Следъ направената обезВъ заключение молимъ
' 2. Кредитори
а) ®гъ лева 513,886 51 почит, съветъ;
се удобрятъ на мелницата
ценка стойкостьта имъ въ
4
25216 лева, а за остатъка ревервирани по решението
Въ края на от- •
1. Да удобрет отчета и злиза на лв. 214,090 60.
отъ 33014 леаа справките. на съвета отъ печалбитъ сметките на комисарство
четната год. апте
за 1927 г..за покриване то за изтеклата 1929 год. 3. Дебитори & кре ката има задълже
требва да продължатъ.
дитори
ния за лв.
12829 —
2) „Стефанъ Паневъ", евентуални загуби отъ сме като приеми сумата 856,496
тките
на
С.
Панев
и
мел
Вземанията на аптеката
Известно е. че сметката
лева за печалба за сжща
на 1 априлъ 1929 г. еж 3. Фондъ „общин. аптека"
на сжщия стои открита ница „София" и пр.
та година.
*
б) Отъ лева 919,270 40
лева
сь лева 340,85046 като
Въ началото на
2. Да резервира сумата възлизали н а
неговъ дългъ отъ времз- реализирана печалба през отъ 400,000 лз. към фонд 363,57088, а въ края на отчетната година
то, когато той е работилъ 1928 г., която сума поради Прехраната която да по отчетната година възлиза фонда е възлизал
въ. Комисарството като ка- попълване приходните пе служи за ликвидиране за на лв. 251,930 33, които се на лв.
176487-—•
за дължението по осигуровка разпредели! ъ така:
сиеръ-счетоводитель. По ра по б ю д ж е т а
Въ края на •от
1. Варненската
тази смвтка Комисарство 1938-1929 год. не се.офор на работниците:
четната
год. къмъ
то не е предприемало ни ми и това остава да се
3. Да удобри: за внася градска община
него е прибавена
що и чака нареджането на направи сега.
не на приходъ по бюдже за дадени ле
50 на сто отъ чис
в) Отъ лева 856,496 = та 1929 30 г. общата сума карства на бедно
почит, съветъ.
тата печалба съг.
Останалите сметки въ печалба реализирана презъ* отъ лева 1,375,76640 чрез болни граждани
чл. 23 отъ правил -.
дебитори и кредитори еж отчетната 1929 г. за прие отпущане съответния аванс презъ 1927-28 г. 161076-46 ника за аптеката 13251197
2 Санитарното
отъ чисто домашно естес мането на която сума сле отъ касата на общината.
Или всичко
30899897
два
да
произнесе
почит.
отделение
при
тво за номисарството и не
Запед. комисарството
общ*
съветъ.
общината
за
да
заслужа ватъ да се спи
Ян. Стсйчевъ дени лекарства
Печапби
И тъй, като се спадне
1541030
раме.
иятш ш и п » — и п ш ч ш » — — • «т
ч
Предъ отчетната година
3. М а й ч и н ъ
Я Сметка „Стоки", както отъ печалбата за 1928 г.
е
реализирана печалба ка
Отъ
първи
*
априлъ
до
домъ за дадени
И .зеленчуковите градини' отъ 919,270'40 4 лв. сумата
кто
следва:
30
юни
1930
г.
Варненска
лекарства
3266 —
;(№ № IV и VII) представ- 400,000 лева резерва за
1)
отъ продажба
та
градска
общинска
биб
4. Врн. Окр.
ляаагь остатъците по от фоноъ общ. осигуровки ще
стоки
съ прерабо
делните СМБТКИ въ края останатъ лева 519,270 40 лиотека е била посетена пост. комисия за
тката
имъ
707652 02
на годината и сжщо не при която сума като при- отъ 10941 души отъ които за дадени лекар
2) лихви отъ те
евнуждаятъ отъ комента бавимъ печалбата за 1929 7582 се падатъ на читал ства на бедно бол
13821*48 кущите с-ки при
рии, понеже заевгатъ по година 859,496 ще полу- нята за периодическия пе- ни отъ окржга
Вар^ Поп. банка, и
5. Фондъ об
ложението за 1929 1930 чимъ 1,374,766-40 лв., съ чатъ й 3359 въ библиотеч
дивид. отъ д.елокоято сума може да се ра- ната читалня.
година. .
ществени осигувете
при аптекар,
Книги
за
домашно
чете
зполага
по
бюджета
за
гуровки
при
Варн
Заслужава ;'&а се спремъ
ското
д-во
33371*70
не
еж
били
раздадени
1352
1929-1930
год.
Да
внесе
Окр.
инспек.
по
на смътката:
Всичко печалба 7410237
»Фондъ прехрана' • отъ обаче комисарството тази а за библиотеч. четене 1287' труда, за двдени *
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Стр. 4

65000 лв.; и изпълнява на
бецно болните граждани
1) отъ обезценлекарства за лв. 173000.
ка и амортизация
Срещу това аптеката по
мобили
11114 90 лучава отъ общината по/ 2) отъ бракува
моидь за лекарствата на
ни прибори и стоки 4119*—- бедните не по вече отъ
3) наемън\ап
150000 лв., когато преди
течно помещение 65000*— откриването на тая[апте
4) канцеларски,
ка, тия разходи еж; били
отопление, освет
за с-ка на общината ..и
ление амбал. на
далечъ еж надминавали
стокитъ др. \ ' 42612— сегашната помощь, бе.чъ
5) отпустати ле
д т може да се даде не
карства на 6-БДНИ
що за фонда „Общинска
болни
23216 85 Аптека" и пр. Днесъ оба
6) •' заплата на
че ний "виждаме, че следъ
песонала
329939'— като аптеката
покрива
.47600175 всички големи" разходи,
реализира и добра печал
Чиста печалба
ба, отъ която годишно се
Реализираната чиста пе отедля не по малко отъ
чалба възлиза на 265121 97 сто хил^ лева. за фондъ
която съгласно чл. 23 отъ „Общ. Аптека".
правилника за апеката, се
Тая година нап. за тоя
разпределя:
фондъ се отделя една
сума отъ лв, 132512, или
. 507 0 за ф. общ.
аптека
13251197 до сега той нараства вече
на лв. 108999.
10%за управ. на
Независимо отъ тия
аптеката • „•
26502'—
придобивки аптеката из«
12% за аптеч.
комитетъ
31803'— вършва едно доста ьувст20% за перс. 53004-— вително социално добро,
8% за к. съвет 21201'— като снабдява на време
_:
26502197 съ потребните лекарства
нуждающите се бедкоболОтъ изложеното дотукъ ни граждани.
Огъ досегашните резу
и отъ баланса за изтекла
та бюджетна год, се виж лтати ние не можемъ да
да, че отъ като аптаката не констатираме съ задое започнала да функцио 4 - волство доброто развитие
нира самостоятелно, рабо на аптеката и се надвзатите отиватъ много добре ме, че въ близко бждаще
Тя издържа единъ персо* оть нарастването на фонда
налъ отъ 7 души съ год. „Общинска аптека" ще
заплата отъ 366000 лева, може да се снабди и съ
плаща годишенъ наемъ собствено здание.

Обява № 1566

Загуби

•ШШВвГО

ааизвя

Варненска Грзгдссш Общ. Управление

шмшй

гр. Варна, 21юлий 1930 година.
Въ допълнение на обявление № 13762 9. VII.
930 год. публикувано въ Дьржавенъ вестникъ брой
85 отъ 18. VII. с. г., обявява се на интересующитьсе, .че на .29 юлий т. г. до 10 часа въ Варненското
окржжно данъчно управление ше се произведе търг
съ тайна конкуренция за отдаване на предлриемачъ
отпечатването на избирателните епсъци за> 1930
1933 година отъ около 18267 имено въ 300 екзем
пляра.^ Приблизително стоиность 50,000 лв.\ Залогъ
10 на"сто въ банково удостозерЪние Документи съ
гласно ЗАБОП. Въ оферта ще е посочена цената
на едно име.
Всични разноски по публикция гербъ, данъци
и си за сметка на предприемача,
Поемниите услоаия се виждатъ въ общината.
1-2574 1 .
: Отъ общината

гр. Варна, 7 юлий 1930 год.
Варненското Гр. Общ. Управление
Въ следующия бройобявява на жителигБ отъ града, че ко
ще дадемъ приложение
мисия на основане чл. 16 отъ правилни
отъ покойния Хр, Ш. ка за строгне на здания за народни у.
Мирски — посрещане
чилиша съ ^протоколъ отъ 28 1 т. г, е
то на глабнокомандую-определила следнитв мъхта за училища:
щия на дейетбующата
I З а разширение двора на учи
бойска бъ България, гел и щ е „Св. Климентъ"
нералъ Тотлебенъ и княз',
а) парцела на Юрданъ Илиевъ
комисаря Дондуков ](об)
„
Димитъръ А. Илиевъ
рсакобъ.
'.
•Типовия хлебъ въ Вар
на се продава по 5'40 лв.
килограма.

II З а разширение двора на у
ч и л и ш ! „Царь Симеонъ"

Дърва джбови мина

а) площада подъ сжщото училище

логодишни, '' продава по, 1
тонъ на, семейство Коми
сарството по Прехраьта на
складъ № 1 задъ Пожар
ната команда.

III В ъ 3 градска часть
1) З а прогимназия кварт. №14

Алушшиеодт"!» монети ;
насечени презъ 1923 г. се
изважцатъ отъ обръщение
Последния срокъ за обмЪ-.,
ната имъ, съгласно указъ.
№ 21 отъ 17 априлъ т. г,
е~ 31 мартъ 1931 година.
Необменените до тази да
та монети преставатъ да
циркулиратъ като парични
знаци. ,
Глобени х л е б а р м . При
провврката ^ а ' фурните
презъ последнкте месеци
еж конфискувани отъ ор
ганите на санитар, служба
при общината за констати
рана липса отъ около 500
хлеба, които се дадоха даромъ на разните приюти
въ града. Същевременно
еж глобени 12 души хлъ-бзри съ по 200 до 1000
лв. за извършени наруше
ния.
Йт* Морския музей мо
же да се види морското
дъно съ неговите 'флора,
фаунз и особени светлини.
Дървените вжглнща
при Комисарството съгла
сно последното решение
на общ. съветъ ще се отпускатъ • по 200 кгр. на
семейство *за сезона; до
500 кгр. на еснафъ, който
зъ работата си служи съ
вжглища и до 30 кгр, на
общински чиновници и слу
жащи. Издаването на продоволстзените карти, как
то и плащането ставатъ
въ Комисарството ул. Ру
сенска (зданието на Пе-»
каревъ).

2) З а ОСНОВНО у ч и л и щ е пар
целъ VII въ кварталъ № 30 на улица Па
нагюрска бившето обш. старопиталише,

IV В ъ новитъ" части на града;
1)_Бездом.: квар. № № 701,63^ и 651
2) Б-Бжанцит-в: кварталъ № 619
3) Северно отъ Добришкото шосе
(пъсъцитъ): кварталъ № 525
•-."/: 4) Памучния кварталъ: кварт № 824
На основание чл. 22 отъ сжшия правилникъ недоволните отъ избраник
м-вста да заявятъ въ 7 дневенъ срокъ
писменно до обширата — Техническата
дирекция като изложатъ причинитъ по
които еж недоволни отъ избраното М-БСТЦ.
_'_г_'__
® т ъ Общмивя.

Сведение
за извършенигв анализи въ Варнен. Град, Химич,
лаборатория за времето отъ 1 IV до 30 VI 1930 г.
4»

Наименование
на продажбата

рт т-Ьхъ:

3! *

Ш в

II

Резултатъ:
е.'
ч
а
я
о
Е
х
а
о
V
в
X

ь

МлЪко прътно
22 22
12 1 0 МП-БКО кисело
7
7
3 —
4
Брашно ,х
137 137,
2 —
135
Нишесте, скорбЪла
I
2 '• 2*.
2
Тестени произ. козун. 18 18;
—
»
ЛВ
Захарь, захар. изд-Ьл. Л2 12
2 —
10
., Глюкбза
2
2'.
2
8 Лимонади разни
18
18
9, Мармеладъ
2
2
2
10 Халва
78 78
,2—
76
11 Боза
5
5
Варненско Град. Общинско Управление
5
<
12 Мая за козунаци
9
9
9
Г
13
. - Масла растителни
9
9
9
14; Вино
17 16
200
1
16
15
Ракия
5
5
№ 13848
5
16 Оцетъ
200
13 12
8
гр. Варна,'11 юлий 1930 год.
5
Парахода, с ъ който 17 Кафа
;
10
10
Въ допълнение на обявление № 12548 отъ 27 ; ще се отведатъ екскурзи- 18
10
1
VII 930 год., пудликувано въ Държавенъ вестникъ ' янтите до Кюстенджа има 19 Консервир, трушии
1!- 1
450,
11
8
бр. 78 отъ 9 VII с. г , обявява се на интересующи- ^всички удобства за пжтни- 20 Червенъ пиперъ
11
Глинени
еждове
30
30
т е се, че на 11 августъ т. г. до 10 часа въ Варнен
15 15
ците отъ I, II и III класа. 21 Минерални масла
100,
17 16
ското Окржжно данъчно управление ще се произ
17
Разликата» въ цените.на 22 Бензинъ
4
4
веде търгъ съ явна конкуренция за продажба на
3
билетите е малка/
*
23 Восъкъ
400,
2
следните общински дворни места: кв. 129 парцелъ
2
24
Олово
и
др.
метали
100,
Ромънската Народна банка
2
1
8 и 11; кв. 237 парц. 18; кв. 358 парц. 16; кв. 514
1
изтегля отъ обръщение банк 26 Кюспе
81600
8
парц. 8; кв. 517 парц. 8.
нотите отъ 5 и 20 лей, ~сро- 26 Урина ' . ' • " "
6
1
Първоначалната цена на векчи парцелъ по от
-1222
кътъ на изтеглянето е до 1
делно се определя отъ тържната комисия.
септември 1930 год.
Всичко
447 425 22 391 48 "в'3350'
Залогъ 5 на сто. Документи съгласно 3. Б. О. П.
Прнтежателрт-Ь на такива бан
Отъ
1.1—3,1.111.930
г.
345 317 28 271 63 11(3800
кноти требва да ги предста-,
Всички разноски по публикация, гербъ, данъци
19|7150
Я Всичко отъ 1. 1. —Г
вягь въ най-близкия банкЪвъ *
и пр. еж за сметка на купувачите.
>;
- .
792 742
111
клонъ
или
агенгура
най
късно
30. VI. 930 год^
. Поемнигв условия се виждатъ въ общината.
. до 1 августъ т. г. следъ която
гр. Варна, 5. VI!. 930 год,
Отъ Общината.
дата нима да се приематъ.
Началникъ на Лабораторията: Н Пеневъ

Обявление

50

т

