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Общинската финансова служба.
Необхсдимостьта отъ задоволяване локални
колективни нужди оправдава съществуването на
общината, като публично-правень институтъ. К:>л
кото повече тя е в ъ п о л о ж е н и е д а и з 
п ъ л н и тази си задача, толкова повече отговаря.
на предназначението си. Законите за общините
заповьаваГо дейность въ~тсва-о<.чошение О б щ и н 
ските власти сжщо йметъ инициатива и могатъ' да
работятъ и по свое усмотриние. За всичко еж
нуждни, обаче, средства... и естествено, общините
иждивяватъ такива, защото инакъ никаква рейность не е възможна. Р-змерътъ нл последните
играе решителна роль при изпълнен е служба
та имъ" когато средствата намглява!ъ, населява и
дейностьта и обратно, колкото повече рачполагатъ,
толкова по голяма такава прг.явяветъ — обего»
телство, което насочва вниманието на общинските
деятели къмъ търсене пжтища за най-геломото
възможно ттзхмо увеличение, безъ при тева да се
испуска изъ предъ видъ, ч* не е Р.Ъ правата на
общините да създаватъ нови данъци и берии. Сега
сжщестауващето положение, като имъ отнема тази
възмежность, двва имъ напълно властьта да ерганизиратъ събирането на създадените отъ закони-.
т е и разрешени отъ бюджета. Този е въпроса,
койго ше разгледаме нанкжсо.
О гаииЗгцията на кей-вгжната
общинска
служба — финансовата е бе »спсрно кардиналния
въпресъ за всека община. Колкото и да не може
неговото разрешение да се под-еде подъ общъ
зиьменатель, все пакъ си остава безспорно нача
лото за несбход^астьта отъ: бързъ и правиленъ
обпогъ, своевременно и върно впиезнъ въ счетоволните кн>ги и редовно и правилно ' събиринъ.
Съ огледъ на тт-зл конкретни зедачи требва да
бжде ор.-анизирана, следователно и въпросната
служба.
Първото условие за постигане добъръ резултатъ е строго разграничаване работата свързана
съ изпълнението на споменатите служби. Крайно
пакостна практика е, напримъръ, лицето, което
облага и събира, или да задължава и да заверява
въ книгите на общината. Примери за такива слу

чаи, които водятъ къмъ гражданска и дори и
углавна отговорность, не еж р-тздко.сть.
При общите условия за всички общини, осо
бено по гол^митЪ, крайно необходимо е :
1) Концентриране ржководството на делата
финено в<5 служба у едно лице.
- •.-. 2} С-:деляг!с облага (е,.-:ш7а слу;-*:бз с-т> оготоводнат!'.
'
3)! Отделяне счетоводната служба отъ съби
рателна а
•
4) Организиране всички служби по отделно
по начинъ позволяващъ съ малко време и хора да
се доби«ть задоволителни резултати.и
5) Б-зусловна кемпетентнесть на чиновниците
при тоза отделение.
О.тщото ръководство е необходимо, за да се
координира дейннетьта на отделните служби:
облагателна, счетоводна и събирателна. Б з з ъ та
кава воъзц,} помежду имъ, всички опити за подо
брение еж бйзуспещни. Управлението на финансо
во стопанство не може да бжде разпределено меж
ду разбирането на отделнитв служби и тъхнитй
ржководители, а требва ясно и строго да бжде
поверено еднему Това лице, което ще провежда
общинската финаисова политика, требва да има
бе спорни разбирания по общинско финансово и
бюджетно право То требва да познава съ найгельми подробности всичкото законодателство за/ сягащо целокупната общинска финансова служба
— п~ихоаъ, разходъ, облагане, Събиране, отчитане.
Безъ наличностьта на такива познания ничии уси
лия не биха дзл-1 задоволителни резултати.
Отделянето на сблагателната служба отъ
счето^еднета е необходимо. Облагането не става
съ средствата на счетоводството. То не се интере
сува нито отъ начина, по н^йто се водятъ смътни
те. нито отъ събирането, Облагатдлната служба
тртбл'? да е организирана така че да може бързо да
се спразя както съ редовната си работа, текаи съ
текуш-ть бързи и верни справки, които требва
да давл на зеин'ерессваните. Въ своята дейность
тя има контаюъ съ много общински служби: тех
ническата (вода — чл. 89 п. 13, каналъ — чл. 89
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п. 14, смЪть — чл. 89 п. 8,~поззолителни за строежъ
чл 89 п. 3, непавирани тротоари — чл. 88 п. 22 и
т. н.), лозарната (падарщина — чл. 89 п. 11), ве
теринарната (кръвнина — чл. 88 п. 4), администра
тивната Сглобите — чл. 88 п. 2) и т. н. които треб
ва винаги съ готовность да даватъ пълно и без
резервно съдействие. Безъ своевременно дадени
отъ тЪхъ данни не е възможенъ облогъ за нъкои
приходи.
Тази служба е най важна. Тукъ еж нуждни
познания за правното естество на всеки приходъ;
неговото основание и практиката на касационните
инстанции. Първото условие за бързо, лесно ; и
своевременно събиране на приходитв е преди
всичко, убеждението у гражданите, че това. което
имъ се иска е действително дължимото. Увереностьта въ законностьта и празилностста на облога,
гарантира до голема степень възможностьта за
своевргменното му събиране. Веднажъ справедли
во създадено такова убеждение — службата по
облога е на подобаваща висота.
Счетовоената службз е въ средата, между
обложната и събирателната. Нейното предназначе
ние е да вземе задълженията на гражданите по
готовия вече облогъ и да води сметките до пъл
ното имъ ликвидиране. Така определена нейната'
задача е твърде проста. Тя има задълженията само
да вписва своевременно, редовно и точно задъл
женията о прави заверяванията. Нередовностьта въ
нея излага наймного общинската финансова адми
нистрация, давайки възможность за двойно събира
не и пр. Това убива верата у данъкоплатците за
редовностьта на общинските вземания и указва от
рицателно влияние дори и у най-добросъвестните.
Въпроса за системата на счетоводството: обикновенно или двойно, е твърде важенъ и на него
ще се спремъ по обстойно при другъ случай. Сега
ще се задоволимъ да подчертаемъ, че каквото и
да е то, требва да д-аза най-сигурно необходимия
резултатъ — огледало на сметките на данъко
платците въ всеки мзментъ.
Събирателната служба нема нищо общо по
своето сжщество съ счетоводната. Тя е самостоя
телна и се изпълнява винаги отъ общинския бир
никъ и неговите помощници — финансовите при
стави. Редовностьта и правилностьта, обаче, изискватъ счетоводната служба да дава извлечения стъ
сметките на данъкоплатците и по ГБХЪ да става
събирането на приходите. Сжщо така е необходи
мо приставите да даватъ редовно ежедневни све
дения за събраното, за да се зазеряватъ своевре
менно сметките. Специално за тая служба е нуждно финансовите пристави да познаватъ основно
закона за събиране преките данъци, особено
въ оная му часть, кждето се опредЪлятъ срокове
те и случаите на принудителното събиране. Тоза
ще спомогне и за запазване авторитета на черве
ното известие, което обикновено се вржчва часто,
безъ да може да се изпълнязатъ действията п о
нататъкъ по него, Служенето съ последното треб
ва да бжде въ редки и строго определени случаи.
Практиката по събирането налога още реди
ца мЪрки, осигуряващи добрия резултатъ: като
определеие райони на финансовите пристави; по
сещението на данъкоплатците, когато биха могли
да се издължатъ и т. н,
Така разпределени и организирани службите
биха дали желания резултатъ, ебаче при едно
условие: персонала да бжде работоспособенъ и
добросъвестенъ. Крайно време е да се отстрани
широко разпространеното убеждение, че общинигЬ
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еж места за всички възможмости, благодарение
качеството на техния персоналъ
Съ тия нъколко бЪгли бележки, считаме, че
посочваме много общо основата, на която требвв
да легне общинската финансова служба При лоша
организация, и добри приходи не помагатъ, затова
нуждата отъ по скорошното разрешение на въпроса
за общинските приходи включва разрешението и
на разглеждания въпросъ. Нд, докато съ първия
се занимава законодателната власть, съ вприя
— требва да се занимае общината. И, ако общи
ната не е въ състояние да си създЯде сама необ
ходимите й публично правни приходи, тя може на
пълно самостоятелно да си осигури добро събира
не на съществующите.

ВодоснабдяванотонаВарна
Разискванията въ общ. съветъ
Ето единъ въпросъ отъ капитално значение
за нашия градъ Следъ войните Варна нарастна
извънредно много, а я заедно съ това нарастваха
и нейните нужди. Липса на достатъчно вода се
чувствува не само въ центъра на града Толкова
по голвма е липсата въ крайните квартали и осо
бено въ ония, които се застрдиха следъ войните.
А тези кзартали днесъ се обитаватъ отъ близо
една трета отъ общото число на населението на
Варна,
Пост. приежтетвие на Варненската община въ
редъ заседания се занимава съ начинътъ и сред
ствата за доставяне изобилна вода въ града. На
товарените отъ пост. присътстиие технически лица
съ проучването на въпроса отъ техническа" гледна
точка, еж вече привършили работата си. Н-ка на
водно-канализационното отделение при общината
г инж. х. Стояноиъ въ едно отъ последните за
седания на общинския съветъ прочете своя докладь
по. направените проучвания.
Този докладъ бе предметъ ни дълги разиск
вания отъ страна на г. г. общинските съветници.
До колко въпроса е сериозенъ се вижда отъ фак
та, че всички г. г. общински съвет ници, безъ из
ключение, попкрепиха решението на пост. при
ежтетвие да се достави часъ по скоро изобилие
вода за града. Изтъкна се въ общинския съветъ,
че водата отъ Разделна, мъчно ще може дасе. до
кара въ Варна — първо поради това, че ще стру
ва много скжпо, около 25—30 мил. лева и второ,
никой не може да гарантира, колко вода има тамъ.
Общ. съветъ изказа мнение да се проучи начи
нътъ за водоснабдяването на града отъ франгенското плато, отъ кждето по лесно и псефтино ще
се докара въ града. За тази цель съгета реши да
се покани известния геологъ проф. Бончевъ, който
да направи проучаанията си и дз дскладза на пост.
присътствие.
Така, че въпросътъ за водоснабдяването на
Варна ще бжде сложенъ на разискване и разре
шаване отъ общинския съветъ следъ като има на
лице проучването на проф. Бончевъ.

„Варненски общински вестнинг* за напред:
ще излиза на формата на който излиза настоя
щия брой. Това измгьнение се наложи отъ обстоя
телството, че този формать е по удобенъ за
ония, които сгбиратъ течения отъ вестника.
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Стр. 3

Изъ Общинския Съветъ.
Заседание 26 II 1931 г.
Заседанието се откри въ 4'/г часа следъ
об^дъ отъ кмета г. П. Бяновъ.
Присжтствуваха болжинотвото отъ г г. общ.
съветници.
Преди приотапване къмъ дневнин редъ г.
Иорданъ Русченъ направа предложение общ.
еъветъ да гласува единъ кредитъ отъ 5,000,000
лв. за безработните и да се предвиди въ бюд
жета една сума на издръжка на бедните граж
дани. . .
Подложено на гласуване това предложение
пропадна.
Следъ това бе докладванъ търга по отдава
на рибните хали, който бевъ дебати бе утвърденъ.
По оживени дебати се развиха по търгове1^'ва отдаване подъ наенъ месарскитЬ хали.
Кмета г. П. Бяновъ преди откриване на
дебатите заяви, че шумът%, който се вдига око
ло високите наеми на месарекитъ хали е неоснователенъ, тъй като тЬ ни вай малко не биха
повлияли върху покачването цената на месото.
Пъкъ вънъ отъ това ние нЪмаме законно основанид да .не утвърждаваме те т търгове.
И тя Кргстевъ. По въпроса за халите се
- епори- отдаваа-Това-. с&-дьлжи, -чо -миого , месари
днеоъ еж безработни. Не бихме ли могли ние да
ввемемъ решение дм откриемъ още две хали Но
този начпнъ би се премахнала всякаква конку
ренция. Азъ цравя предложение за това.
Иорданъ Русчевъ. Тези високи наеми ще се
струпатъ всички върху гърба на народа. Предлагамъ да се намалятъ наемите и да се назначи
една комисия, която да проучи този въпросъ.
Кмета г. II. Бяновъ. Ако ние можехме да,
но ние имаме закони по силата на които дейст
ваме.
Д. Янакиевъ, Азъ заявявамъ, че азъ и моитъ другари нема да гласуваме за този търгъ.
Злитанъ Бръчковъ. НЬмамъ нищо противъ
това да се назначи едеа комисия. Но касапите
не се оплакватъ отъ високи наеми, но отъ не
хигиеничните условия при които е& поставени
да работятъ. Халите еж нехигиеничвп, а оеобено
т4зи на III участъкъ. Моето мнение е че треб
ва да се направи едао преустройство на халите,
въ емисълъ да се премахнатъ крайните дюкяни
и да се ремонтиратъ другите.
Кмета %. II. Бяновъ. По този въпросъ се
правятъ вече проучвания.
Яни Лтанасовъ Азъ мисля, че не е спра
ведливо следъ утвърждаването на тези търгове
да се откриватъ нови дюкяни.
Следъ изчерпване на дебатите съвета удобри произведения търгъ.
Докладваха се поемнигЬ уезовия за отдаване

подъ наемъ казиното въ морската градина в бю
фета при морските бани
Димитгръ Янакиевг. Имайки предъ видъ
кофликтит-е миналата година между стопаните на
казиното и келнерите, предлагамъ да се назначи
едва комиомя, въ която да влизатъ господарите,
членове отъ келнероготварския съюзъ и общински
съветници, които да разрешаватъ евентуално
избухналите спорове.
Жеко Желябовъ. Намирамъ, че 2 годишния
орокъ за отдаване казиното е малъкъ, а този за
5 години много дълъгъ. Предлагамъ срока да
бжде 3 години. А, колкото се отнася до епорнигЬ въпроси между келнери и господарите да се
уреждатъ отъ една комисия назначена отъ общ.
съветъ.
Д. Тодоровг. Подържамъ тезата на Дим.
Янакиевъ.
Илия Кръстевъ, Подържамъ становището на
Жеко Желябонъ. Воички спорни въпроси нека ее
разрешаватъ отъ една специална комисия назна
чена отъ общ еъветъ. Предлагамъ сдщо, че не
е зле да нормираме цените на всички продукти
и спиртни напитки, които се продаватъ въ ка
зиното. По този начинъ ще може да се отстранятъ всички нападки, че Варненския курортъ е
билъ окъпъ.
Подложиха се и трите предложения на гла
суван^, отъ които се прие само това на г. Же
ко Жчлябовъ, въ смисъль казиното да се отдаде
на търгъ отъ 3—5 години.
Утвърдиха се никои търгове, следъ което
кмета г 11 Бяновъ докладва, че поетояното приежтетвие удобрява условията на Варненската По
пулярна банка за екдюшанего на единъ четири
милионенъ заемъ, за довършване новия театръ,
Заема ще бж 1в отпуснагь при сжщнте условия.
както зае и а за закупване върнени храни— 1 2 %
лихва
Ан Янковъ Този процентъ е голъмъ. Днеоъ
всички банки намалихн лихвата. Масля, че е
добре да искаме едно намаление.
Д Янакиевъ Нашата група е. по принцппъ
противъ вв! какви заеми. Няе нема да гласуваме
за него Пари за довършване на новия театръ
могатъ да се нлмър>тъ по другъ начинъ, т. е.
чревъ прогресивнонодоходния данькъ, нащото
всеки сключенъ заемь е тяжесть на народа и
после ще се плаща отъ неговата кесия.
Ж^ко Ж лабовъ г. Янакиевъ криво схваща
заема Неговото ичплащнне н-Ьма да легне върху
плещите на народа а той що се пляща отъ
приходите на самия теагъръ, чревъ отдаване
подь наемъ дюкяните огъ долния етажъ. Азъ
заявявамъ оть името ни наша.а група, че ние
ще гласуваме аа този ваемъ.

СТ р.
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Следъ изчерпване на дебатате е1вета гласу
ва врема.
Прнотжпи се къмъ'въпроса за закупването
на павилионите на инвалидите.
Инж. Златанъ Бръчковъ докладва, че из
браната тричленна комисия е обходила ВСИЧКИ
павилиони, проучимъ въпроса и за да се изпъл
ни закона общината ще ш накупи. Стойноотьта
на всичка 11 павилиона въвлизатъ на 233,000 лв.
Общинския съветъ вдигна заседанието къмъ
7 часа.

Министерството на Търг. протшп. и труда
съобщава следното:
„Въ точка 1 отъ наредбата, изработена но
силата на чл. 46 отъ Закона 8а насърдчение мест
ната индустрия, публикуваш, въ Държавенъ
вестнпкъ" брой 74 отъ 3 VII 1929 г., се раз
порежда, че предметите, произвеждани отъ пред
приятия, ползуващи се съ облаги по закона- за
Н. М. И., требва да носятъ като белегъ за
местното си произхождение, надписа: Българско
производство", който може да бжде съкратенъ п
замтшонъ съ „Б. П." Такова едно оъкратяване
се има предъ видъ само въ елучаигЬ; когато
поради естеството на предмета, или липоа на
место, технически е невъзмолшо постановяването
на целиягь надпиоъ — „ Българско производство*
"Изглежда, обаче, че почти всички иядуот
ринлци предпочитатъ да поотавятъ само означе
нието „Ь. П " ДАЖ6 и въ случаите, когато има
всичката техническа възмоюность да се слага
напълно надписа „Бълюрско производство11.
„Тази практика на местните индустриалци,
Министерството вма основание да счита, че ое
прави оъ по особени намерения, имащи за цель
между другото, да обезсилятъ сжщноогьта на
въиросното разпореждане При това, Министерст
вото намира, че поставянето на „Б, И." вместо
„Българско производство" въ случаите, когато
последното е техническо възможно, противоречи
на духа на точка 1 отъ наредбата.
„Ето защо, като се има предъ видъ горно
то съобщава ее на всички индустриалци, подзу
ващи се оъ облаги по закона за Н. М. И., че
ванапредъ въ всички случаи, гдето, въпреки на
лнчностьта на техническата възможнъсть, поста
вянето на надписа: . Българско производство ' се
заменя съ „В. II.", Министерството ще смета,
че има нарушение и неспазване на наредбата по
чл. 46 отъ закона ва Н. М. И. и спремо нарушителигЬ ще се прилагатъ респективните накаватедвн санкции на закона (чл. 59 буква „д*.

Печатница Добри Тодоровъ, Варна.

гски вестяикъ
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Варненската противобЪс
на станция.
Годншиня отчетъ за дейностьта на
станцията
Въ Варна безшумно и, нагдедъ незабелезано,
върши своята народополезна дейяооть единъ инотитутъ ва който, почти никакъ не се пише и
говори. Това е варненската Бактериологическа и
противобеона станция, помещаваща се въ стара
та болница Парашкева Николау.
Огъ годишния отчетъ на тази станция из
вличаме следното:
Кчкъ последователно се е разрастнала отъ
година на годана работата на лабораторията личи,!
покрай другото и отъ погодашния брой на на
вършените бактериологически изследвания: превъ
1926 г. (I юлий до 31 декемврай) — 421;
1927 г. — 1210; 1928 г. — 1366; 1929 год.
— 1760; 1930 г. — 4025 изсдеавания.

Противобесенъ о т д е л ъ
Чрезъ станцията, лабораторията стоп въ непосредетвена всекидневна връзка съ населението.
Въ станцията идватъ ухапани отъ бесно
куче изъ двата окржга - Шуменски и Варнен
ски, а единични ухапани идатъ и отъ съседни
те окржзи, а сжщо и отъ Добричъ, "Балчикъ и
;
Каварна
.
,
;
Лекуването на ухапанитъ се извършва все
кидневно лично отъ н ка на лабораторията. Ле
куването трае 13—15 дни.
Презъ 1930 г. еж лекувани въ нашата ла
боратория общо 607 души ухапани отъ бесни
животни. Огъ тЬхъ 242 ех деца иодъ 14 гол.,
а 365 надъ 14 ГОДИНИ, мжясе са 393, а жевИ
214. Отъ кучета (Зо1) еж ухапани 533 чеювйва
(80 7 на сто), отъ котка 24, отъ свиня 20 души.
Останалите еж ухапани отъ конь, говедо, кова,
овца, орелъ (кълвалъ мърша на беено куче, ервлянъ и нараненъ) и единъ е замърсенъ съ лигв
на бесенъ човекъ Огъ всички ухапани 324 сЖ
граждани, а 283 селяни Огъ града Варяа са
дошли на лекуване -51 человйка, отъ ШумеяЪ
43. Общо отъ Варненско еж лекуване 375, а ОТЪ
Шуменско 216.

Бактериологически отдЪлъ
Првдъ изтеклата година работата въ този
отделъ нарастна твърде много, Общия брой »*
бактериологическите изследвания презъ последна*
та година възлиза на 4015, отъ които 3290 °в
падатъ на Варвенокн окръгъ, а 735 —- на
Шуменска.
Работата въ бактериологическия отдЬдъ вър
ви изобщо добре и редовно, обаче, често поотжяватъ ва изследване наведнъжъ голЪмъ брой ма*
материали, особено на вода и изпражнения, о°'
ради което ое явява затруднение въ работата.
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Доходно птицевъдство.

Експортниятъ институтъ

При птицевъдната опитна станция въ Охио,
Америка, е направенъ единъ опитъ, оъ цель да
се определи влиянието на овеса върху ноеливоетьта ва кокошките. За опита били съставени 4
групи отъ по 50 млади кокошки бедъ Легхорнъ,
Въ пълната (уравновесена) храна на четиритехъ
групи, царевицата била заместена оъ еднакви ко
личества овееъ. Освенъ пълната смесена храна,
първата група получавала 20 % съвършенно
омленъ овесъ, втора група — 2 0 % целъ (на
върно) овееъ, третата група — 2 0 % поникналъ
овесъ и четвъртата група
20 % олющенъ
овесъ. Имало е и пета група, която е служела за
контрола.
Опитътъ е продължавалъ 50 седмици, ва
което време средната носливость на кокошка при
съответните групи е 140, 133, 135 и 131, а
при контролната група 116 яйца. Смъртностьта
при всичките групи е била почти еднаква.

Българския износъ .Национална експортна
марка." Нтзкои постановления на закона.

Влиянието на храненето к слънчевата стЬтлнна
върху лупимастьта.
При.единъ опитъ, въ сжщата станция, Охио,
е било установено следното: 1. Прибавката на
пепель отъ люцерново брашно къмъ пълната хра
на на кокошкитй, не увеличава лупнмостьта. 2.
Кокошки, на които въ пълната храна се дава и
Т5рашй^тъ""лгощзрш^
моруново. масло или се държатъ задъ прозорци
съ обикновено стъкло, снаеятъ яйца оъ 30 %
дупимость. Щомъ, обаче, къмъ пълната храна на
кокошките се прибави и моруново масло, лупн
мостьта на яйцата имъ се удвоява. Сжщо тъй и
заменяването на обикновеното стъкло съ специ
алното такова Целъ-0 Гласъ, нооливоотьта и лупимостьта се увеличаватъ.
Разнитъ минерални вещества и растежи на
пилетата.
За да се уставови влиянието на различните
минерални вещества, накъ въ еящата станция,
Охио, е билъ направенъ единъ опвтъ съ малки
пилета, а имено: ЕГЬколко групи малки пилета до
8 седмична възраеш получавали къмъ основната
ой урана, състояща се отъ жълта царевица, пше
ница, пшенични трици, брашно отъ соя, изсу
шено бито млеко,- готварска соль и моруново мас
ло, по известна прибавка отъ различни Ашнераз
ни вещества, съдържащи еднакво калций Въ ре
зултата е установено, че най добре се развиватъ
пилетата, които получавали прибавка отъ гипсъ
ва торене, коотено брашно (получено чрезъ за
парване) или варовикъ, богатъ на магнезий. На
второ меето по развитие ож били пилетата, по
лучаващи прибавка отъ варовикъ, богатъ на кал
ций или преципитиранъ калцчевъ карбонатъ Су
перфосфата се е оказалъ като най-малко полезенъ.

Българскиятъ експортенъ институтъ ще бжде
автономно учреждение. При широка и добре об
мислена програма, той. ще работи за българския
износъ, безъ да върши каквито и да било оценки.
За проучване на чуждите пазари и за про
пагандира въ чужбина на българското производ
ство института ще си служи съ специални търгов
ски представители въ чужбина които се назначаватъ
и издържатъ отъ него и се числятъ къмъ българ
ските легации или консулства.
За устрановяване произхода и качественестьта
на българските произведения за изиосъ се учре
дява еднз специьлна марка, наречена: „Национал
на експортна марка."
Общиятъ съветъ определи кои видове арти
кули ще могатъ да нося'<ъ експортна марка, а
съответния секционенъ комитетъ решава кои из
носители ще могатъ да използватъ марката.
Приходите си Експортния институтъ черпи отъ!
Сумите отпущани ежегодно отъ фонда за
стопанско повдигане на страната.
Сумитв получавани отъ таксата за право на
ползуване отъ експертни марки и
Помощи и субсидии отъ търговско-индустриалнитъ камари, стоковите борси и други учреждения,
сдружения и лица.

Зе знание
Желающигв да се откупятъ отъ 10 днев
на временна трудова повиность за 1931 год.
да подадатъ заявление до г кмета овреме, за
да б&датъ отметнати въ списъцигв.
Въ зшменията да се опоменава годиш
ния доходъ и адреса, на вотйо просителя е
ваписань въ еемейвитв книги на общината,
както и местото, кхдето лицето упражнява
занятието си.
•

Французите за курорта Варна
Кмегъть на Буйонь Сюръ Мерь въ Варна

Завчера прастигна въ града ни кмета на
французкия градъ Вуйонъ Сюръ Меръ, заедно
съ еди-лъ другъ предприемачъ франщзвнъ.
Тяхната мисия се състои въ следното:
сондажъ и евентуални преговори съ нашата
община за постройка на казано и хотелъ до
приморската градина.
Злтази цель г. кмета свиква съветницитъ- въ фоайето на тоатъра, кждето кметътъ на
Вуйонъ разви тема: развоя на курортното де
ло вь Франция, ролята на казаната и какво
требва да направи Варна, за да тръгне изъ
пжтя на французкото курортно дЪдо.

Стр. 6
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ОТЧЕТЪ
ва дейноотьта яа Варненската Градска Химическа Лаборатория презъ 1930 год.

№

Наименование на продукта

Резултатъ
Отъ тЪхъ
Брой
на
безъ
не
пробигЬ официал, част нормал,
ни
норм, закл.

95
99
22
1
2
48
4
256
23
45
7
11

Лечебни вещества
МлЪко пресно
Млеко кисело
Млеко майчино .
Масла животински
Масла раотителни.
Сирене
Брашно
Хдйбъ, тестени нроизведения
Виио .
.
.
Ракия, конякъ
Медъ .
Боза .
Халва .
.
.
Лимонади, сиропи
Захарни изделия .
Мхрмеладъ, петмезъ
18 Кнфе .
19 Чай .
20 Какао .
.
21 Вода .
22 Ч^рвенъ пиперъ .
2 Туршии консерви. ,
24 Оцетъ
25 Гликоза
26 Нишесте, скорбела
27 Мая ва ко<унаци.
28 Косметици .
29 Глинени ождове .
30 Восъкъ
3! Свещи
32 Платове
33 М >ола минерални.
34 Бензинъ
35 Техническа минерални бои
36 Ме гали сплави .
о7 Кюспе.
38 Горчрца гот. подправи
39 Сапунъ
40 Препарати .
4) КОЖИ 1ЬОНЪ
42 Урпна
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

31

103
73
35
40
41
>3
3
19
39
21
38
2
2
9
1
31
2
3
2
90
19
2
5
27
1
3
1
8
28
Всичко

1295

95
98 ;
22 |
— !
2
46
4
251
23
44
7
7
31
103
75
35
40
41
3
3
18
34
21
36
2
2
9
1
31
3
80
18
1
I

—
1
—
1
—
2

!

—
2
10
1
1
4
27

1
3
1
8
23
1194 101

90
60
11
2
41
4
228
22
38
7
11
31
99
71
29
39
38
3
3
15
39
21
19
2
2
9
1
16
2
3
2*
88
13
1
4

Събрани
такси»
лева:

5
39
11
1

100
100
300

28
1
7

500
200
350

4
2
6
1
3
300
700
300

19

15
400
300

1000

1

_
—
__
—

—•

27

5100

—

—

2
6
—

1
2
1
1
8 —
13 19
| 1089 Г72

100
100
700

^^шт
—

•

6
34

Въ сравнение съ миналите години имаме едво увеличение на броя на пробитъ и
процеса на намерените ненормална продукти.
Презъ 1925 г. еж изследвали 412 проби еъ
1926
. ,
832
1 9
^
„ '
1084
»
.
»928 '
„
848
.
„
'«-'9
„
1099
» „
!930
,
„ . .,-.
1295

4 0 % ненормални
35%
20 7 %
21-7%
17 4 %
133%

200
1600
1700
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Тия -цифри показватъ, че колкото надзора върху хранителните и общоупотребнлитт. въ живота
предмети ой засилва, толкова процента на продаваните фалшифицирани иди развалени продукти ое
намалява.
Вънъ отъ овоята служебна работа, лабораторията е била винаги и въ услуга на гражданството,
като срещу минимална такса е извършвала анализи на граждани — търговци, индустриалци и др., отъ
чаотенъ характеръ. Огъ извършените 101 честни анализизи презъ годината оъ поотлшили 14,100 лв.
въ общинската каса. Тази сума наистина е много малка, но не требва да се забравя, че таксите ех
малки и ех пресметнати едва да могатъ да покриягь разходите направени при извършване на тъзи
частни анализи.
Началникъ на лабораторията: Ник. Пеневъ.

ХРОНИКА

Варненско Гр. О б щ . Управление

Новиятъ дизелъ моторъ е кече монтиранъ
и следъ пробите, които еж вече на привършване,
ще бжде пустнатъ въ действие. Дизелъ мотора е
купенъ за 4 милиона и 125 хиляди лева, а заедно
съ монтажа ще струва всичко около 5 мил. лева.
Срока за изплащане — 3 години, при лихви 5°/о.

Обявление № 2598

Тия дни ще последва заповедъ за нормира
не цената на месото, а така също и на калбасигв.
Варненското стопанство за електричество е
членъ на Съюза на Електроснабдителните предпри
ятия. Директора на стопанството г-нъ инж. Поповъ
е избранъ за членъ на управителния съветъ на
съюза.
Варненската община има зас/Ъти съ зимница
200 декара земя, зименъ ечемикъ — 120 декара,
зименъ чесънъ — 25 декара, спанакъ — 25 декара.
Ще бждатъ засети: около 100 декара прол:Ьтенъ,
ечемикъ, 100 декара фуражъ: суданска трева, про
со, фий и др. См^та се, че за идната година об
щинския добитъкъ ще се продоволства изключи
телно отъ фуража добитъ отъ общинските ниви.
Поради закриването складовете, комисарст
вото по прехраната е пуснало въ продажба безъ
продоволствени книжки сухи дърва по 500 лв. тона.
Общината е раздала безплатно отъ първата
дажба 700 тона дърва на бедните варненски гра
ждани.
Комисарството по прехраната е смляло на
брашно 105 тона жито, часть отъ което е разда
дено вече на брашнаригв. Въ складовете на ко
мисарството има още 500 тона жито, което ще
бжде смлено при удобенъ моментъ. Както е из
вестно, комисарството закупи тия жита, за да може
да се "установи една, сравнитевно по-ниска цена
на брашната.
Г. С>анЧ0 СавОВЬ, бившъ кметъ на града и
виденъ варненски адвокатъ и гражданинъ е нааначенъ за контрольоръ при Варненската община.
За зазедуЮЩЪ къмисарството по прехрана
та при общината е назначенъ варненския граж
данинъ г. Двмитъръ Дпмятровъ.

Четете „Варненски общински вестникъ«I

гр. Варна, 16 февруарий 1931 г.
Вь допълнение на обявление № 2011 отъ
6. II. 1931 год., публикувано въ Държавенъ
вестникъ брой 254 отъ 14. И. с г., обявява
се на интересующигБ се, че ва 16 мартъ т. г.
до 15 часа въ Варненското окражно данъчно
управление ще ее произведе търгъ съ тайва
конкуренция за доставка на два товарни ша
сита по два тона товароспособность, съ каросе
рия за носене на месо отъ едъръ добитъкъ и др.
За правоучастие залогъ 30000 лв. въ
банково удостоверение и документи съгласно
3. Б. 0. П.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. ех за смътка на доставчика.
Поемнигв условия могатъ да се видятъ
въ общината.
о т ъ ОБЩИНАТА.

Варненско Гр. О б щ . Управление

Обявление № 2597 .
тр. Варна, 16 февруарий 1931 г.
Въ допълнение на обявление № 2031 отъ
6. II. 1931 год., публикувано въ Държавния
вестникъ брой 254 отъ 14 II. с. г. обявява
се на интерееующитъ' се, че на 1бмарчъ т. г.
до 10 часа въ Варненското окржжно данъчво
управление ще се произведе търгъ съ тайна
конкуренция за доставката на:
а) 500 куб. м. кариереаъ чакълъ и
б) 500 куб. м. чакълъ добитъ отъ събо
рени сгради.
Приблизителна стойнхеть 150,000 лв. за
логъ 10 на сто въ банково удостоверение, и
документа съгласно 3. Б. 0. П.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. с& за смътка на доставчика.
Поемнитв условия се виждатъ въ общината
ОТЪ ОБЩИНАТА.

• • - -;

Варненски общински вестникъ

Стр. 8

-.1

Брой 243

Варненско Градско Общинско Управление
Отделение „ Г р а ж д а н с к о Състояние и Социални Г р и ж и "

.".№ 920.

,..'.-.' -.-

гр. Варна, 21 Я н у а р и й 1931 година.
На основание правилника ва прилагане Закона за временната д е с е т ь д н е в н а трудова
ПОВИНОСТЬ 0 въ изпълнение решението на Варненски Градски Общински Съветъ подъ Л": 358
веето въ ваееданието му на 8 авгуотъ 1930 год. обявява се на г. г. Варненските граждани, че от
биването на 10-дневната временна трудова повинност ва рудовата 1931 год. ще започне на 20
апршъ т. г., ва което всички граждани родени презъ годините отъ 1910 до 1891 год. включително
да се явятъ и отбиятъ повинноетьта си както следва
I група родени презъ 1891 и 1892 г. 4 0 и 3 9 г. на 20 Апрплъ
1893 и 1894 г. 3 8 и 3 7 г. на 4 Май
АХ
в
п
1895 и 1896 г. 3 6 и 3 5 г. на 18 Май
III »
V
1897
и 1898 г. 3 4 и 3 3 г. на 2* Юний '
IV я . - я
»
1899
и 1900. г. 3 2 и 31 г. на 15 Юний
и
V я
»
1901
и
1902 г. 3 0 и 2 9 г. на 29 Юиий
VI я
я
я
1903
и
1904
г 2 8 в 2 7 г. на 13 Юдий
VII я
»
"»
1905
а
1906
г. 2 д и 2 5 г. на 27 Юлий
VIII я
я
»
1907 и"-1908 г. 2 4 и * 3 г. на 1О Авгуотъ
IX »
я
я
1908 и 1910 г. 2 2 и 21 г. на 24 Авгуотъ
й
я
X «
Пикой отъ подлежащите на работа не може да се яви на такава до като .првдварителво_нв,
ое е снабдилъ съ назначение отъ чиновника ва водене трудовите списъци. Назначение!о ее издава
нъ статистическото отменение при общината.
Освобождаване о т ъ работа на неспособните за ф * з н ч е с к и т р у д ъ ста
ва отъ медицинска комисия, к о я т о щ е заседава въ санитарното отделение
на общината презъ Д Н И Т Б :
За
I група на 17 апрклъ следъ пладне
'. Н
„
„ 1 май
„
„
» Ш
„ „ 1 5 май
п • ». .
IV • „ . , 2» май
„
„
я
„
V
„ ' „ 12 юний
-• „
„
VI
„
»
26
юлий
„
я
.„ VII
„
„ 1 0 юлий • " „ . . ' « "
„ VIII
„
„ 24 ЮЛЙЙ
„
. • • •"
' • •• '
» IX
„ „ 7 августъ „
„
..
\ ;
»
— » я 21 авгуотъ „
„
3<м4няването на трудовата равота чрезъ откупвзне въ пари се допуска. Разм-вра на
откупването е отъ 500 до 1500 лева съобразно материалното състояние на лицето, което ае*.лае да се откупи. Жмающигв да се откупять подаватъ заявление, съ точно обозначенъ ГОДИ":
шенъ доходъ до общината и веесатъ откупа си най к&ено до свикването на групит* имъ.
Ви-ъки трудовать въ опрделения въ назначението му день и часъ се явява ва о п р е д и
ното м-Ьсто съ лична карта и свои инструменти годна за работа.
Еъмь неявилитв се трудоваци съ групитъ си ще се прилага забележката на чл. 79 оП
пралилника по прилагане временвата трудова повиносгь — глоба въ ароенъ разм*ръ отъ от-.
купната стойность или рабога (20) двадесеть цели дни подъ стража
Граждани собственици на коля се явяватъ на работа съ КОЛИТЕ-си.
Временно живущите вь гр. Варна чужди общинари могатъ .да отбиятъ трудовата са
повипность за емътка на свояга община, ту;съ въ градътъ,
Работата е.лична!

п. Кметъ: Ап С п а в о в ъ
Н-кь отд-Ьла: Н. Х а л а ч е в ъ

