Гоп. XXXV

SAP
ИЗДАВА

Броя 1 лв.

СКИ

mm

ВАРНЕНСКАТА ГРАДСКА
Излиза веЬки Петъкъ

Абонаментъ:
За година
За б месеца

Брой 309-310

Варна, 25 Априлъ 1933 год.

^5 лв.
30 лв.

Всичко що се отнася до
вестника да се изпраща до
кметството — Варна.

ОБЩИНА

Обявления:
Официални по 2 лв. на кв. сант.
търговски по споразумение.

Редакцията: Общинското управление — секретарията.

Броя 1 лв.

Днастзсъ Петровъ (общ.сьветникг).

Общински нарядим кукни.
данство (чети ст. Сочиално-стопанската общин
ска политика въ Варн. общ. вестникъ бр. 295—296)
По нататъкъ проучи се и оршнизацията на
Софийскитп народни кухни и въ едно заседание
на
общинския съветъ — когато се разглеждаше
стопаиско-социялната
въпроса за кухнитгъ — направихъ изложение за
политика на общината, като искахме привежда виденото по този въпросъ. Всички общ. съветници
не въ известность общинската собственостъ, ней.
гласуваха за откриване на общин. кухни.
ното разширение и рационално използуване. Бор
Мнозина не вгьрваха, или се съмняваха, въ
ба съ спекулата чрезъ общински српдства; поощреализирането на това добро начинание, което
рение и подпомагане на кооперациитгь, зеленчуко-днесъ е фактъ свършенъ.
витгь градини, общинскитгь складове за дървени
*
*
*
вяллища и др, общински разсадници, откриване
на общински народни кухни за беднитгъ и пр. и пр.
Въ много европейски държави полагать
Досежно общинската собственостъ и рациоголеми и специални грижи за беднитв и без
налното й използуване сегашния общински съветъработните. Държава, окржгъ и община, оснаправи реорганизация на комисарството, отне се венъ че непосредствено се грижатъ за бед
отъ него експлоатацията на общинската гора и нитв, но подпомагатъ и всека колективна
зеленчукови градини и ще се реализира вмгьсто за инициатива, която цели да улесни живота на
трудящитБ се.
губа, която комисарството всгька година показваше
печалба надъ милионг лева. Отдгьли канала и во
Следъ войната въ стотици градове на
дата въ отдтьлно общинско стопанство. Сжщо
Янглия, Франция, Германия има общински
създаде и отдтьлно курортно стопанство, обаче
магазини, фурни. Въ Италия еж открити об
за всичко това при другъ случаи ще говоримг.
щински магазини наречени (автономни мага
Сега ще говоря за едно добро начинание— зини). Т Б стоять далечъ отъ вевка политика
Общинскитгь народни кухни, които завчера се и еж образувани по инициативата на общин
ските и окржжнитв съвети, а сжщо и по
откриха при една скромна обстановка и водосветъ.
При общитгь дебати на общинския бюджетъ,инициативата на кооперативни сдружения, ра
нашата група говори по специално за стопанска ботнически синдикати, филантропически дру
та и социално общинска политика, като изтъкна,жества, въобще отъ всички сдружения които
че при грижата за беднитгъ и безработните заработятъ за обществения интересъ. Всич
служава голгьмо внимание и проучване въпроса заки тия различни сдружения, сьбиратъ чрезъ
общинскитгь кухни, чрезъ които да се обслужва подписка капитала, нуженъ за предприятието,
а евтина и топла храна бедното варненско граж което естественно и сами управляватъ. Тия
Още преди изборната борба ние радика
лите, излязохме съ повикъ къмъ граждан
ството въ който, между другото, отбелязахме
и нашето гледище досежно
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или вечеря даватъ купонъ. Всвка седмица
иди полумесечно купоните получени отъ бед
нигв се изплащатъ отъ общинската каса отъ
§ за бедните. Така, че бедняка вместо да
получи помощь въ пари — получава храна.
Въ София за обЪдъ даватъ супа, едно гот
вено и хл-вбъ колкото изядешъ срещу 6 лева.
Сжщо за бедните въ много европейски
Въ Варна: супа, готвено и хл-вбъ, колкото
държави се устройватъ и общински кухни,
може чов-вкъ да изяде — за 8 лева. Въ Со
чрезъ които се получава здрава и много ев
фия даватъ само об-вдъ за 8 лв., а въ Варна
тина храна. Въ Германия, такива кухни пър
об-вдъ 8 лв. и вечерь — 6 лв. Въ София
воначално еж били създадени само за бед
кухните взематъ хл-вбъ въ замена на браш
нигв, но отъ после твхната служба се раз
но. (100 кгр. брашно за 130 кгр. хлЪбъ), а
ширила и населението почнало да получава
въ Варна купуватъ направо хл-вбъ съ отбивъ
чрезъ ТБХЪ евтина храна, отъ тукъ еж полу
95 ст. отъ определената цена. Въ София
чили и названието общински народни кухни.
седмично даватъ два пжти постна храна (поВъ Бълшрия, въ нпкои общински кухни, напр. недвлникъ и петъкъ), въ Варна — (среда и
софийската има такива кухни и мною добре об- петъкъ).
служватъ беднитчь. Помощипт на беднигтъ тргъбВъ София купуватъ главно три вида про
ва да се раздавать no-малко въ пари, а повече въ
дукти:
1) колониялъ, 2) месо и мазнини (свин
натура. Помощитп раздавани въ натура пости
ска
мась,
масло, олио и пр.) и 3) зеленчукъ.
гать цельта си. Есенно време нашата община
У
Варна
сме
при по благоприятни условия,
чрезъ своитгь градини и складове — постепено раз
понеже
имаме
наша зеленчукова градина. Въ
дава на бедиитп) и зеленчукъ, дърва и кюмюръ и
ще имъ дава и безплатна храна, а на слабоимот- София за сега има 7 кухни (7 стола) въ раз
лични части на града, срещу една помощь
нигпгъ—евтина и здрава храна.
отъ общината отъ 400000 лв. Тукъ въ Варна
Организацията на кухнитгь е следната: уп- за устройството, обзавеждане и помощь на
равляватъ се и се ржководятъ отъ единъ тричлеиенъ
една кухня (1 столъ) е определена 150000 лв.
комитетъ оть (п. кметъ и двама общ. съветника).
Въ София ВСБКОЙ столъ ежемесечно по
Този комитетъ устройва най-първо една кухня
среща своите разноски, разходи и печели по
{единъ столь), а следъ време, ако се окаже нужда,
открива втора, трета и т. н. кухня (столове) 1000—2000-3000 лв.
изъ разнитгь квартали ма града.
Въ Софийските кухни даватъ чиста, здра
Комитета наема помещения, доставя инвен ва и ефтина храна.
тарь и чрезъ тгргъ купува колониалъ, месо и масла,
Сжщото ще бжде и у насъ; обстановка
зеленчукъ и пр
широка и уютна, храна питателна и силна,
Кухнитгь се устройватъ и обзавеждатъ съ чистота добра. Прислуга всекой день срещу
една опредплена сума (оеновенъ капиталг) даденъбезплатна храна. Издръжка: отъ общинския
отъ общината.
бюджетъ; помощь отъ Пост. комисия; глоби
те
За първо време една кухня (столъ) се обслуж отъ комисарството; доброволните помо
щи и др.
ва отъ домакинг-касиеръ, готвачъ, единъ двама при
служници. Ако има две и no-вече кухни—ще има
По нататъкъ подробната организация,
и общъ магазиоеръ. За вжтрешния редъ на встьуправление и функциониране за Общинските
ка кухня има особенъ правилникъ. Кухнитгь не ся, народни кухни е споменато въ отдъ\пенъ пра
мгъсто за създаване на излишни служби и охранвилникъ одобренъ и гласуванъ отъ общин.
ват на партизани. Тгь се поставить на търгов съветъ.
ски начала: всичко съ сметка и юлгьма икономия.
За ycntxa на такива предприятия требва
Тия, които еж бедни, признати отъ об
моралъ, трудолюбие, здравъ контроль и едно
щината за такива, получаватъ безплатно ку
високо гражданско съзнание че се служи на
пони и се хранятъ безъ пари. Срещу объ\цъ,
обществения интересъ.

магазини еж подъ контрола на общественитв
власти, но не и подъ тЬхното управление.
Цельта на тия магазини и редъ други пред
приятия не е Да реализиратъ печалби, а да
да се борятъ противъ спекулата и да улесняватъ живота на бедните и безимотните.
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Правилн§шъ
за признаване право на бедность въ гр Варна
Чп. 1. Правото на бедность се признава на ония
граждани, които отговарятъ на следните условия:
е) Да е български поданикъ;
б) Да е записанъ въ регистрите на населе
нието на Варненската община;
в) Да не притежава недвижими имоти на па
зарна стойность надъ 80000 лева;
г) Годишния доходъ на семейството му да не
надминава:
За
За
За
За
За
За
Зз

1
2
3
4
5
б
7

членъ — 7500 лева,
члена — 12500 лева,
члена — 17000 лева,
члена
210С0 лева,
члена — 24000 лева,
члена — 27000 лева,
и повече члена - 30000 лева.

Забележка: Пазарната стойность на недвижи
мите имоти се определя ежегодно отъ комисии:
•Началникъ отделението «Гражданско състояние и
социални грижи", общинския финансовъ началникъ,
и заведующия регулационното бюро.
Чл. 2. Право на бедность се добива отъ ВСЕ
КИ гражданинъ, който е записанъ въ семейните
книги на общината отъ преди една година.
Горното условие не се изисква отъ бежанци
т е отъ поробените покрай.шни.
Забележка; За безплатна медицинска помощь
въ общински и държавни лечебни заведения, за
получаване ^ к а р с т в а , както и за отпущане без
платно катафалка и место за гробъ, Кмета може
да разрешава на бедни, макаръ и да не еж запи
сани въ регистра на населението на общината.
Чл. 3. Списъка на бедните варненски граж
дани се съставлява ежегодно въ началото на всека
финансова година. При всички случаи на измене
ния въ семейното и материално положение на за
писаните нанасятъ се съответните промени въ спи
съка служебно, или по поискване- Записватъ се до
пълнително въ списъка и ония варненски гражда
ни, които добиятъ право на бедность следъ съ
ставянето му.
Чл, 4 Рецътъ за записване въ списъка на
бедните е следния: желвющия да бжде записанъ
подава писменна молба (формуляръ), до общината —
отделение .Гражданско Състояние и Социални Гри
жи". въ което дава точни данни за семейното си
положение, материално състояние и за доходите си.
Чл. 5. Върху подадената молба за признава
не правото на бедность съответния агентъ нанася
горните сведения черпани отъ книгите на общи
ната, следъ което т и я сведения с е проверяватъ
на самото место. Сжщевременно сгбира сведения
за доходите чрезъ разпитъ на съседи и други ли
ца съ обозначаване имената и адресите имъ.
Чл. б. За умишлено дадени неверни сведения
отъ агента, последния отговаря по общите закони.
Чл. 7. Кмета въ началото на всека финансо
ва година назначава комисия въ съставът предсе
датель — единъ помощникъ кметъ и членове: На-

чалчикъ на отделението „Гражеданско Състояние
и Социални Грижи", съответните за квартала ено
рийски свещеникъ, оснезенъ учитель и гражданинъ
— предпочитигелно представитель на благотвори
телно дружество, която комисия проверява и мол
бите и се произнася по сжщите като определя и
категориите.
ЗАБЕЛЪЖКА1: За инородците съответния
езещеникъ, учитель и прадставитель на вероизпо
ведната имъ '•бш.ина.
ЗАБЕЛЪЖКА II: За събиране необходимите
сьеаения по молбите Кмета съ заповедь назначава
нуждчото число агенти.
Чп 8. Списъци на подадените молби се изпращатъ на енорийските свещеници, учителите и
представите;:ите на кварталите за предварителни
проучвания и даване писменни мнения по техъ.
Чп. 9. Сжщата комисия решава въпроса за
промена на категорията или отнемане на книжки
те по бедность.
Комисията се събира на всеко 1 и 15 число
отъ 'месеца .
Чл 10. Началника на отделението „Граждан
ско Състояние и Социални Грижи" разпорежда
своевременно, както за ежегодното съставяне спи
съка на бедните така и за периодическото нанася
не въ него на всички премени — допълнително за
писване въ списъка, изключване, прэмена на чле
новете и пр.
Чл. 11. Нз записаните въ списъка на бедни
те се издаватъ семейни книжки за бедность, въ
които се отбелезватъ всички отпустнати на семей
ството пречъ годината помощи.
Чл. 12. Подпомагането на бедните варненски
граждани бива: парично — въ размеръ опредъленъ отъ общинския бюджетъ въ случай на бо
лесть, недъгавость, смърть и пр. и въ натура —
лекарства, гориво, топла храна отъ общинските
кухни, безъ или съ заплащане по специаленъ правилникъ и др.
Чл. 13. При записване въ списъка на бедни
те, варненските граждани се разделятъ на три ка
тегории, както следва:
ПЪРВА КАТЕГОРИЯ.
Въ тая категория попадатъ семейства, които
не притежаватъ никакви' недвижими имоти, или притежвватъ такива на пазарна стойность до 30000 ле
ва и на които всичките доходи не надминеватъ
годишно:
За едно членно семейство — 4500 лева
За дву членно семейство — 8000 лева
За три членно семейство — 10500 лева
За четири членно семейство — 13000 лева
За петь членно семейство — 15000 лева
За шесть членно семейство — 16500 лева
За седемъ и повече членно семейство 18000 лв.
Ползуватъ се отъ следните подпомагания: па
рична помощь, безплатна медицинска помощь въ
общинските лечебни заведения и по кжщята, без
платни лекарства отъ общинската аптека, безплат-
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ни топли морски бани. Даватъ имъ се удостовере
ния за безплатно лечение въ държавни болници
и санаториуми, даватъ имъ се удостоверения за
безплатни учебници, учебни пособия, обувки, об
лекло и за освобождаване отъ училишми такси.
Безплатно дърва и други продукти.безплатно мъхто за гробъ и катафалка за покойници, дърва и
други продукти срещу заплащане съ намалени цЪ
ни и други подпомагания, каквито общинския съветъ би предвидилъ.
ВТОРА КАТЕГОРИЯ.
Въ тая категория подпадатъ семействвг които
не притежаватъ никакви недвижими имоти, или тв«
кива на стойность до 50.0СО лева пазарна стойность и на които всички доходи не надминаватъ
годишно:
3 i едно членно семейство
— 6000 лева.
За дву
.
и
- Ю500 „
За три
.
••••.„
— 14000
.
За четири „
.
— 17000
.
За петь
.
— » ,
— 19500 „
За шесть »
' „
— 22000 »
За седемъ и повече членно сем. - 24000 ,
Ползуватъ се отъ следните подпома ания:
безплатна медицинска псмошь въ общинските ле
чебни заведения и по кжщята, даватъ имъ се'удо
стоверения за: безплатно лекуване въ държавни
болници и санаториуми, за безплатни учебници и
учебни пособия, за безплатно обувки и облекло и
за освобождаване отъ училищни такси. Топли мор
ски бани срещу заплащане половинъ такса, дърва
и други продукти срещу заплащане съ намалени
цени, лекарства отъ общинската эптека, срещу
заплащане 40,/° отъ стойностьта, вкл. стойностьта
за приготвянето имъ, безплатно место за гробъ и
катафалка за покойници и други подпомагания,
каквито общинския съветъ би предвидилъ.

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ.
Въ тая категория подпадатъ семейства, които не
притежаватъ никакви недвижими имоти или прите
жаватъ такива на пазарна стойность до 80000 лева
и на които всичките доходи не надминаватъ
годишно:
За едно членно семейство — 7500 лева
За дву членно семейство — 12000 лева
За три членно семейство .— 17000 твз
За четири членно семейство — 21000 лева
За петь членно семейство — 24000 лева
За шесть членно семейство — 27000 ляв»
За седемь и повече членно семейство — 30000 лв
Ползуватъ се отъ следните поцпэмагания:
безплатна медицинска помощь въ общински лечеб
ни заведения и по кжщята, даватъ се удостовере
ния за: безплатно лечение въ държавни бзлници
и санаториуми и за освобождаване отъ училищни
такси. Лекарства отъ общинската аптека срещу
заплащане 70 на сто отъ стойностьта имъ, влючително и таксата за приготовлението имъ и други
подпомагания, каквито общинския съветъ би пред
видилъ.
ЗАБЕЛЕЖКА: На тия, които нематъ собстве
ни кжщи ще се спада отъ годишниятъ имъ доходъ
за наемъ, както следва:
За едно членно семейство — 1200 лева
За дву членно семейство — 1800 лева

За три членно семейство — 2400 леаа
За четири членно семейство — 3000 лева
За петь членно семейство — 3600 лева
За шесть членно семейство — 4800 лева
За седемъ и повече членове — 6000 лева
Чл. 14,—Настоящиятъ превилникъ се туря въ дей
ствие съ заповедъ отъ г. Кмета.

Помощи
събрани отъ общегражданский комитетъ за
подпомагане на бедните.
Преносъ 47,690 лв.
207) Благой Фаневъ
200.
208) Вапцаровъ
50.
209) Арабиянъ
50..
210) Н. Кожухаровъ
50 „,
211) Папо
200.
212) Г. Черневъ
50.
213) Бр. Парушеви
100 v
214) Аптека Менахемовъ
50.
215) Тозбъикянъ
400..
216) Магазинъ Гебедже
200 „.
217) Синове Р. Ялкалай
300.
218) Терзиевъ
100 „
219) Магазинъ Димо
250 „.
220) Бай Димитъръ
400 .
221) Аврамъ Тодоровъ
200 „
222) ЧИНОВНИЦИТЕ при Окр. Управл. 1510 „:
223) Г-да консулите
1700 „
224) Стъкларска фабрика Гебедже 10000 .
225) ЧИНОВНИЦИТЕ при митницата
ИЗО „,
226) РаботницитБ при митницата
495 „.
227) ЧИНОВНИЦИТЕ приет, уп-ние
650 „
228)
„
при Кред. банка
510 ,.
229)
„
„ Народ. „
960 v
230)
„
„ Генер. „
700 ...
231)
„
„ Търг. камара[ 950 „
232) Фабрика Царь Борись
15000 „
233) Г-нъ Фргйденталъ
5000 „
234) Д-во „Вулканъ"
5000 ...
235) Г-нъ Бъкловъ
500 „.
236) Енгибаровъ
2500 „
237) М. Недковъ & С-ие
3000 ,
238) Я. Н. Зантопуловъ
2500 „
239) М. К. Авгериниди
2000 „
240) фабрика за кадифета А. Н.
1000 „•
241) Братя Теневи
10000 >
242) Българско Параходно Д-во
5000 „243) Фабрика Кирилъ
10000 „
244) А. Д. Кораловагь
6000 „•
245) Г-нъ Книпингь
1000 ,.:
246) А. Д. Текстилъ
20000 „
247) ЧИН-ЦИТБ при Съедин. банки
405 .
248)
„
при район. инж. вод.
310 „
249)
„
Митрополията
950 „
250)
окр. инженери
575 „
н
251) Приморска Популярна Банка
500 „
252) Варненска Мжжка Гимназия
500 „
170,625 лв

