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Официални по 2 лв. на кв. сайт.
За година
5 лв.
вестника да се изпраща до'
търговски по споразумение.
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50 годишнина на Варненската Градска Библиотека.
Ла 7 априлъ 1933 год. Варненската град
ска общинска библиотека ще отпразднува 50 го
дишнината на своето съществувание съ малко,
скромно .тържество, и съ една 2—3 дневна из
ложба на ценни и интересни на български и чуж
ди езици книги, каквито тя притежава. Основа
ването на библиотеката е станало NO 21 мартъ
1883 год. [ст. ст.) заедно съ основаването HI д-вото
«Книжовна дружина въ Варна*, което по при
мера и традицията на тогавашнитп общообра
зователни и читалищни дружества, е имало за
цель, освенъ устройването на градски театгръ,
и самото нейно поддържане. Инциаторъ и осно
ватель на „Книжовната дружина* е билъ стариятъ
книжовникъ и общественика Кр. Ив. Мирски, найваженъ радетель за обогатяването на читалище
то, а първиятъ неювъ библиотекарь, изборенъ
членъ на настоятелството, билъ Миланъ Радивоевъ, тогава учитель въ Варна.
При липса на достатъчно ергьдетва и вслед
ствие на бурнитп, политически събития огт!885-7
въ началото на 1881 г. при кметузането на Хараланъ Ангеловъ, известенъ тогава поетъ, книжов
ната дружина се разтури, но библиотеката й
се превръща въ градска общинска, поддържана изЦТЬЛО отъ Варненската община.
При кметуването на сящия Кр. Ив. Мирски
и неговия наследникъ Михаилъ Колони, и двамата
проевгьтени и дейни общественици, библиотеката
бива организирана добре, поддържана чрезъ доста
тъчно бюджетни ергъдства, снабдена съ почти
всички излпзли на времето български книги и спи
сания, а сжща и съ съчиненията на всички рус
ки писатели и европейски класици, било по френ
ски, било на руски, както и съ редица руски,
френски и HtbHOu нпмски периодични издания.
Лрезъ 1910 год., при кметуването на бив
шия учитель Ив. П. Церовъ, инициаторътъ и глав-

ниятъ радетель за постройката на днешната мо
нументална сграда на варненския градски теигпрз,
на библиотеката, при личното негово залягане, се
дава нова организация, снабдява се тя съ мною и
ценни съчинения на разни езици и отъ разни от
расли и при добрия вкусъ и голгьмо усърдие ма
управляющия библиотекарь, бивгиъ тмназиа.генг
учитель Ярославг Романчукъ, отново добива голя
мо обществено значение, като пръвъ културенъ институтъ въ града.
Войнипт, обаче; попречватъ на бързия растежъ и правилното развитие. Нремпстена въ едно
отдалечено отъ центъра на града здание, неза
щитено отъ вьншни посегателства, тпено и не
удобно, тя презъ, и ншолка години следъ юлпмата война, се съвършено дезорганизира, ограбена е
въ голгьмъ размгьръ.
Но къмъ 1926-27 з. общинскитгъ управници,
макаръ че заети съ благоустройството на града и
съ постройката на новитп морски бани, отдплятъ все пакъ внимание за библиотеката и, под
крепени отъ живото участие и материалната
помощь на образуваното презъ 1926 г. Варнен
ско културно-просвптно читалищно дружество,
извикватъ библиотеката на новъ животъ.
На 2 юлий 1928 г. за уредникъ на библио
теката е назначенъ сегашниятъ такъвъ Добрин*
Василевъ. Презъ августъ с. г. библиотечниятъ комитетъ, подъ председателството на II. Нейковъ,
одобрява изработения отъ уредника планъ за ре
формирането на библиотеката, целящъ да я по
става на модерни начала и да я направи гоена
за предназначението й. Дейностьта на библиоте
ката, тносно дост&па на публиката и рездаването на книги за домашно и въ библиотечната
читалня четене, направи въ последнитп 3—4 го
дини грамаденъ скокъ.
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Финансовото състояние на Варненската община презъ
последните години и нуждата отъ финансова статистика
(Продължение отъ миналия брой)
Долната таблица показва какъ еж биле изплащани заемите на общината презъ последните години.
НАИМЕНОВАНИЕ
на
РАЗХОДЯ
§ 1 п 2. Изплаща
не лихвите и пога
шенията на заемите.

Бюцжетъ 1929/930 год.

Бюджетъ 1930/931 год.

Предвидено Разходвано Предвидено Разходвано

3.322,000

2,575,039

3,388 627

Тази таблица показва, че заемите не се плащатъ въ размера на предвидените кредити, а осо
бено презъ 1931/1932 год. има гол-вма разлика
между предвидената за изплащане и изплатената
сума. Требва да се забележи, че предвижданите
кредити за погасяването на заеиите еж пресмет
нати точно споредъ плана и анюитетитъ за пога
сяването имъ. Всека неизплатена сума минава, като
задължение за следните години.
Изплащането на лихвите и погашенията по
заемите има приемущество предъ всички други

,

№
по
редъ

НАИМЕНОВАНИЕ
на
ЗАЕМА

1
2
3
4
5

Заемь оть 1907 год. . . • .
Заема № 94 отъ 1915 год.
Заемъ № 115 отъ 1918 год.
Заемъ отъ 1928 год. отъ Взр.П.Б.
Заемъ за коопер. строене на осн.
нар. училища за 929 г.
Заемъ за доискарване на сбщин.
театъръ отъ Варн. Попул. Банка
отъ 1931 гсд. .
.
10в/0 заемъ на общината отъ
1931 год. .

6
7
•

2,634,710

Бюджетъ 1931/932 год.
Предвидено

Разходвано

3,423.887

1,679,824

разходи (чл. 110 отъ закона за Град. общини). Това
приемущество е запазено и въ планътъ, който
окржжното №543 на Върховната Сметна Палата отъ
22 X. 1931 год, посочва за извършване на разхо
дите и при днешното бедственно състояние на об
щините.
Въ бюджета на общината • за настоящата
1932/1933 финан. година е предвидена по § 1 на
разхода сумата 4,382,160 лева, която се разпределя
такг, както' е показано въ долната таблица:
-

За лихви

За погашение

Анюитетъ

320,000
30,693
32,740
—

120,000
6,692
3,918
сметка

440 000
37,385
36 658
1,031,040

421,132

82,654

503,786

50,000

480.000

629.639

1,109,639

50,000

Всичко . .

917,552
4;176,160

60,000
306.000

Отъ целата тая сума до 10. I т. год. е изпла
тена едва 1135,822 лева, отъ която 1,031,040 лв.
представлява изплатения остатъкъ по 5,000,000
заеиъ отъ Варненската Популярна Банка; друга
часть е отъ заема № 94 и № 115, а остатъка е
за 4,000,000 заемъ по доизграждаме на театъра.
До Ю I. т. г. има издадени пл. заповеди за из
плащане на заемите на обща сума 2,236,180 лева
стъ които еж изплатени 1,135,822 лева, а оставатъ
*»а се изплатятъ 1,100,318 лева.
При днешното състояние на постжпленията
отъ общинските приходи тая останала сума по
издадени вече пя. запоаёди нема никаква вероят

За разлики

90,000
— .
6,000
50,000 >

ность да бжде изплатена, още повече на община
та предстои да внесе най—кжсно 20 дни следъ
утвърждаването на тазгодишния бюджетъ сумата
600,000 лв, за пенсионни удръжки и помощь не
пенсиония фондъ за последното тримесечие отъ
финансоватв 1932/1933 година. Отъ сега може да
се каже, че поради слабите постъпления отъ при
ходите, заемите предвидени за изплащане по те
кущия бюджетъ не ще се изплатятъ, а ще легнать
въ тяжесть на идния бюджетъ. До днесъ по теку
щия бюджетъ Варненската община отъ гол*мит*
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заеми къмъ държавните банки и на Дирекцията
на Държавните дългове не направило никакви
вноски, а ц-Ьлата сума по тия вноски е общо
1,661,238 лв. безъ лихвите за закъснение и безъ
разноските.
Това е картината на общинските заеми, коя
то общо погледнато не е розова. Време е по-скоро да се намери начинъ по който да става изпла
щането на тия заеми за напредъ, тъй като нере
№ръ
подъ
редъ

внесени

Училищенъ фондъ
Фондъ Културни мероприятия
Постройка кланица
Постройка ветер, лечебница
Кооперативно строене осн. у-ща
Пенсионенъ фондъ
Фзндь „Епизотии"

274,751
327,617
1,131.933
655 234
655.234
31,870
90211

205.747
157,645

W

1*

Или общо лева
27,401,266
За тия суми еж начетени съответните отчет
ници и разпоредители по бюджетите за съответ
ните години, обане съ решение № 543 отъ 22 X.
1931 год. Върховната Сметна Палата, като осво
бождава отъ стговорность, до 21 III. 1930 год. от
четниците, освенъ по задълженията къмъ „Пен
сионния" фондъ, задължава общината да внесе тия
суми на фондовете като ги предвиди въ бюджета
си като стари дългове. Въ сжщито решение Вър
ховната Сметна палата, квто взема подъ внимание
бедственото състояние на общините препоржчва
едно опрощаване, ако не на всички, то поне на
1930/1931 год.

1932-1933 година

невнесени

362.890

Пр ревизионните актове пъкъ за финансова
та ревизия до 1930/131 фин. година включително,
общината има да длъжи на разлачните фондове
обща сума 27,401,296, която се разпределя така:
1) На фондъ „Културни мероприятия лв. 2 542 610
.Ветеринарни лечебници"
"
" лв. .5 234.470
2)
N
1,216.460
3)
„Скотовжденъ" лв.
щ
165,000
.Общински пжтища" лв.
4)
И
556.Ы8
„Епизоотии" лв.
5)
п
„Обществени осигуровки" лв. 135 340
6)
ш
п
«Народни училища" лв.
I3 845 376
)
8)
„Кланица" лв.
(6,630;539
щ
„Пенсионенъ" заедно съ
п
9)
лихвите лв.
15,306 478
559.314
10)
„Пожарно дело" лв.
п
4,000
„Подобрение затворното дело
п
Щ
8,000
12)
„Безработица" лв.
»
41,203
13)
„20°/о" лв.
904,435
14)
„Ецнократенъ налогъ" лв.
251.547
15)
„Ограждане пазаря" лв.
п

1929/1930 год!

довното имъ изплащане се отразява извънредно
лошо върху общинските финансии.
Друго едно големо бреме на общината еж
различните фондове задължителни по специални
заксни. Въ долната таблица давамъ задълженията
къмъ тия фондове за изтеклата 1931/1932 и теку
щата 1932/1933 финансови години (къмъ 1. XI.
1932 год.)
1931-1932 година

Наименование на
фонда

1
2
3
4
5
6
7
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внесени

невнесени
72,249
125.212
603.914
250,414
250 414

900,000
51.0.-5

42.5 ?8

1,344.781
3,166,850
част ь отъ задълженията по различните фондове.
за минали години, като препоржчва сжщевременно
и създаването на законъ зи тая цель. Докато об
щините очакваха едно облекчение отъ държавата
по тоя толкова боленъ въпросъ, то закона за бюд
жета за 1932-1933 год. освенъ, че не внесе никако
облекчение, но напротивъ по силата на чл. 35 отъ
тоя законъ всички суми следващи се на различ
ните фондове требва да се внасятъ редовно нейкъсно 15 дни следъ изтичането на всъко тримесе
чие, като за всека не своевременно направена вно
ска солидарно отговорни еж отчетникътъ и разпоредительтъ по бюджета.*)
Нсзиятъ пъкъ законъ за пенсиите за изслу
жено време създаде още по-голема несправедли
вость по отношение на общините съ вноските ко
йто общините следва да внасятъ по силата на чл.
38 буква »ии отъ заокнэ.като „помощь" на фонда.
По силата на чл. 38, буква , ж " отъ стария
законъ за пенсиите, всека община се задължава
да внася като приходъ на пенсиония фондъ годи
шна помощь 1"/о отъ редовните действително по;
стжпили приходи по общинския бюджетъ. По си
лата пъкъ на чл. 38, буква „и" отъ новия законъ
за пенсиите общината требва да внася 10*/в отъ
предвидените по бюджета кредити за заплатите
да служителите. За да покажа каква несправедлиосте е извършена съ постановленията на тоя членъ
отъ закона за пенсиигв, ще дамъ следната срав
нителна таблица за вноските, които Варненската
община е требвало да прави на пенсионния фондъ
като помощь презъ последните дге години и вно
ските, които требва да направи презъ текущата
финан. година.
1931/1932 год.

1932/1933 год.

Редовни
приходи

За пенс.
фондъ

Редовни
приходи

За пенс.
фондъ

Редовни
приходи

За пенс.
фондъ

Кредитъ за
заплати

За пенс.
фондъ

38,894,298

388,943

34,768,236

347,682

32,761,676

327,617

11,800,000

1,180,000

*) Настоящата статия е писана преди публикуването на закона за облекчение общините (Д.В. бр.274
8. 111. 932 г.). споредъ който всички задължения по фондовете, освенъ «пенсиония* и „общ. осигу
ровки" се опрощавагъ.
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Отъ пръвъ погледъ ясна е разликата между
сумите, които се внасяха на фонда по стария законъ и тая която общината внася по новия. Срав
нението показва, че по текущия бюджетъ почти
3.5 по-голЪма сума Варненската община ще t p t 6 ва да внесё помощь на пенсиония фондъ откол
кото поотделно презъ последните три. Разликата
е не само въ сумата, но и въ падежа на внася ;
нето й. Докато по рано вноската се правеше следъ
изтичане на всЬко тримесечие,.за смвтка на това
тримесечие, до по НОБ^Я законъ тая вноска се
прави предварително, и то най късно 20 дни стъ
първия месецъ на тримесечието. Вскко закъснение
носи 10°/0 лихви за закъснение, Цнесъ когато об
щинските приходи еж извънредно слаби.и не еж
въ състояние да посрещатъ задълженията на об
щината за извършени вече разходи, то общината
се задължава ца прави въ началото на вейко ново
тримесечие 600 000 лева на пенсионния фондъ, тъй
като й пенсионните удржжки, конто еж за сметка
на служителите по силата на чл. 38 буква „а" отъ
закона за пенсиите, и ГБ требва да се внисетъ въ
размъръ 300,000 (10°/0 отъ кредита за заплатить)
вече предварително, а не следъ като изтече месецътъ презъ който еж служили служителите.
Общо погледнато законътъ за пенсиите обре
мени твърде много общината съ задълженията й
къмъ пенсионния фондъ. Лко не се измъни тоя
членъ на закона, при липса на по големи и посигурни приходни източници общината за напредъ
мжчно ще посреща задълженията си по тоя фондъ.
Общо взето къмъ 1 I. 1933 год. Варненската
община има задължения къмъ различните фондо
ве надъ 30,000,000 лв., отъъ която цифра около
5.5 милиона еж на пенсионния фондъ
Спръхъ се до тука изключително върху дъл
говете на общината, защото дълговете еж които
до по-голъма степень, ще определять финансово
то й състояние; посочихъ произхода имъ, за да
може да се заработи въ рамките на законите, ко
ито опредълятъ начина на извършване разходите
по общинските бюджети, щото до известна сте
пень да се намали темпътъ съ който се увеличава
отъ день на день цифрата на тия дългове. Рецеп
та за това не мога да дамъ, но считамъ, че време
е да се подчри такава отъ хората съ по-голъма ком
петентность по бюджетните въпроси. Едно мога
само да твърдя, че когато въпросътъ за финансо
вото състояние на общината бжде сложенъ на
разглеждане, при желанието ла се работи при
пълно осветление, неизбежно ще се иатъкнемъ на
нуждата отъ една повъзможность най-пълна и пла
номерно разработена статистика. Тая статистика,
която ще обхваща главно приходната часть на об
щинските бюджети ще покаже, на разпоредителя
по бюджета, съ по-голема положителность про
центите до които могатъ да се реализиратъ раз
личните общински приходи при дадени и добре
познати условия, и отъ тукъ да се определять до
известно приближение - размерите на тоя или оня
приходъ по бжджета. Когато разпоредителя по
бюджета познава много добре всички условия, ко
ито влияятъ за постжпленията по различните при
ходи на бюджета, който му предстои да упражня
ва, и когато тия приходи еж предвидени на база
та на най големата вероятность, определена отъ
данните на статистиката, то финансовата политика
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на тоя разпоредитель и съставитель на бюджета е
сама по себе си напълно защитена.
-_
Когато съставителя на бюджета е предвиделъ
и включилъ въ бюджетопроекта всички нвй-сигурни приходни източници, които законътъ му позво
лява и е състгвилъ таблиците, по които се събиратъ общинските приходи, съобразно съ условия
та и статистиката, то приходния бюджетъ ще опре
дели размерите на разходния.
Това е противно на практиката и финансовата
наука, но когато за бюджето—проекта не може
да се намерять нови приходни източници, то при
ходния бюджетъ ще ни покаже до каква степень
сме въ състояние да реализираме предприятията
и извършимъ разходите презъ бюджетното упра
жнение на новата финансова година. Требва да
се премахне в ь такъвъ случай предварителното
определяне на разходите и съставянето на най—
първо разходния бюджетъ, а после да се дирятъ
приходи, тъй като при невъзможностьта да се на
мерять прибегва се много често до .надуване" на
приходите. Отъ такова „надуване* ка приходите
разходния бюджетъ се увеличава и когато гласу
ваните кредити по него позволяватъ поемане за
дължения изаънъ процента на реализиране бюдже
та, то резултата е оня, който изложихъ въ нача
лото на статията си—постепенното растене на
дългевгте. Приходния бюджетъ определя платежеспособностьта на общината и съобразно съ тая
платежеспособность ще требва да се сключватъ
заемите, определять годините за погасавнето имъ
и размерите на годишните лихви и погашения по
ТБХЪ. финансовата статистика ще определи презъ
кое време на фнансовата година общината има
по големи приходи и отъ тукъ презъ това време
да се извършватъ по—големи разходи, каквито еж
напримеръ анюитетните вноски по заемите чието
отлагане е лихвоносно.
Датите за внасяне анюитетите на заемите ще
требва да се падатъ презъ времето на най—голема
та платежеспособность на общината.
Статистиката требва да легне и въ опреде
ляне размера на сумите за ония приходи, събира
нето на -които' общината отдава на закупчици.
Въ Варненската община никой не може да ни ка
же коя година колко луксозни кучета е имало.
колко слугини е имало, или колко едъръ добитъкъ
е билъ продаденъ на пазаря. Огъ тукъ явно е ка
кво значение ще иматъ статистическите данни за
оня отъ закупчиците, които е наелъ отъ общината
събирането на „таксите за луксозни кучета" «такса
за слугини" или .Интизапа".
Сжщо е и съ съ всички други приходи отда
вани на закупчици, като «такси за превозни сред
ства", „такси за игрални предмети" и пр.
Значението на статистиката въ областьта на
. опитните науки е общопризнато; тя намира своето
Приложение тамъ кждето липсва една строга ма
тематическа закономерность й е средство да се
дирятъ причините за ексцесите при разглежда
ните явления. Като такава, тя има неимоверно—голема приложимость и въ областьта на обществе
ните явления, които се извършватъ при дадени
условия. Всичко онова, което е извънъ законите,
на които се подчиняватъ различните отправления
на обществата дири своето обяснение въ данните
и учението на статистиката..
(следва)
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Стр. 5

О Б Я С Н И Т Е Л Н И БЕЛЕЖ
за лицата и местностите на които се именуватъ улицйгЬ на
градъ Варна.
Продължение, отъ брой 304—305
53. 1ен. СтоАгътовъ Н къ на Българското опъл
чение при Освободителната
всйна.
54. Ген. Тошевъ.
Командующъ 3-та Българ.
армия презъ войната 1915-918
г. Героя при Тутраканъ и Кубадинъ. Благодарение на не
говите действия страната ни бв
спасена отъ нашествие на се
верния ни врагъ. Починалъ
следъ войната внезапно отъ
нервна преумора.
55. Ген. Живкови
Родомъ отъ Търново. Пръвъ
директоръ на Варн. Девическа
гимназия презъ 1883 год. билъ
е инспекторъ на Варн. учебно
окржжие, Председатель н а
Ill-то Велико Народно събрание
презъ 1686 г. регентъ и седемь
години министъръ на народно
то просвещение. Презъ негово
време се построява Варн. Деви
ческа гимназия.
56. Гладшонъ.
Улиямъ Гладстонъ, англий
ски държавникъ, изнесълъ съ
битията презъ 1876 г. по же
стокостите на турцит-Б и заинтересова Европа по нашето
освобождение отъ турско роб
ство. Най-подробна брошура
издава празъ септемврий 1876 г.
Голъмъ македонски революционеръ. Убитъ въ жестоко
стрзжение на 21 априлъ 1903
год. при с. Бзжица.
Командиръ на 8 й пех. При
58. Ген. Киселовъ.
морски на Н. Ц. В. К. М. Л.
полкъ, презъ войната 1912-13
г. Героя при Селиоглу, Караагачъ, Чонгора, Калиманци и
Златево. Като н-къ на 4-та Ди
визия взелъ участие при боя
при Тутраканъ и завоя на Чер
на. Починалъ въ гр. Русе следъ
войната.
59. Графъ Игнатиевъ Двигатель на Освободител"
ната война и авторъ на СанъСтефанския договоръ.
Село южно отъ Сливница въ
60. Гургулятъ.
полит-fe на Люлинъ-планина, при
което на 5 и б ноевмрий 1885 г.
I Софийски полкъ е задържалъ
настгкпващата моравска диви
зия, а на 7 ноемврий е разбилъ тая дивизия.

61. Господинг х.
Ивановъ.

Родомъ отъ Ески • Джумая
впоследствие търговецъ в ъ
Варна и заема високо общест
вено положение и влияние
предъ турското правителство
като членъ въ идаре-мезлиша. Билъ въ голЪма подкрепа
на народнигв дейци и бълг.
община въ Варна. Билъ е пред
ставитель на Варна въ Черков
но народния съборъ въ Цариграцъ, другаръ на П. Р. Славейковъ.

62. Даме Груевг.

Македонски революционеръ,
основатель на Вжтр. Макед.
Револ. Организация презъ 1893
г. и главенъ апостолъ на ма
кед. револ. движение. Роденъ
въ с. Смилево 1871 г. убитъ
1906 г. при с Русинова — Малешевско.
,

63. Дебгрг.

Градъ въ Македония въ под
ножието на Шаръ-планина; голЪма опора съ чисто българ
ското си население срещу ал
банското колонизаторско на
хлуване.

64. Девня.

Стара римска крепость.из
вестна подъ името Марцианополъ. Улицата е на местото
на реката извъстна подъ сжщото име, която е съединява
ла езерото съ морето.

57. Гоце Делчевъ.

65. Добри Войниковъ Учитель, писатель и драма
турги. Презъ 1867 г. издава
въ Браила революц. вестникъ
„Дунавска Зора". Той основалъ
1-ия пжтующъ тевтъръ.
66. Добричъ.
''

Централенъ градъ въ Южна
Добруджа. Изестенъ въ война
та 191518 год. въ ГОЛ-БМОТО
стражение въ което взе уча
стие 8 п. полкъ.

67. Добри Чинтуловъ Роденъ въ Сливенъ въ 1822
год. Учитель и единъотъ пър
вите поети.
68. Добруджа

Провинция въ Северс-източна България, сега подъ ромънско владичество. Тукъ е
основано I то Българско цар
ство презъ 679 год. отъ Ханъ.
Яспарухъ.
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Стр. 6

ИЗЪ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТЪ
Утвърждава произведения търгь на 10 II т. г.
за отдаване на предприемачъ правото за фотогра
фиране въ морската градина и морския плажъ за
времето отъ сключване не иоговора до 31 III 1934.
год. и възлага сжщия върху Еремия Бауросъ Манамянъ гр. Варна за дадената отъ него цена • 75055 лв
Решение 53
Не одубряза произведения на 10. IP т. г. търгь за
отдаване подъ наемъ бюфета въ централнигв мор
ски бани, поради това, че добитата цена е неизносиа за общинската каса.
Да се насрочи новъ търгь при СЖЩИИТБ ус
ловия съ съкратенъ срокъ.
Решение 54
Не одубрява произведения на 10. II. т. г. търгъ
за отдаване подъ наемъ бюфета въ северните
морски бани поради това, че добитата цена е неизносна за общ. каса.
Да се насрочи новъ търгъ при сжщит-fc усло
вия съ съкратенъ срокъ.
Решение 55
Да се енасрочи нсвъ търгъ за отдаване подъ
наемъ отделенията за чистене черва( торбуси и кра
ка при общинската кланица за време отъ 1- IV. т.
г. до 31. III. 1934. год. при СЖЩИТБ условия съ
съкратенъ срокъ.
Решение 56
Да се насрочи новъ търгъ за отдаване подъ наемъ
бюфета при „Шокара* за времето отъ 1. IV. т. г.
до 31. III. 1934 год. при сжщит-fe условия съ съкра
тенъ срокъ.
Решение 57
Разрешава отдаването подъ наемъ на бюфета въ
общинската кланица за времето отъ 1. 1. т. г. за
31. 111. 1934 год. да стане по доброволно спазаряване.
Решение 58
Да се насрочи новъ търгъ За доставката на
5 тона олово за водопроводното отделение на об
щината при сжщитЪ условия при съкратенъ срокъ.

Удобрява поемнигв условия за отдаване на
предприемачъ отпечатването на разни книжа и
бланки за нуждитЪ на общината презъ фин. 193334 год.
Решение 61
Удобрява поемнигв условия за доставката на
500 метра мвркучи за общинската пожарна ко
манда.
Решение 62
Удобрява поемнигь- условия за доставката на
150 куб. метра кариеренъ чистъ пЪсъкъ и 250 куб.
метра кариеренъ чакълъ за направата ка цимгнто
бетонови бордюри.
Решение 63
Разрешава се да се увеличи доставката на
дрехи -за облекло на пожарникарите, разсилнигЬ и
пр. съ 14 шинела, 1 куртка и др.
' Т
Решение 64
Удобрява поемнигв условия за отдаване на
закупвачъ събирането таксигЬ за табли, домино, билярдъ и др. игри за времето отъ 1. IV 1933 год. до
31 III 1934 г.
Решение 65
Удобрява поемнигв условия за отдаване на
закупвачъ събирането таксигв отъ лепене на неслужебни обявления за време 1. IV. 1933. год. до
31. III 34. год.
.
Решение 66
Удобрява поемнигв условия за отдаване на закупувачъ събирането на общинския наемъ върху
мелници, тепавици, дараци, дъскорезници гатериrfe, машини резачки на дърва и вършачки.
Решение 67
Удобрява поемнигв условия за отдаване на закупувачъ събирането на общински налогъ върху пре
возни средства за време отъ 1. IV. 1933 до 31. III.'
1934 год.
Решение 68

.

Решение 59

Моли Министерството на Вжтр. Работи и Народното
здраве да внесе докладъ въ Министерския съветъ
за даване разрешение на Варненската Градска Об
щина да достави направо отъ пазаря съгласно
. чл. 163 ал. II отъ закона за Б- О. П. изброените
по-горе продукти необходими за храна на болните
»ъ общинския майчинъ домъ презъ първото по
лугодие за 1933/34 год. ' • - . . " , , ,

Удобрява поемнигь- условия за отдаване на пред
приемачъ събирането отъ сметищата на гр. Варна
всвкакъвъ ветъ материалъ.
Решение 69
Удобрява поемнигЬ условия за отдаване на
предприемачъ чистене на нуждничнигв и помийни
ями въ гр. Варна.
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Решение 70

Да се насрочи новъ търгъ за отдаване подъ
наеиъ общинските месарски и рибни^хали за вре
мето огь .1. IV. 1933. год до 31. III 1934. год. и

Стр. 7
28. II 1933. год
Решение 76

остава баэъ последствие молбата на Вар. месарско занаядчийски сдружения „Се. ftp. Михаилъ"
подъ № 3672 като неоснователна.

Избрана е комисия отъ общински съветници
Ст. Савовъ, Лн. Петровъ иДр. Ненкоаъ за анкети
ране изнесените отъ общ. съветникъ П. Стояновь
и п. контрольора И а. Христовъ факти относно
службата въ финансовото отделение и пр.

Решение* 71

Решение 77

Утвърждава произведения на 10. II. 1933. год.
търгъ за отдаване подъ наемъ общинските зелен
чукови и градинарски дюкени.

Освобождава гаранцията на Димитъръ Панчевъ, медицински фелдшеръ въ размеръ 1000 лв.
като отчетенъ напълно.

Решение 72

Решение 78

Утвърждава произведения на 10. II. т. г. търгъ
за отдаване подъ наемъ павилионит-fe Ms 1Д5,б и
7 отъ казиното въ морската градина за времето
отъ 1. IV. 1933. г. до 31. III. 934. год. и възлага
сжщит% върху долуозначенигЬ конкуренти дали
най износни за общинската каса наемъ, както следва.
1. Павилионъ Нк 1 върху Аврамъ Славовъ 1С000 лв.
2.
я
№3
„
Колю Петковъ 5800 ,
3.
м
№5
„
Дим. Костовъ
10000 ,
4.
„
№6
„ Данаилъ Велевъ 5150 »
5.
„
№ 7 „ Дим. Бояджиевъ 7900 .

Да се повърнатъ отъ общинската каса след
ните неправилно внесени суми, а именно:
1) На Мара Д-ръ Лршинкова 540 лв, надвнесени
отъ нея за вода и сметь за кжщата й на ул. Вой
нишка 39.
2) На Петъръ Димитроаъ 1320 лв. внесени
отъ него срещу кв. >Ь 4509 923 год.
Сумите се взематъ отъ кредитъ по § 38 отъ
разходната часть по бюджета на текущата година.

II Не утвърждава сжщия по отношение на
павилони № № 2 и 4 поради това, че добития на
емъ е неизносенъ за общ. каса.
III Отстжпва безплатно на държавата респек
тивно Българ. Държавни Железници за презъ таз
годишния курортенъ сезонъ павилионъ N» 9 за
продаване на пжтнически билети.
IV Дева мандать на пост, присутствие да
определи за какво ще служи павилионъ № 8 ий.
V Да се насрочи новъ търгь за отдаване
подъ наемъ павилиони № № 2, 4 и 8 при сжщитЬ условия.

Удобрява командировката на Юрданъ Костовъ
П. Сираковъ до София и обратно и др.

Удобряване заповеди № № 6, 7 и 8 отъ т. г.
на комисаря по прехраната.

Решение 74

Решение 82

Да се усилятъ следните параграфи отъ раз
ходната часть на общинския бюджетъ за текущата
1932-33 фин. година както следва:
1. § 8 п. 2 — съ 100000 лева
2. § 5 п. 1 — съ 25000 лева
3. § 7 п. 2 — съ 65000 лева
4. § 31 п. 5 — съ 10000 лева
5. § 24 п. 4 — съ 200,000 лева
6. § 24 п. 20— съ 100,000 лева
б. § 17 п. 4 — съ 200,000 лева
Горните суми, се взематъ отъ запазения фондъ
по § 33 по който има свободенъ кредитъ 853,765 лв.
Решенне 75
Докладва се предложението на общинските
съветници на работническо— селско трудовия
блокъ подъ № 4501 отъ 22 II 1933 год., което об
щинския съвегь следъ изслушването станалите
разисквания взема актъ отъ него и минава къмъ
дневенъ редъ.

Решение 79

Решение 80

Решение 81
Удобрява протокола на общ* комисия Т. 3 . С.
подъ № 18 отъ 26 XII 32 г. и 28 I 933 г.

Удобрява протокола на общ. комисия Т. 3. С
подъ № 1 отъ 4 и 11 II 1933 год.
1. III. 1933 година.

Решение 84
Разискване по „правилника за бедните* и из
биране комисия въ съставъ общ. съветници П.
Стояновъ, flr. Диковъ и Дим. Янакиевъ подъ преседателстаото на п. кмета Софр. Георгиевъ, която
да го прегледа и направи нуждните корекции по
него.
Решение 85.
Отменя последната алинея на п. 2 отъ реше"нието си № 9/71 отъ 24 II. т. г. относно използу
ването на дюкяните Мг 1 и 2 отъ групата 14, вме
сто която постановява отдаването подъ наемъ на
въпросните дюкяни да стане при положение, ч*
ще се използувагь изключително за продаване на
риба.

Варненски Общински Вестникъ

Стр. 8
Решение 86.

.

Назначава комисия отъ общинските съветници
Ив. Дааидовъ, П. Стояновъ, Хр. Теохаровъ и Г.
Вартанянъ, която да пров-Ьри сблагателния списъкъ
за родените презъ 1913 година и книгата за внесенъ воененъ данъкъ за родените презъ 1915 год.
Решение 87.
Да се поржча отъ санитарното отделений на об
щината нуждния средно качество искуственъ кракъ
за варн. жителъ Иванъ Петковъ, стойностьта на
който да се заплати отъ общинската каса за см-ка
на общината.
2) Назначава постоянна комисия отъ общ. съ
ветници Хр. Теохаровъ, Петъръ Стояновъ и Явр.
Гачевъ подъ председателството на п. кмета С. Георгиевъ, безъ право на каквито и да е възнаграж
дения, за разглеждане и произнасяне по постжпилит% молби и тия които има да постжпватъ за
искане помощи.
2. 111. 1933., год.
Решение 88
Потвърждава решението си подъ № 9/73 отъ 24.
11. т. г. съ което е възложено спазаряването за
експлоатиране общинските зеленчукови градини
върху Никола Г. Чаталовъ отъ с. Церева-кория,
търновско, въпреки отказа на контрольора да ви
зиря спазарителния протоколъ.
Решение 89
Приема се правилника за признаване на бед
ность въ гр. Варна.
Решение 90
Удобрява протокола на комисията назначена съ
решение № 12/87 отъ 1. III. т. г. за определяне по
мощи на беднигв съ дата 2. Ш. т. г.
Решение 91
Разрешава да се пренаеме за още една година на
чиная отъ 14. II. т. г. зданието на Ана К. Джерова
за помещение на II. общинска амбулатория въ ко
ето и сега се помещава сжщата амбулатория при
което е било наето до сега.
Закрива се извънредната сесия поради из
черпване на дневенъ редъ.
Заседанието се вдигна въ 7*10 часа вечерьта.

, ВАРНЕН. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление № 4339
Въ допълнение на обявление № 3560
публикуван<Цвъ държавенъ вестникъ брой 277
отъ 11. III. 19313 год. на 22 HI т. г. въ Варн.

'

Брой 306-307

Окр. Данъч. Управление ще се произведатъ
търгове съ явна конкуренция:
1) за отдаване подъ наемъ отдйпенията
за чистене на червата, търбуситБ и краката
при кланницата за времето отъ 1 Априлъ 1933 г.
до 31 мартъ 1934 год.
2) отдаване подъ наемъ павилони № 2,
4 и 8 въ казиното, за време отъ 1 Априлъ
1933 год. до 31 мартъ 1934 год.
Първоначалната наемна цена за павили
оните и отделенията ще се опредЪля въ де
ня на търга отъ тьржната комисия. За пра-'
воучастие се изисква залогъ 500 лв. въ бан
ково удостоверение за черварскитв отделе
ния, а за ОТДЕЛението за търбусит-fe и краката
— 1000 лева, а за павилонитв 10 °/о въ бан
ково удостов-врение.
За правоучастие се изискватъ документи
съгласно 3 . Б. О. П.
Конкуренти ще се приематъ до 9 часа.
Всички разноски по публикация, гербъ,
данъци и пр. еж за смътка на наемателите.
Поемнитв условия се виждатъ въ общи
ната.
гр. Варна, 14. III 1933 год.
ОТЪ ОБЩИНАТА.
ВАРНЕН. ГРАДСКО ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ.

Обявление № 4340
Въ допълнение на обявление № 3452
публикувано въ Държавенъ вестникъ брой
277 отъ П . III. 933. год. обявява се на интересующитв се, че на 22. III. т. г. въ Варнен
ското Окр. Данъч. Управление, ще се произ
ведатъ търгове, съ тайна конкуренция за от
даване подъ наемъ отъ сключване на догово
ра до закриване топлитЬ морски бани 1933
година.
1) бюфета въ централните морски бани,
приблизителна стойность 80,000 лева;
2) бюфета въ северните морски бани,
приблизителна стойность 10,000 лева:
За правоучастие залогъ 1 Оо/° въ банково
удостоверение и документи съгласно 3 . Б. О. П.
Предложенията се приематъ отъ 15-16
часа.
Поемнитв условия се виждатъ въ общината.
Всички разноски по публикация, гербъ
и пр. еж за смътка на наемателите.
гр. Варна, 14. III. 933. год.
ОТЪ ОБЩИНгЛТА.

