Х о д , XXXV

крна, 2 7 с е п т е м в р и г о д 1 9 3 0

ЯйК

Абонаменть:
За година . , 55 лв.
За 6 месеци 30 лв.
О

110» *»**"

VД

\ г. каадр. сант.;
У' търговски
по слорваумЬние

СКИ

к.

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА ОБЩИНА

' ода» варненското граждан
ство насочи усилията си къмъ
ХВНРИ ХУДРТОНЪ ШУМЕИКЪРЪ, >
облагородяване гроздовата
американ, пълн. министръ, Ссфия.,
култура, чрезъ обработване
В'КЬ „Ла Бюлгари" въ броя си 2125 отъ 30 аагустъ н. г, печати
на лозята, които преди годивъзторжена статия на пълн. министръ на северо-америкааскитЪ щати
ни бЬха унищожени отъ фи-въ София Г-нъ Хенри Хуартонъ Шумеикъръ, въ която последниятъ из
своитЪ впечатления за нашия гр. Варни. Ние 'даваме статията
локсерата и чрезъ засЪване нася
въ преводъ.
съ сортови лози.
РезултатитЬ и по-специал „Тъкмо що се завръ- ни и др. еж ,едни отъ най
но — добритЬ успЬхи, които
$арненскиятъ лозаръ постищамъ отъ моето трето по привлекателните черти на
гна, бЬха публично демон сещение презъ това лЪто, това крайбрежие.
Много интересно е ад се
стрирани още презъ 1928 год.въ Варна, кждето прекакогато Варненската общинарахъ Ц-БЛИ четири седми наблюдаватъ; разните ти
И уредила лозарска гроздо ци, въ този толкова прия- пове на множеството ба
ва изложба.
тенъ морски курортъ.
Мия разултати бъ"ха у бе „Мога съ пълно безпри няри.
Човекъ остава очуденъ
дителни и красноречиви, за да
страстие,
да
кажа,
че
Варна
отъ
техната хубость и гра
не остане никакво съмнение,
че тая именно голЬма частье, въ действителность, ед ция, най-вече зтъ преле
отъ $арненци би могла да на отъ най-красивите ме стите на жените. Бълга
намери прехраната си именстности, отъ тозиродъ, въ рите еж безсъмненно, една
но тукъ, 6ъ тоя поминъкъ —
Ц-БЛИЯ СВЪГЪ.
отъ най-хубавите раси на
лозарството,
Мова последно обстоятел Билъ съмъ въ повечето света, и западната цивили
курорти на Съед,- зация не е могла да засенчи
ство, очевидно е, е съзнато морски
и
отъ управницитЬ на града,Щати, въ Ятлантикъ, Сити, техната горда стойка и
които иматъ крещящия дългъ
да улесняватъ и подпомагатъРехоботъ, Палмъ Бигъ и естествена непринуденость,
гражданството, когато тоМизми, по малките залив- които правятъ техяата дей
ими нужда отъ подкрепа за чета на Нова.Англия, въ ствителна хубость.
да регламентира и затвърдиМексиканския заливъ и по
Варна е единъ хубавъ
съ цель за по-голЬма доход-брътоветв на тихия оче?.нъ. модеренъ градъ, върху станость, своя поминъкъ -'• лоПосещавалъ сьмъ морските риненъ фондъ. Улиците
зарството.
Лолагатъ, се усилия отъ курорти на Янглия, вклю еж чисти и добре павира
чително Брайтбнъ, Билъ ни. Кжщите и вилите укметството и отъ органитЬ
съмъ въ Франция, въ До- добни, приветливи. Типътъ
му—специалисти.Жия усилия,
ята съмнение, даватъ и щевилъ. Въ Италия по за на старите кжщи, на кои
даватъ своитЬ резултати. падното крайбрежие и на то долнята часть е камен
Днес», когато зжледйлецгтъ отъ цЬлата страна е прославения Лидо, но ни- на, а горнята отъ дъски,
кжде не с ъ м ъ наме иматъ една*особенна архи
ужасенъ отъ безценицата на
зърнената култура, когато рил ь такова чудесно съче тектура и човекъ никога
цената на последната крее-тание на прелести въ е- не се уморява да ги об
чендо спада, Варненския ло-динъ моргки курортъ, как хожда, наблюдава и да меч
заръ има основания да бждето въ Варна.
тае върху техната чудна
сравнително доволень. Защо
то въ сравнение съ много ло Хубавиятъ заливъ въ фор превратность въ историята.
зарски центрове реколтатама на подкова задъ далеч
Градините и булевардитк
на гр. Варна е много добра ния хоризонтъ, на който на Вярна еж сенчести и
и въ качествено и количесте тайнствената Русия; на винаги прохладни. Ботани
вено отношение, особено сор
та .Димят»", отъ който ще северъ обширни лозя, из ческата градина заслужвва
се на бера тъ около /0 вагона. пъстрени съ китни вили, едно посещение. Тя е ви
Яова обстоятелство е стаобградени съ трепетливи наги пална съ оживление
нало причина, никои експорт
и високи тополи, още по и действително, алеята, съ
ни фирми у насъ, а така еж-ни северъ се намира вели тройния редъ дървета, коя
що и отъ чужди страни да
проявятъ особенъ интересъ чествения лъчгенъ дворецъ то води къмъ осветените
къмъ гроздата ни, и по-спена Н. В. Царя „Евксино- магазини и самото казино,
циално къмъ сорта „Димята*.градъ".
напомнятъ удивително ху
Н« е исключена възможно- На югъ фаровет^, въл бавия френски водолечестьта тази година за пръвъ
пжть да се изнесе отъ граданообразно наредени моги бенъ Вищи.
Една крайбрежна алея
хи грозде за чуждитЬ странили, всичко покрито съ ве
и по-специално за Виенския ликолепни
и
джбови гори, за разходка, води отъ ка
берлински пазари. Стане ли
зиното, почти чакъ до.Евтова, лозарството въ В^рнакоито се простиратъ нада- ксиноградъ. Модерни и
лечъ
по
направление
на
отново ще се засили и Варна
крайно1 привлекателни еж
Ще добие видъ на лозарски Бургазъ,
чентъръ, какъвто бЬпреди го- Всичко това дава така вилите на г. г. Буровъ,
дини.
ва вълшебна гледка, коя Каракашевъ, Куюмджийто не може да се забрави. ски, съ добре поддържни
Прибавете къмъ това единъ ирища за Тенисъ.
А пъкъ вилата на г-нъ
в-втрецъ, който никога не
на общината утвърденъ
Кмета на града г. П. Бановъ стихва и ви "разведрява ду Станчевъ, съ нейната тро
и пом. кмв!а г. Ц.-Хонджиевъ, шата.
пическа раегителность, ог
които взеха участие въ конг
Необикновениятъ видъ ромните дървета и ред
реса на съюза на градовете
въ София се завърнаха. Тъ на тукашните живописни ките цветя, каратъ чове
еж използвали пребиваването лодки и рибарското при ка да мисли, че тя е ила
си въ столицата да уредятъ станище придаватъ още пренесена изцепо изъ Ринекои общи за града ни въ нещо къмъ хубостьта на виерата.
проси,
Водата на плажа е ви
залива.
Бюджета не общината е ут
наги
чиста и бистра. Из
Разните
видове
птици
—
върденъ отъ министер. на Вжглежда,
че тя има рациочайки,
гларуси,
морски
вра
трешнитъ работи,

БЮДЖЕТЯ

Всичко що се
отнася до вестни
ка да се изпраща
/ до кметството
' :\

ИЗЛИЗА ВСЪКА СЪБОТА

мишия
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активни свойства, а ГГБСЪкътъ нопоенъ съ йодъ, еле
менти, които даватъ здраве.
Слънчевите б а н и въ
Варна се използуватъ на
широко и отъ всички класи.
Българи отъ градското
и селско население, чуж
денци, всички, най-демо
кратично изполеуватъ ра
достите на плажа, вдиш
вайки здраве Най-прият
ните часове за кжпанесж
отъ 10 часа сутриньта до
1.30 следъ обедъ.
Курортния сезонъ трае
отъ м. юний до м. октомврий, казаха ни, че често
пжти слънцето продължа
вало да грее почти до ко
леда.
Много и разнородни ек
скурзии могатъ да се пра
вятъ въ околностите на
Варна къмъ югъ, въ на
правление на Бургасъ, се
простиратъ обширни джбови гори. Приятно отморяване чувствува човекъ
при залезъ на слънцето да
седне подъ тия благород
ни джбове, да слуша пее
нето на кардеринките и да
се любува на тихите води
на Черното м о р е , чийто
цветъ има багрите на тюркоаза, великолепно бистри
като водите на Бискайския заливъ на Флорида,
или като тия на Среди
земното море. О
Друга хубава екскурзия
е въ монастира, построенъ
въ скалите. Неговите катакомби и подземия датиратъ отъ 4-й векъ, което
го прави да бжде единъ
отъ най-древните христи
янски памятници на св%та.
Стариятъ монастиръ СвКонстантинъ, сега преобърнатъ на превъзходенъ
театъръ хотелъ, има твър
де привлекателно место
положение.
Има чудесенъ плажъ и
удобна скеля. Сжщо единъ
ресторант* върху една те
раса, отъ дето хранейки се
може да се съзерцава мо.
рето на лунна светлинаЧрезъ една разходка съ
лодка по езероте, може да
ей състави човекъ поня
тие за търговското и мор
ско значение на Варна.
Правятъ впечатление раз
ните фабрики, докътъ, а
така сжщо големиятъ вълноломъ. Ловътъ по езеро
то и по сухо изобилствува и когато напущахъ
Варна срещахъ ловци съ
пълни чанти съ пжтпжджци. Изобщо Варна и ней

Варна

Б р о я 1 левъ

ните околности еж рай на
птиците.
Кожухарските търговци
правятъ стъ Варна единъ
малъкъ Лайпцигъ. Въ Вар
на могатъ да се купятъ ху
бави кожи, отъ вълци, лесици, мечки, чакали, диви
котки, златки и други жи
вотни, които еж почти все
чело изчезнали въ остана
лата часть на Европа. Въ
Егьлгария би требвало, съ
спациални закони да се запазятъ тия редки екзем
пляри отъ диви животни
и птици само за удовол
ствието на бждащите по
коления.
Отъ какво има нужда
Варна, ако тя се нуждае
отъ НБЩО, за да ней лип
сва нищо?
Единъ модеренъ хотелъ,
по типътъ на големите ев
ропейски хотели, върху
стръмното възвишение, де
то сега се помещата пан
сиона Гилмейденъ, гдето
изгледътъ се открива на
четири посоки, морскиятъ
ветрецъ гали, и който съ
неколко стжпала ви до
вежда до семейния плажъ.
Хотелите и пансионите
въ Варна еж добри.— Има
за всички кесии и множе
ството селяни, които дохождатъ въ Варна, празниченъ день, за морски ба
ни, е по-големо, отколкото
кждето и да е другаде. Пжтищата въ Варна еж доб
ри. Туристите не требва да
се боятъ да дохождатъ
тукъ съ автомобили Те
требва да считатъ подоб
но пжтешествие като едно
отъ най интересните въ
Европа. Когато се прекара
моста презъ Дунава и Бъл
гария бжде свързана съ
западния светъ, ше има
едно такова стичане на американски и други тури
сти, които биха желали да
се любуватъ на хубавите
пжтища и красиви местно
сти въ България, щото
първокласните хотели са
ми по себе си ще изникнатъ и тогава „големия
хотелъ" въ Вар 1а, автома
тически ще стане една ре-,
алность.
Жалко е, че Варна не е
била избрана за столица
на България. Сега Варна е
летната столица, кждето
Н. В. Царя и Т. В. князь
Кирилъ и княгиня Евдокия, прекарватъ поголемата часть отъ летото.
По-големата часть отъ
министрите беха тукъ това

Стр.

Варненски Общински Вестникъ

1

Л. К. Бочевт-.

( ш ш при нарушен» д о п ю за приходно щщорлш.
Гол-вма часть отъ об
щинските приходи се събиратъ отъ закупувачи. Сжщо и много общински имоги се експлоатиратъ отъ
наематели. Отдаването имъ
ста а чрезъ търгъ по поемни условия. Задълже
нията 1а закупувачигв и
наемателите по отноше
ние вноски-Б, които трЪб
ва да правятъ на община
та по време и размеръ о*
бикновено сж. определени
те въ чл. 12 отъ общите
поемни условия, които сж
образецъ къмъ правилни
ка за приложение закона
за градските общини и се
прилагатъ къмъ в с е к а
тържна преписка.*) Тукъ
сж посочени и санкциите;
казано е: „Който предприемачъ наруши настоящия
членъ глобява се съ заповедь отъ кмета при всеки
отделенъ случай до 300
лв., полицата му се про
тестира и ако той до петнадесеть дни отъ протес
тирането не се издължи
заедно съ лихвата и раз
носките по протеста, кме
та има право да унищожи
договора безъ сждъ съ
последствията предвидени
въ чл. чл. 3 и 7 отъ нас
тоящите поемни условия."
Това постановление е
едно договорно задълже
ние и би следвало да се
приема, че съгласно чл. 28
отъ закона за задължени
ята и договорите има си
лата на зако гь за договорящите страни. То, обаче,
като че ли противоречи на
общите принципи, легнали
въ гражданското право. Ка
сае се до частно правни
отношения, въ които об
щината не може ца се явява като публична власть
Тя е призната отъ закона
юридическа личность и въ
гражданските си отноше
ния не може да притежа
ва по-големи прана отъ
частните физически лич
ности. Следователно, не
може да налага глоби за
неплащане известна сума
на уговорения падежъ. То
ва което въ случай е до
пустимо, е да получи следлето и даже имаха мини
стерски съветъ.
Големите финансисти дохождатъ тукъ да търсятъ
едно облекчение^на своите
грижи, въ прохладата на
морския ветрецъ
Най-сетне тукъ въ Вар
на чрезъ нейните укрепи
телни средства, България
се въдворява и всека го
дина този малъкъ отличенъ народъ ще вижда да
се изпълватъ все повече
и повече неговите въжде
ления."
*) Никои общини не сжзапааили номерацията на общитЪ по
емни условия по образеца, носж. възприели текстове-*, нотм
разглеждаме въ настоящата ста
тия, макяръ и съ малки измене
ния и подъ друга номерация.

ващата се за пресрочването
законна лихва.
Верно е, че съ несвоевре
менното издължаване на
закупувачите или наема
тел ИТБ общината търпи
известни вреди и загуби
но ?е не могатъ да се изразятъ го другъ начинъ.
Чл 136 отъ закона за за
дълженията и договорите
казва: „Въ задълженията,
които иматъ за предметъ
определена сума пари, вре
дите, които произтичатъ
отъ забавянето, се заключаватъ само въ заплаща
нето на законните лихви.
Това постановление Вър
хавния Касационенъ Сждъ
съ решение № 65-903 г.
се е произнесълъ че е отъ
публиченъ редъ и не мо
же да се измени съ съг
ласието на страните. Ясно
е, следователно, че освенъ
лихвата никаква глоба не
може 1а се събира, дори
и когато такова право е
създедено зч общината
чрезъ договоръ.
Това положение на не
своевременно издължаване
обаче, не може да отиде
до крайность. Недопустимо
е наемател^ или закупува*
ча да експлоатиратъ отда-.
деното имъ предприятие,
напримеръ презъ целото
договорно време, безъ да
внасятъ следващите се
суми на съответните па
дежи, а да позволяватъ да
имъ се протестиратъ запи
сите. Катто се има предъ
видъ, че за участие въ
търгъ и следователно за
наемане предприятие, не
се изискватъ други усло
вия, освенъ по чл, чл. 125
130 отъ 3. Б- 0. П, то обикновено е конкурентите
—длъжници по записите
следъ утвърждаване вър
ху имт-д търгъ, да нематъ
еъстояние, което да пок
рие дължимата сума. На
истина, задължението е
селидарно и вземането мо
же, съгласно чл. 290 отъ
търговския законъ, да се
насочи срещу поржчители
те, но и те твърде често
не сж много състоятелни
хора. Разумно, следовател
но, е да бжде предвиденъ
въ договора, респективно
поемните усвовия, срокъ
до който сумите по протестираните записи, заед
но съ лихвите и разнос
ките по протеста, да бждатъ внесени въ общин
ската каса; въ противенъ
случай общината да си за
пази правото да отнеме
предприятието, унишожи
договора и т н. Този срокъ
е. аналогиченъ на предви
дения въ чл, 181 отъ 3.
Б. О. П. за извършване
предприятието подъ глобенъ режимъ, като глоба
та тукъ се изразява въ
лихви. Той може съглас• но чл. 378 отъ правилни
ка за приложение закона
за б. о. п. да бжде другь

но оъ никой случаи не
требва да поставя по от
ношение на глобите учреж
дението въ пс-неблагоприятно полежение отъ съз
даденото му отъ закона,
Въ нашия случай това зна
чи, че лихвата не може
да бжде друга, освенъ ус
тановена отъ „закона за
лихвоимството" (чл. чл. 1
и 5).
Не е нужно да се пояс
нява, че лихвата, както и
глобите при разходните
предприятия, се събиратъ
въ определения размеръ
безъ да да се устанюзява
действителната щета предъ
когото и да било. За лих
вите—това е общъ принципъ на правото изразенъ
въ чл. 136 щ II отъ зако
на за задълженията и до
говорите, а за глобите,—
едно изключение; наисти
на този, който е сключилъ
едно задължение требва
да го изпълни точно, инакъ заплаща; вредите и
загубите, но ( този принципъ, възпроизведень въ
чл. 123 отъ зак. з. д. е
възприетъ отъ зак. за б.
о. п. по единъ особенъ на
чинъ, Учреждението, безъ
сждъ, по административен
редъ определя и налага
на предприемача заплаща
нето на вредите и загу
бите въ фораа на глобата
определена въ чл. 181 отъ
з. б. о. п. Употребяването
на думата п глоба", обаче
не требва да^се взема въ
1ейния букваленъ смисълъ
защото тукъ тя има граж
дански характеръ, а не углавенъ, и общината нь
я налага по силата на сво
ята публична власть.
Когато така определе
ния въ поемните условия
или договора срокъ изте
че, общината може да унищожи договора, ю мо
же и да не прави това.
Постановлението нема императивенъ, а факултативенъ характеръ, защото
съображения нацелесъобразность и интересъ мо
гатъ да позволятъ експлоа
тацията на предприятието
отъ контрагента, въпреки
просрочването на петнадесеть дневния срокъ.
При разходните пред
приятия, сжщо при посрочване, по чл. 181 отъ з. б.
о. п., предприятието може
въ известни случаи да не
се отнеме, споредъ мне
нието на иомисия въ съставъ: юрисконсулта, началникътъ на бюджето кон
тролното отделение, и началникътъ на съответна
та служба, утвърдено отъ
общинския съветъ. Тукъ
требва да се спомене, че
погрешно е казано въ по
емните условия, че това
прави кмета. Продължа
ването на срока или уни
щожаването на договора
и пр., съгласно чл. 181 и
186 отъ з. б. о; п. за дър
жавните учреждения ста
ва съ заповедь отъ над
лежния министръ, т. е. отъ

длъжностното лице, което
може да ангажира дър
жавата въ разходъ. По 3.
Б. О. П., следователно, са
мо лицата и учреждения
та, които могатъ да ангажиратъ въ разходъ, могатъ
да продължаватъ срока за
довършване предприятие
то, или да унищожаватъ
договора, като конфиск>ватъ залога, или постаиовятъ да хе извърши пред
приятието за ометка на
предприемача. Това сж, съ
гласно чл. 199 отъ 3. Б. О.
П., лицата и учреждения
та посочени въ чл. 196, —
т. е. утвърждаващите по
емните условия —- за на
шия случай общинските
съвети.
Я 'О следъ изтичане и
на този новъ срокъ не се
изпълни окончателно пред
приятието, споредъ чл. 181
ал. последна, договорътъ
се счита за уиищожанъ по
право и учреждението или
конфискува залога, или съ
ответната часть отъ него,
извършва предприятието
за сметка на предприема
ча по начинъ, съгласно
съ 3. Б О. П.
Това става въ свръзка
съ чл. 186 отъ сжщия за
конъ, следъ като споредъ
чл. 383 отъ правилника за
прилагвне 3. Б. О. П., се
произнесе комисия по кой
начинъ е най-целесъобраз
но и износно за интереси
те на учреждението да
стане ликвидацията. Тази
комисия е предпочитано,
се казва въ сжщия членъ,
да бжде предвидената въ
чл. 181. Нейното мнение
закона иска да бжде моти
вирано. То може ца е да
дено и за поиходните пред
приятия въ две направле
ния: или предприятието да
се отдаде на ново на пред»
приемачъ, или да се ек
сплоатира направо отъ об
щината. И въ двата слу
чай може унищожението
на договора да има за последсгве конфискуввнето
на залога, нли извършва
не предприятието за смет
ка на предприемача съ при
лагане и на чл. 131 отъ
з.б.о п. -—отнемане право
вото за участие въ търго
ве за единъ периодъ не
по дълъкъ отъ три години.
Последното стааа съ1 запо
НГБДЬ отъ министра на В.
Р. Н. 3. по искане на общ.
съветъ и се прилага от
делно отъ санкциите на
чл, чл. 181 и 186 отъз б.о.п.
При първия случай, ко
гато се приложи конфи
скацията на залога, (което
требва, съгласно чл. 177
отъ з.б.о.п. да стане сж
що отъ общии. съветъ),
еатес1венно, че други по
следствия зи неустоялия на
задължението си яредпряемачъ не може да има. Той
е заплатил ь, така да се
каже; нанесената отъ него
щета. Договора е умищоженъ и следователно иададените по него записи
на заповедь ставатъ без

Брой 232
предметни, независимо об
щината сама ли ще ек
сплоатира иредприятиет!
въ бждаще, или ще го даде]
нанова на предприемачъ
какви постжпления ще име
При втория слуяай въпросътъ е по другъ. Тогава
залога не се конфискува
но се задържа, за да можг«
въ случай, че се получи н
новия т ьр» ъ по низка цена
или презъ стопанската ек
сплоатация отъ вбщината>
не се добие прихощъ аъ
размеръ на сумата пс
договора, да се събере раз
ликата отъ него; ако той
е недостатъченъ, тя може:
да се дири по сждебенъ
редъ.
Този е законния на
чинъ на ликвйтацията, оба
че, чл. 3 отъ общите поем
ни условия, на които ни
праща чл. 12, предвижда
и двете санкции едновре
менно. Това, обаче, е не
възможно, защото проти
воречи на чл чл. 181 и 186
з.б.о.п, Д договори, крито
съдържатъ постановления,
противоречащи на закона,
сж недействителни въ тези
си части. Специално за чл.
3 требва да се спомене,
ча той въобще не може
да се приложи въ тази си
часть; и за специалния слу
чай, за който е тамъ предви
дена тази санкция, следва
само да се конфискува за
лога и отнематъ правата
чл. чл, 131 и 137, но не
повече. Не може да се из
вършва предприятие за
сметка на праприемача,
които не е сключилъ до
говоръ и тъкмо, защото не
е сключилъ. Такова е ло
гическото заключение отъ
постановлението на закона
относително значението на
залога, като условие за
участие въ търгътъ. Пред
приемача не е ангажиралъ
съ нищо друго, съ залога
своето участие въ търгътъ
и не е врезълъ още въ
договорни отношения съ
общината.
Въ заключение ще кажемъ, че за нарушение на
чл. 12 отъ поемните усло
вия, законно е само или
конфискуването на залога
и отнемане правата по
чл. 131 отъ з.б.о.п., или
извършване предприятието
(чрезъ новъ търгъ или на
право отъ общината) за
сметка на неустоялия пред
приемачъ сжщо съ отне
мане правата, но никога
не и за двете заедно. Про
тивното е единъ актъ неправомеренъ, поцяежащъ
всекога на отмеча и за
това, съ изложените про
тиворечия, при възприе
тата практика на окржжни
наредби, М В. Р. Н, 3. треб
ва да корегира образеца.
Сжщо така и общините
требва да направятъ нуждното за да уяснятъ на
пълно отношенията си съ
предприемачите, което ще
ще е отъ полза и за двете
страни.
Печатница .Новини* — Варна
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Варненски Общински Вестниуь

янко к. СИРНКОВЪ
общ юрисконсултъ,

Новия зшнъ за общшй
Много отдавна деятели
те аъ общините изтъква
ха крайно належащата нуж
да отъ съвършено ноаъ
законъ за общините, тъй
като многото и безконеч
ни изменения на сжществуващите отъ 1886 г. за
конъ за градските общи
ни и законъ за селските
общини внасеха ецно непостоянство въ работата
на общините, вместо да
ги турятъ въ положение
да отгоаарятъ на днешно
то си призвание.
До като преди войните
общинитъ- се отличаваха
ло-вече като администра
тивни единици, постепен
но стопанския елементь у
текъ взе надмощие, и уси
лията имъ днесъ тамъ еж
насочени
;• При бившия Министръ
на В. Р. Русевъ, бе разпратенъ единъ законопроектъ до по големите об
щини, които дадоха мнения
по него, но не можа да се
внесе въ Народното съб
рание. Дълго следъ това
благодарение настояванията на съюза на градовете
и най вече — на съюза на
на служителите при из
борните учреждения, Ми
нистръ Ляпчевъ излиза съ
новъ законопроектъ общъ»
за градските и селски об
щини, който е излратенъ
до всички общини и саеду)ци.лица за разучване и
даване мнения.
Налучканъ ли е пулса
на общинския животъ?, и
най главно — финансово
засилвате ли се те съ но
вия законопроектъ?
На тия въпроси ще се
помжча да отговаря, макаръ местото да не ми поз
волява по на широко да
засегна тая материя.
Законопроекта предвиж
да щото общините да се
делятъ въ административ
но отношение на: местни,
сборни, самостойни и спе
циални. Ще се създадатъ
значи 4 вида общини и
споредъ насъ тежката ад
министративна машина ще
стане още по-мудна.
Местните общини ще
иматъ свой общ. сьветъ,
а кметовете на тия общи,
ни и делегирани Т-БХНИ съ
ветници ще образуватъ
пъкъ съвета на сборните
общини. Освенъ за своята
.издръжка местните общи'ни требва да плащатънеЩО и за издръжка канце
лария и персоналъ въ сборНИТе общИНИ.
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Цовлетворяване общия зовъ
за економия — ще имаме
нови разходи, безъ даже
Да имъ се създава тъ нови
въ достатъченъ р^змеръ
приходи. Сжщите лица,
които ржководятъ местнитЬ общини ще застанатъ
начело на сборните общи
ни,-^следователно не ще

има подобрение и въ рж
ководството.
За българските условия
най-пригодни еж съставни
и несъставни общини, като
въ законопроекта би требвало даже да се предвиди
щото всички отцепили се
следъ 1920 г. селски об
ЩИНИ да бждатъ върнатъ
въ сборните общини, съ
което- нещо ще се спестятъ
маса средства на и безъ
това обеднялото население.
Сегашните малки общини
едва виреятъ и само глу
павото самолюбие и дема
гогия 5лазнятъ население
то да има въ вевко село
община, За такива сбс>рни
общини ратува съюзътъна служителите при из
борните учреждения, който
е найдобре запознатъ съ
живота на общините.
• Вместо, както е сега, кме
товегв на местните общи
ни ще се избиратъ не отъ
общ. съветъ, а направо отъ
населението. Въ тия об
щини нема да има помощ
ници кметове. Тоза се пра
ви съ цель да се създаде
по-големъ авторитетъ и
стабилнесть на кмете:ия
институтъ въ селата. Вяр
ваме, че то ще се отрази
благотворно за селския пар
тиеиъ животъ. Когато съ
вета е разтуренъ поради
конфликтъ между него и
кмета, то последния запаз
ва саоя мандатъ. Но авто
номията на общинитъ се
накърнява, защото конф
ликтите между кмета и
съвета ще се разглеждатъ
отъ новосъздаващъ се Върховенъ здминистр. съветъ
при М-вото на В. Р. и той
ще постановява ра туряне
то на съвета и насрочва
нето новите избори — но
вовъведение, което едва
ли ще бжде отъ полза за
намаляване партизанските
страсти.
Всичко това е за малки
те (селски) общини. За
самостойните общини, как
вато ще бжде Варненската,
кмета пакъ ще се изби
ра отъ среаата на сбщ.
съветници. Бламирването,
баче на кмета не ще ста
ва, както сега, съ полови
ната плюсъ единъ отъ
всички избрани съветници.
Бламирнане може да ста
не само, ако за недовери
ето еж подали гласове неймалко % отъ всички съ
ветници и то само въ ре
довната сесия на съвета,
а не когато той пожелае.
По начало сметаме, че
това нововъведение е доб
ро. Остава да се види на
българска почва какъ ще
вирее.
По законопроекта общин
ските съветници служатъ
безплатно, т. е. не взиматъ
възнаграждение за участи
ето имъ въ заседанията на
съвета, а ще имъ се пла

ща само когато бждатъ
назначени въ комисия, извънъ заседанията на съ
вета. Това може донекжде
да бжде добре за селата,
но не и за градовете, где
то съветника се откжева
отъ редовната си работа и
требва да бжде обещетенъ.
Отъ друга страна, има се
опасность, че ще имаме
постоянно комисии извьнъ
"ъвета, за к о « о ще се
плаща. При нашите усло
вия това не е много за
препоржчвгне.
Въ сагостойките и спе
циални (градските) обшини, общ. съветници ще се
избиратъ за 8 години и се
подновяватъ
наполовина
всеки 4 години. По такъвъ
начинь се създава континютетъ въ общ. съвети, а
не — „нчви хора, нова мет
ла." Можемъ да се надеваме, че по тоя пжть ще
имаме преливания, а не
резка промена при всеки
нозъ изборъ. Сблъскване
то между първата полови
на стари съветници и но
воизбраната половина, ще
тласка общините по диа
гонала, а не въ крайности
и временни настроения. Но
п з добре ще е ако срока
бжде 4 или 6 год. и всеки
2 или 3 год, да се подно
вяватъ половинат съвет
ници
Премахватъ ее сегашни
те училищни настоятелст
ва, като вместо техъ се
създаватъ „комисии по уредбата и управата на учи
лищното дело въ община
та".
Съставътъ на тия коми
сии за градските общини
е: кметътъ, илинеговъзаместникъ, за председатель
и членове: училищния инспекторъ, главния учитель,
директора на едча отъ гим
назиите, бирникътъ на об
щината и двама общински
съветници. Цели се съ то
ва да се намалятъ разхо
дите на училищните на
стоятелства, защото спо
редъ отчетите на Върхов
ната сметна палата, за ли
чене съставъ на тия на
стоятелства се харчатъ по
вече отъ 50 на сто отъ
приходите имъ. Дали ще
е сполучлива тая реформа
трудно е да се отговори.
Но наложително е факто
рите по училищното дело
да си кажатъ авторитет
ната дума. Презъ учили
щето минаветъ бждещите
бългаоски граждани, та се
налага особ"но внимание.
Въ финансово отноше
ние.
Въ финансовото отноше
ние, обаче, и при новия
законопроектъ общините
не ще бждатъ добре. За
щото почти не еж предви
дени нови, сигурни и въ
достатъченъ размвръ при
ходи. А тамъ е разковни
чето за общините. Безъ
достатъчни приходи нвма
целостно творчество —
нема импулсъ за работа
въ ржководителите на об
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щините. Разстроените об
шински финансии ще си
останатъ сжщите. А меж
ду това държавата про
дължавада стоварва вър
ху слабия гръбъ на общи
ните сума свои разходи
Пресенъ е примера съ за
кона за народното здраве
Общините требва да пла
щатъ за всички бедно-бол
ни въ Държавните болни
ци и неволно удостовере
нията за бецность заредя
ватъ... Това не е по сили
те на общините. Да из
реждаме ли дългия поме
никъ на закони, създаде
ни безъ знанието на об
щините.съ които закони еж
отнемали техии приходи и
пр. Частно за Варна не
колко пжти изнесохме, че
осаенъ злочестата еждба
съ отнемането на Добруд
жа, но и Държавата не се
посвини да отнема места
за нуждите на Окр. инже
нерство, пристанище и пр.
безплатно. А тия места
възлизатъ на десятки ми
лиони лава. Срещу това
ие се правятъ никакви об
лаги. Даже молбата на об
щината щото да се прави
50 на сто намаление по
Б. Д Ж. презъ курортния
сезонъ за идващите въ
Варна, Главната Дирекция
на Железниците и Приста
нищата упорито отхвърли.
Най после Варна треб
ваше да бжде турена като
специялна община и по
отношения на нея да има
специални наредби въ за
кона, както това е сторено
за столицата. Нашия градъ
е не само българск курор
тна станция. Той се посеща
ва вече твърде много от чу
жденци, чието число еже
годно расте. Но тия чуж
денци иматъ свой европей
ски манталитетъ и разби
рания Мнозина отъ техъ
влизатъ въ конфликтъ съ
своите наемодатели, защо
то некои отъ послеаните
еж сметали, че чуждене
ца ще се преклони преде
свършените факти. Треб
ваше въ такива случаи об
щината да формира а<д Ьос
помирит. еждилища, чрезъ
които да крели авторитета
на нашия куроргъ, а сжщеаременно и на Бълга
рия. Налага се, значи, по<
много съобоажения, на вар
ненския кметъ, или на де
легирано ог> него лице,
за презъ курортния сезонъ
да се дадатъ чрезвичайни
права, както по нормиране
цените на квартири, про
дукти и пр., така и за раз
решаване дребните сперове между наемодатели и
курортисти. Подхвърлямъ
само тази идея безг- д; се
впускамъ да я развивамъ.
Но оежщестяв-шето й ще
бжде отъ особенио значе
ние за курортна Варна и
ще я направи по-симпатич
на на чужденците, отъ кои
то иматъ полза не само
варненци, ь — цела Бъл
гария. Това найпосле треб
ва да се разбере отъ го-

лемото место, защото не
изключения и облагоде
телствувания ще правятъ
за Варна, а ще облагодетелствуватъ общо Бълга
рия, въ която ще влиза
чужда 'валута благодаре
ние на Варна.
Требва да признаемъ, че
съставителите на законо
проекта еж положили големъ трудъ и въ много
отношения облекчаватъ об
щината. Те (съставители
те) съ удоволствие се
вслушва <а въ чуждите мне
ния и ммего наши искания
беха прокарани, но едно
отъ неудовлетворените на
ши искания е и това, че
щомъ като всички граж
дани плзщатъ глоби за за
къснение при изплащане
общинските налози и пр.,
то и Държавата требва да
плаща, а не както е по
становено въ чл. 178,
ал. IV — се освобождава.
Или, най-малкото — и об
щината да се освобожда
ва отъ глоби за кжено
плащане държавните да
нъци. Нали требва да има
взаимность?
Колкото се отнася до
служителите, законопроек
та прави смела крачка напредъ. Тричленните коми
сии, които тъй безмилост
но прахосваха общинските
средства и уволняваха до
90 на сто отъ общ. слу
жители, сега изрично имъ
се забранява това. Те ве
че ще сеназоваватъ „вре
менни тричленни комисии"
и ще извършватъ само „администрат.-изпълнителната
работа на кметството" (чл.
78). Освенъ това създава
се дисциплинаренъ еждъ
за служителите и само по
решение на тоя еждъ мо
же да последва уволнение.
Да се надеваме, че по тоя
пжть грубата партизанщи
на окончателно ще изчез
не огъ общините; а тя е
която винаги е спъвала и
най-добрите кметове.
Общо взето законопро
екта се отличава съ осо
бена систематика и стегнптость. Съставителите му
желаятъ неговото разкритикуване и затова я пръ
ска тъ въ много екземпля
ри. Той заслужава да бж
де разученъ отъ всички
познавачи на общинското
дело, защото съ тоя закопроектъ се цели тласкването бедните български
сбщини изъ новъ пжть.
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Устройва лотария на еДИНБ АВТОМОБИЛЪ ФИ-

АТЪ Цена на билетите
50 лева. Лотарията е- раз
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)6 8672 1930 г.
Теглене 28 декември. Би
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заплащание една такса, въ
размеръ Чг отъ оная пла
тена отъ продавача за тег
, Варненския общински съЗабележка: Подъ ннка- лене.
ветъ въ заседанието си къвъ предлогъ прекупчици
Чл. 15. Всека донесена
държано на Ъ септемврий (матрапази) не могатъ да за продань въ пазаря сто
т. г. прие проекто-правил- правять покупки отъ па« ка се слага отъ продавачв
ника на плодовия пазаръ заря.
» на определеното й отъ
въ Варна.
Чл. 9. Всеки приежтет- надзирателя место, върху
Понеже той представля вуващъ въ пазаря е длъ- нея се^слага бележка съ
ва интересъ за голяма женъ да пази тишина, бла точно обозначение името и
часть отъ Варненското гра гоприличие, редъ и чистота. презимето на продавача,
жданство ние го помества
Чл. 10. Всеки плодовъ местопроизхождението й
ме изцяло.
пазаръ се завежда отъ над,- названието на сортовете и
Правилника е изпратенъ зиратель подпомогнатъ отъ приблизителното количе
на надлежно утвърждение. нуждното число кантард ство.
Чл. 1. Покупкопродаж- жии плащани отъ Варнеи.
Чл. 16, На определено
бата на разни плодове — Общинко Управление.
то време започватъ се погрозде, круши, ябълки, пра
Чу. 11. Надзирательтъ купко продажбите чрезъ
скови, кайсии, зарзали сли- требва да отговоря на сле-^доброволно спазаряване ме
ви, дюли и др. въ гр. Вар дните качества: да бжде жду купувачи и продавачи.
на се извършва само въ поне съ прогимназиално
Чл. 17. За всека склю
определените за тая цель образование, честенъ бда- чена сделка надзирателя
плодови пазари:
гонадежденъ, да има по добавя въ бележката име
Забележка: До второ раз- знания по лозарство и по то презимето на купувача,
пореждание, задължител не две годишна търговска цената на продажбата.
ната продажба въ пазари практика и представи оп
Забележка: Това попълте се отнася само за гроз ределената му отъ Обшин. вание може да се направи
дето. Освобождаватъ се управление гаранция.
отъ купувача , или прода
отъ това задължение ония
Чл. 12. Надзирателя е вача но непременно прове
производители, които про длъженъ:
рено отъ надзирателя или
даватъ направо на консо1) Да се грижи за под- помощния му персоналъ.
маторитъ- количества до 10 реждание продавачите на
Чл. 18. Продавачъгь е'
кгр. грозде.
определените имъ места; длъженъ да я приеме ведЧл. 2. Плодовита паза
2) Да обявява определе нега следъ претеглянето
ри се намиратъ подъ ве ния часъ за откривание съ пазарния кантаръ, сто
домството на Варненското пазаря;
ката на купувача, а после
Общинско Управление и се
3) Да следи вс.ека една дния е длъженъ да при
управлявать по настоящия ^продадена стока да минава еме веднага, препраздни
правилникъ.
Щчрезъ общинския кантаръ; въ свои еждове и следъ
Чл. 3, Местата за тия
4) Да издааа бележка спадание тарата проверена
пазари се опред-влятъ отъ1 за всека сключена сделка. на пазарния кантаръ, да
Варненското Общинско У-'
5) Да следи за реда, бла изплати на продавача, спо
правление, следъ като се гоприличието, тишината и редъ спазаренага и озна
вземе мнението на мест чистотата на пазаря;
чената на бележка цена и
ните професионални или ^ б ) Да от^.траняве отъ па количество.
кооперативни организации заря съ помощьта на по
Забележка: По споразу
за лозарит-в и овощаритъч ставения полицейски стра- мение между купувача и
Чл. 4. Плодовити паза жарь, всеки лишенъ огъ продавача препразванието
ри биватъ отворени ВСЕКИ правото да посещава па може да става и въ самите
день, а въ неделни — о- заря;
магазини на купувача.
фициално празднични дни
7) Да съставя актове на
Чл. 19. Забранено е на
до об-Ьдъ, работните часо нарушителите и ги изпра всички лица, които внасятъ
ве са опред-влятъ отъ Об ща за наказание гзъ Об въ града за проданъ как
щинското управление, съ щинското управление;
вито и да било количества
образно исказаното мнение
8) Да съставлява всеки фрукти да ги продаватъ
отъ упоменатите въ чл 3 день бюлетинъ за предла извънъ пазаря. Забранено
организации.
ганията, търсенията и сдел е на купувачите да посре
Чл. 5. Отварянето и за ките въ пазаря и го изпра щатъ въвъ или вънъ отъ
тварянето на пазаря се о- ща на Варненската Търг.- града продавачите и да
бявява чрезъ дигание и индустриална камара;
правятъ покупки, както и
снемание на народното зна
9) Да отговаря матери- да отлагатъ изплащанието
ме, аззпочванието на здел- ялно за вредите и загуби купената4 стона за другъ
ките се оповестява съ звъ- те които би причина лъ день и да отбиватъ отъ
нецъ отъ надзирателя.
съ съдействията си;
опазарената и отбелязана
Чп, б. Пазарите се на10) Да закрива пазаря та въ пазарната бележка
хождатъ въ специално оп чрезъ обявление, звънение цена.
ределени отъ Общинското и снеманив знамето;
Чл. 20. Абсолютно се за
управление места и се на
11) Да следи за дейст бранява верижната търго
миратъ подъ непосредст вията на подчинения нему вия вънъ или въ самия
вения контролъ на Общин. персоналъ;
пазаръ, както каквито и
Санитарна власть.
12) Да държи винаги на да било предварителни спо
Чл. 7. Всички продавачи, разположение на продава разумения имащи цель иг
производители или търгов чите и купувачите на оп ра и внасяние смутъ въ
ци на доставени отъ Вар ределеното й место кни пазаря.
на грозде и плодове, ела гата на оплакванията.
Чл. 21. Споровете въз
гатъ стоката си за продань
Чп. 13. Всека продадена никнали между продавачи
на определените въ па стока се тегли съ пазар и купувачи се разрешаватъ
заря места.
ния кантаръ, като прода отъ комисия въ съставъ:
Чл. 8. Като купувачи се вача заплаща правото на надзирателя и по единъ
сяитатъ: 1) търгощи-осед- тегление споредъ опреде купувачъ и продавачъ, по
нали или ам5ул-!5нтни, на лените отъ Общинския съ- сочени отъ респективните
грозда и плодова, въ туй ветъ надлежно утвърдени страни. Процедурата е учисло еж и бакалите; 2) такси и афиширани на стна. Решението на коми
пълномощниците на тър видно место въ пазаря.
сията е безапелационно и
говци^; 3) граждани, кои
Чл. 14. Пазаря си има задължително за двете
то купуватъ за нуждите на свой печатъ съ означение:
семейството си; 4) достав „Плодовъ пазаръ — Вар страни.
Чл, 22. Нарушението на
чици на разми части — вой на", който се поставя на настоящия
се
скови, трудови, институти, амбалажа т всека минала констатира правилникъ
чрезъ
актове
учреждения, параходи и др. презъ пазаря стока, срещу съставени отъ общинските

ПЩОВЪ ШЗОРЪ ВЪ ВПРШ.

Брой 235

Варненски Общнски Вестникиъ
или полицейски органи.
Чл. 23. Наказанията би
ватъ: глоба до 200 лева,
временно или за винаги
лишение отъ правото да
посещава пазари. Наказа
нията се налагатъ съ заповедь отъ Варнен. град
ски кметъ:
Чл. 24. Наказанията еж,
безапелационни и се афиширатъ на видно место въ
пазаря.

Чл. 25. Настоящия пра
вилникъ влиза въ сила
следъ като бжде приетъ
отъ общинския съветъ и
утвърденъ отъ Министерегвото на Търговията, Промишленостьта и Труда по
надлеженъ редъ.
Чл. 26 Изменения и до
пълнения на правилника
могатъ да ставатъ по сжщия редъ, ао който става
изработванието и утвърж
дението му.

В.рнекско Ггадско Обшин. Упразлеше

обявление. №16410
гр. Варна. 25 августъ 1930 година.
Обявява се за знание на заинтересованите вар
ненски граждани отъ гр. Варна, че облагателната
комисия за облагане съ воененъ данъкъ младежите
родени презъ 1910 г. ще заседава въ гр. Варна въ
салона на лозовия разсадникъ отъ 25 септемрий до
14 октомзрий т. г. за «елените общини и за гр.
Варна.
Младежите ще се явяватъ: за селските ^общи
ни отъ 25 септемврий до 4 октомврий, а за гр. Вар
на, както следва:
Младежите отъ 1 гр. уч. на 5 октомрий
,,
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Младежи, закъснели по една или друга причина
и не могли да се явятъ съ участъка си, на 13 ок
томврий.
Предъ комисията еж длъжни да се я зятъ всич
ки младежи вписани въ облапателния списъкъ за
1930 г„ а именно: родените презъ 1910 г. и ония
отложени и неявени презъ миналогодишните ко
мисии.
Младежи, единствени способни членове на се
мейството при старъ или неспособенъ за работа ба
ща или братя, да пи доведатъ съ себе си въ коми
сията за преглеждане, за да получатъ облекчение
по облагането съ воененъ данъкъ.
Младежи, при майка вдовица, малолетни братчета или севтричета или неспособни братя, на които
еж взели издръжката, за да получатъ облекчеьие
по облагането да приготвятъ задължително, нотари
ално заверено, че ще се грижатъ до пълнолетието
или смъртьта имъ.
Младежи, които сметатъ, че по закона подлежать на освобождение отъ воененъ данъкъ, било
че еж обложени по-рано, било че еж завършили
некои учебни заведения, които имъ даватъ право
на освобождение или че еж постжпили доброволци
въ армията, да се онабдятъ съ документи, които да
предстааятъ въ облагателната комисия.
Младежи, които еж ученици или студенти да
представятъ удостоверения отъ учебните заведения,
че еж такива, за да бждатъ отложени.
Всички младежи да си носятъ удостовееренията
обр. 4, дадени имъ при записване въ книгата за
военния данъкъ.
Яко некой не е получилъ ОТГБЛНО съобщение,
щомъ е записанъ въ облагателния списъкъ, е длъ
женъ да се яви предъ комисията.
Неявените младежи предъ комисията, безъ уважителни причини, ще бждатъ облагани на общо
основание и ще бждатъ наказани съ глоба .отъ
5000 до 10000 лева или затворъ отъ б месеца до
1 година.
(п.) п. Кметъ: Ял. Славоаъ.
Н-кь отдела: Н. Халачевъ.
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