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Янастасъ Петровъ
общин. съвегникъ

пит
Широкитгъ схващания за функциите и за
даниям на общинското управление, изискватъ
общинскитть съветници да еж не случайни хора,
но дейци съ опитъ, воля, амбиция и инициати
ва, — дейци, които ясно да схващатъ админи
стративните, културнитгь и стопански задачи
на общинския институтъ, и най-сетне дейци,
които иматъ ясна представа за общинската по
литики, която тргъбва да реализиратъ и които
чрезг своята дейностъ не само ще творятг, но
честно да творятг, та чрезъ своя примгьръ и дей
ностъ морално да вгздействуватъ върху граждан
ското съзнание на населението. Да, общинските
съветници тргъбва да ех дейци, които държатъ
и на морала вг политиката и които на обще
ствената работа гледатъ като на доброволно
поетъ дълхъ.
Само при управлението на почетни хора,
общината ще може да развие всички свои функ
ции, ще може да задоволи важнитгь общи нужди,
ще може да се почувствува и разбере, че властъта,
макарг и общинска, не е за да се граби, потиска
и насилва чрезъ нея, а да се служи на общипт
интереси и да се води селото или града по пя
тя на културата и прогреса.
Общинскиятъ съветъ тргъбва да е дееспособенъ и да твори, а това е възможно, когато съ
ветниците еж по-малко опартизанени, сговорчиви,
съ повече воля и инициатива.
Инициативата е изразъ на вжтрешния твор

чески духъ къмъ дейностъ и винаги принадлежи на
духовно напредналите личности или на смелите
и новаторски настроени хора. Инициативата мо
же да се каже, е първото условие за творчески дгъла.
Благоустройството и напредъка на много се
лища и градове (София, Враца, Търново, Варна,
Шовдивъ, Т.-Пазарджикг, Габрово, Г.-Ореховица
и др.) е дело на силни и съ инициатива лич
ности, които предъ своята амбиция да направятъ нещо добро и нуждно на селището и града,
не жалятъ нито трудъ, нито средства.
Съ една дума, общинския егветникъ требва
да не е случаенъ, а требш да е човекъ подютвенъ за дейностъта, която му предстои; да е запознатъ съ нуждите и средствата на селището,
да има воля и амбиция за обществена работа;
напълно да съзнава, че поема единъ мораленъ ангажиментъ предъ нуждите на селището или гра
да; да има инициатива за творчество и чрезъ
своята честна обществена дейностъ възпитател
но да действува върху развоя на гражданството;
да не е педантъ, да не се заплита въ формално
стите, да не е егоистъ —: личните свои смет
ки да поставя надъ общите интереси на тия,
които представлява; всекога да се ржкеводи отъ
своята съвестъ и обществения интересг.
Само при честни, дейни, неопартизанени,
сговорчиви, и силно-волеви съветници, общините
ще развиятг всичка свои функции и гце задоволятъ нуждите на гражданите.
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Правото на Варненската Обшина да се ползува отъ облек
ченията на чл.9отъ закона за облекченията на общинигЬ
Въ брой 274 отъ 8 Мартъ т. г. на
Държавенъ вестникъ е публикуванъ законътъ
за облекчение на общините. Този законъ,
толкова много очакванъ е актъ на правител
ството и парламента, продиктуванъ отъ общо
признатото финансово затруднение на град
ските и селски общини, чийто общъ повикъ
за облекчение най-после бе чуть. Цельта на
закона е ясна:
Да се създадатъ по-благоприятни условия
за живота на общините и премахване съз
дадените затруднения напластени презъ послед
ните няколко години на материално затруд
нение въ частния и общественъ животъ.
Финансовата, криза която отъ войните насамъ
владее въ страната дава своите отпечатъци
въ всички случаи въ които се изисква прояв
лението на частната или обществена инициа
тива, резултатъ отъ което е спъване реализи
рането на малки и големи мероприятия целещи
благосъстоянието на гражданина, обществото
и нацията. Войните дадоха сьвсемъ новъ
обликъ на животъ на народите; изменението
на политическите граници намери отражение
въ икономическия животъ на обществата и
едно резко изменение въ много случаи на
главния поминъкъ на цели области и градове
се констатира следъ войните както за победе
ните, така и за победителите. Въобще войни
т е създадоха ненормалностьта на следвоените
години, въ които днесъ живеемъ. Въ затруд
нение се намира гражданина, общината и
държавата, съ една дума всичко чувствува
нуждата отъ подпомагане и облекчение.
Съ цель да се подпомогне на общините
както казахъ Държавата създаде законътъ за
облекчението имъ, дали обаче тоя законъ
ще даде очакваните резултати рано е още
да се говори, защото сме още въ началото,
когато се дири правото на всека община да
се ползува отъ некой облекчения предвидени
въ законътъ.
По некой членове отъ тоя законъ се да
доха на всички общини направо известни об
лекчения, като се опростиха неплатените
вноски за минали години до 1. IV. 1932 г.
къмъ различните фондове и др., безъ да се
търси има ли или не, право общината да се
ползува отъ тия облекчения.
Съвсемъ не е така обаче по известни
членове на закона. За ползуването отъ техъ
общините, ще требва да доказватъ съ данни

на ръце правото си за ползвуване, както е
напримеръ съ облекченията по чл. 9 отъ за
кона — облекчение по сключените отъ Дър
жавата и държавните кредитни институти или
подъ гаранция на Държавата заеми. За да
се ползвува една община, отъ облекченията
по чл. 9 се изисква, съгласно чл. 10, да се*
докаже затрудненото й финансово състояние
отъ Министерството на В Р. и Н. Здраве,
съвместно съ органите на Дирекцията на
Държавните дългове.
Тукъ значи общината, ще требва да до
казва своето финансово зетруднение, въ кое
то се намира въпреки всички други облекче
ния, които направо й се давать отъ законътъ.
За да разполага съ нуждните данни, коми
сията която ще разглежда въпросътъ по об
лекченията давани по заемите, Министерство
то на В. Р. и Н. 3 . въ окръжното си подъ
№ 2835 отъ 14 мартъ т. г. изисква нуждни
те документи, както и изложение за финан
совото състояние на общината, което да слу
жи за ориентация на тая комисия при ней
ните решения. Значи тукъ, освенъ затрудне
нията резултатъ отъ общата финансова кри
за, всека община, която ще иска да й се
дадатъ облекченията по изплащане заемите
ще требва да посочи съществуванието на
чисто локални причини, които още по-вече
спъвать общинските финансии, ЕЛИЯЯТЪ до
голема степень на постъпленията по приход
ните бюджети и затруднявате платежоспособностьта на общината.
Въ това отношение Варненската обшина
има пълното право да се ползува отъ облек
ченията по чл. 9.
Цельта на статията ми е да изтъкна и
защитя до известна степень това нейно право.
Общото затруднение на Варненската об
щина изтькнахъ отчасти въ статията ми „финан
совото състояние на общината" писана, преди
публикуването на закона за облекченията, кое
то финансово затруднение не би могло да се
смета за премахнато съ направените вечъ
облекчения.
Въ поменатата статия изтькнахъ големата нередовность при изплащане на общински
т е заеми, чиито амортизационни планове,
погашения и лихви, с ъ подредени и пресмет
нати при едни нормални времена и предпо
ложение, че нормалния животъ на общината
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не ще бжде смутенъ презъ времето на пога
сяване заемите.
Като се вземе подъ внимание самия упадъкъ
на платежоспособностьта на Варненския гражданинъ следъ ВОЙНИТЕ резултатъ не само отъ
общата финансова криза, а особено отъ за
миране на търговията — главниятъ поминъкъ
на Варненци преди войните, следъ отнемане
хинтерланда на Варна—Добруджа, не остава
и съмнение въ факта, че и платежоспособностьта
на общината е нарушена и отъ день на день
се приближава къмъ невъзможностьта да
посръща задълженията си по поети ангажи
менти, а най вече по заемите, чиито годишни
анюитети еж вече голъмо бреме за общинския
бюджеты Съ отнемане главния поминъкъ.на
Варненския житель търговията, общественъ
дългъ се нгложи на представителите на об
щината въ лицето на нейните кметове и
общински съвети да създадътъ нови приходни
източници за гражданите и общината.
Главното внимание бе обърнато къмъ
повдигане курортните качества на града. До
степень да се създаде образецътъ на модеренъ
курортъ, съ ВСИЧКИТЕ удобства и условия,
които биха привлекли вниманието на повече
чужденци за летуване тукъ.
За постигането на тая цъль, на общински
те съвети предстоеше да се справятъ съ найголъмитв трудности — липса на средства за
преобразяване стариятъ видъ на града. Започ
вате морските бани съ средствата на постжпленията по общинските редовни бюджети,
което затрудни още по-вече и безъ това
затрудненото изплащане на сключените вечъ
заеми, а главно заемътъ отъ 1907 год. отъ
Унгарската Търговска банка въ Буда-Пеща
подъ гаранция на държавата. Тоя заемъ сключенъ при едни много нормални времена, при
липсата на значително вариране на валутата
въ която се изплащатъ излезлите въ тиражъ
облигации се оказа инзвънредно тежко бреме
следъ войната при липса на стабилна валута
и при извънредно голъми разноски и разлики
въ курса, по който общината, тръбва да из
плаща облигациите по заема. При прокарване
новите мероприятия на общинските съвети
съ повдигане на курорта и извънредните
условия при които тоя заемъ требваше да се
погасява се тури начало на големата нередовность на погасяването му.
Годишните вноски по тоя«заемъ отъ
440,000 лв., който общината предвиде, съглас
но амортизационния планъ за изплащането
му, въ бюджета за 1932/933 год. съ 90,000
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лева кредитъ за разлики се уселиха при
утвърждаването на бюджета съгласно писмо
№ 6967 отъ 23. XII1932 год. на Дирекцията
на Държавните дългове, на 680,000 лв. за
погашения и 160,000 лв. за разлики. Това
обстоятелство е достатъчно да отбележи факта
че състоянието на заема, а главно неговото
изплащане се намира въ една фаза, която
отбелязва смущение въ самия амортизациюненъ планъ, щомъ за разлики въ курса и
за закъснение не еж достатъчни 9о,000 лв,
а 160,000 лв.
Съ започване строежътъ на морските
бани и твхното разширение отпосле, съ по
стройката на общинското казино въ примор
ската градина, съ благоустрояването на града
и разширение на водоснабдителната мрежа
презъ 1924 и 1925 год. изплащането на
заемътъ отъ 1907 год. върви нередовно, тъй
като по-голъмата часть отъ приходите по
бюджта се разходвате за тия цъли освенъ
заемътъ отъ 1928 год. отъ 500,000 отъ
Варненската Популярна банка за разширение
то на баните и постройката на казиното.
(Следва)

ВАРНЕНСКОТО Гр. Общинско управле
ние (финансово отделение) поканва лицата,
които иматъ частви кариер"и за цвсъкъ, камъ
ни и др. да се явятъ въ финансовото отде
ление при общината и се снабдятъ съ нуждтни-в позволителни, иначе ще плащатъ на откупчика на кариерното право, таксигЪ споредъ поемнигв условвя
ТОПЛИТЬ морски бани со откриватъ на
7 т. м. неделя съ народни ценк: I кл. 17 лв.
II кл. 8 лв. Поради хубавото вреие и напливъ на желающи да използуватъ плажа, въз
можно е откриването и на студените бани да
стане на 7 т. м.
СЪОБЩАВА се на варненските граж
дани отъ III уч., че съгласно новия правилникъ за признаване ва бедность, тия гражда
ни, които желаятъ да иматъ книжка за бед
ность да подадатъ дотлвителво декларация
въ общината, отделъ „Социални грижи". Де
кларация подаватъ и тия граждани, които
иматъ стари книжки. Съ декларация вевкк
може да се снабди отъ общината.
Дечатница Д. Тодоровъ, Вдинъ 22, Варна

Варненски Общински Вестникъ

Стр 4

ОБЯСНИТЕЛНИ Б Е Л Е Ж К И
за лицата и мЪстноетитЬ на които се именуватъ улицитЪ на
градъ Варна.
Продължение отъ брой 311—312
Ш. Яванъ Екзархг

Най-В1'денъ и вещъ писатель
въ Симеоново време. Вь едно
отъ СЗОИТБ произведения —
шестодневъ, той описва съ ху
дожествени изрази царските
дворци въ Преслзвъ, изящнигЬ
храмове и самия царь Симеонъ.

88.

Поъзъ борецъ за черковната
ни независимость отъ трънка
та патриаршия — призчатъ за
първи глава на бълг. църква.
Заточенъ и почичалъ, като тър
новски Митрополтъ 1875.

Иларионъ
Макариополски

89.

Илиндень

90. Иосифъ Смояновъ

91.

Иречекг

92. Искъръ

93.

Каблешковг

Прегь 1903 г на този дань
се обяви възстзнието за сво
бодата на Македония, сбаче
то биде потушено жестоко отъ
турцит-fe.
Ро^омъ отъ гр. Добричъ и
преселенъ въ Варна. Получилъ
обоак-ванието си въ Русия и
Цариградг. Презъ 1863 год. е
билъ инспекторъ при Варнен.
Учип. настоятелство. Учителствувалъ въ Богословското учи
лище въ ЛЬсковския монастирь и Търнозо. Като такъвъ
поезъ време на възтанието въ
1876 г. успЪлъ да информира
никои Европейски вестници за
жестоко-.тисЬ извършени отъ
турцигв. Сяедъ ссвобождението е вземалъ видни служби въ
дипломатич. агентство въ Ца*
риградъ.
Констентинъ Иречекъ б*вшъ
министъръ въ България. Написалъ найсбширна българска
история.
Голяма и дълга ръка въ
България възпита въ истсрич.
народни пъхни. Извира отъ Ри
ла планина и пресича Балкана.
Тодоръ Кобяешковъ роденъ
въ Панагюрище, революцио
н е р а другврь на Бенковски
1876 г.

94:. Кавала

Градъ въ Македония. пристанище на Бвло море.

35.

Градъ въ южна Добруджа
на Черноморския брътъ.

Каварна

96.

Платото на тсва село е ссеяно съ грсбоветь- на много
български
храбърцн през-s
1912 13 год. отъ състава ьа 8
и 31 пех. полкове, които съ
7 а рилска дивизия еж отбра
нявали това плато отъ сърГи,
гъ;ци и чераогорци.

Калиманци

До с. Вишиградъ, източно
отъ Севлиево, гдето станало
кърваво сражение на четата
на х. ДИМИТЪРЪ и Стефгнъ
Кграджата 1863 г. съ турцитъ
и Караджата билъ раненъ и
отвяеченъ въ Русе.

97*Канлх-дере

Ф. Каницъ — унгарецъ, рсдомъ отъ Пещз направилъ
редъ пжтни проучвания на Се
верна България презъ I860 79
г. и въ съчинението си Дунав
ска България изнесе много ра
но обширни и документални
сведения на страната ни.
99. Капитани '
Кома^диръ на 10 рота отъ
Рийчо О гьлчението. Взелъ жизо уча
стие при Шипка. Убитъ отъ
българинъ въ първия день на
съединението вь Пловдивъ.

96\

Каницъ

100.

Караджа

Стефанъ Караджа роденъ
въ Тулча. Съ х. Димитра презъ
1868 г нинева Дунава съ дру
жината и отива въ Балкана. Въ
жестокъ бей при Севлиево па
да ргненъ въ пленъ, отъ где
то отведенъ въ Русе починалъ
сть ранчтЬ си.

101.

Карлово

Родно мъхто на Левски. Тукъ
оззъренитъ презъ 1877 г. пълчища на Сюлейманъ паша, без
милостно избиха ц-Ьлото бъл
гарско мжжко население.

102. Князъ Александъръ

103.

Князъ Донду-

104.

Коларски
(площадъ)

Пръвъ

царствующъ князъ
България, стжпилъ
следъ избирането му за пръаъ
пжть на Българска земя въ
Варна (24 юний 1879 год.)

въ

нова

Организаторъ на българексто
княжество.
ковъ
Сборенъ пунктъ отъ години
колит-fc обслужващи прис
танището.

на
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ПРАВИЛНИКЪ
за слугитЬ въ гр. Варна.
Лриетъ съ решение №171160 отъ 24. III. 933 год.
Чл. 1. Съгласно чл. 64 п. 28 отъ закона за
градскчгь общини ньстсящия правилникъ за уреж
дане стношенията между слугите и господарите е
задължителенъ за едните и другит*.
Чл. 2. Слуга се нарича онова лице, което сре
щу известно възнаграждение туря на разположе
ние физическия си трудъ за чисто домашна (кжщна) р-бота за срокъ no-дълъгъ отъ 15 дни.
ПьлнолътнитЬ могатъ семи да се услсвятъ за
слуги, а непълнолетните — съ стгласието на ро
дителите или наскйницитъ имъ.
Деца по-малки отъ 14 години не могатъ да
бждагъ ycnasaHi за слуги.
З а б е л е ж к а : Подъ думата слуги се разбибира лицз отъ двата пола.
ЧI. 3 Всички ползуващи се отъ слуги, еж
дльжни да сключатъ договора си въ отделението
«Гражданско съсловие и Социални грижи" при об
щината, които договори се вписватъ въ специелно
водена за цельта книга.
Следъ изтичането срока на договора, госпо
даря се явяза съ слугата си наново въ отделение
то „Гражданско Състояние и Социални грижи" за
подновяване или сключване на новъ договоръ.
З а б е л е ж к а ! Съгласно чл. 88 п. 8 отъ за
кова за градскитй общини, господарите плащатъ
общинска гакса годишно съгласно бюджета на об
щината. Сжщите плащатъ и разноските по обгерб
ване догевора.
Чт. 4. Всеки слуга се снабдява отъ отделе
нието «Социални грижи" съ слугинска книжка, чи
ято стойность се плаща отъ господгря.
При издаване на книжката, слугата се пре
глежда въ здрьв^сл-вно отношение отъ общински
лекерь безплатно, като резултата отъ прегледа се
вписва въ книжката
Чл. 5. Господарите еж длъжни да спазватъ
точно закона за труда, както и закона за праздничната и неделна почивке.
Чл. 6. Господарите не могатъ да разпореждатъ съ слугите прои в лио безъ д.а държатъ
сметка за т ъ х ю ю физическо и умствено здраве и
морелъ. Т е не могатъ да бждать задължавани съ
друга физическа работа, севенъ слугинска.
З а б е л е ж к а : Подъ слугинска работа се разбире: пиене, готвене, дребни покупки и поржчки,
като се изк; ючва цепзье дърва, копане изъ двора
и градината и др тежки рабэти.
4 i . 7. Храната и облеклото на слугите, както
и стаите, въ конто живеятъ те, требва да отгова
рят ь на изискванията на хигиената.
Господаря е длъженъ:
а) Д-J дава заплата на слугата въ определе
ния срокъ
б) Да се грижи за оздравяването му кегато
се разбеле^.
в) Да се отнася къмъ него бащински.
г) Да вписва въ книжката на слугата парите
които му дава за заплата срещу подписъ на по
следния или предъ свидетели.
З а б е л е ж к а : Всички слуги се ползуватъ съ
безплатно амбулаторно преглеждане и болнично
лечение.
Слугата е длъженъ:

Стр. 5

а) Да изпълнява заповедите на господарите си.
б) Да служи добросъвестно.
в) Да уважава и се държи прилично предъ
господари и домашните му.
Чл. 8. Слугата има право на 15 дневенъ платенъ отпускъ, ако е служилъ най малко б месеца
при единъ господарь.
Чл. 9. Господаря не може да игпжди слугата
отъ работа безъ да го предупреди 15 дена по-рано.
Ако безъ уважителни причини господаря увол
ни слугата сч безъ 15 дневло предупреждение, той
е длъженъ да му заплати за 15 дни.
RKO слугата напустне господаря си безъ пред
варително 15 дневно предупреждение, то господа
ря има право да задържи зеплатвта му за 15 дни.
Чл. 10. Слугата има право да напустне гос
подаря си:
а) Когато не му се дава на време заплата.
б) Когато се разболее и не може да слугува.
в) Когато господаря го третира лошо, не го
храни съ здрава храна и го поставя въ нехигиенично жилище, както и когато нарушава чл. 6
отъ този правилникъ.
Господаря меже да уьолнява слугата си
преди срока:
а) Когато слугата е некадгренъ за службата,
за която е условенъ.
б) Ако се улови въ кражба или обиди гос
подаря си и дометните му.
в) А к о е с ъ безнравствено и порочно поведение.
Чл. 11. Оня, кейго склонява некей слуга да
излезе отъ единъ господарь и да отиде при другь,
преди срока, а така сжщо и господаря, който би
приелъ тякъвъ слуга, се наказва отъ кмета съ
глоба, като на господаря се отнема слугата.
Чл. 12. Недоразуменията и конфликтите меж
ду господаря и слугата се уреждатъ отъ начални
ка на отделението „Гражданско състояние и Со
циални грижи" при общината.
По заявление на една отъ страните за нару
шение на настоящия правилникъ, отделението,
следъ като изслуша оплакването на страните, по
канва ги на спогодба. Яко не се спогодятъ отде
лението съставя актъ, на основание на който кме
та глобява виновния въ полза на общината (чл. 65
отъ закона за градските общини).
Чл. 13. Забранява се сжществуването на част
ни бюра и посред^ци (ррагомани) съ спекулатиьна цель за условянето на слуги.
Забележка: Позволява се само дрвгеманите,
които водятъ слугите отъ техния край, да сключватъ договорите стъ техно име чрезъ отделение
то, ако еж упълномощени отъ родителите или на
стойниците имъ чрезъ надлежната общине.
Чл. 14 Непосредствения надзоръ за точното
изпълнение на настоящия правилникъ се възлага
на Началника отделение «Гражданско състояние и
Социални грижи".
Чл. 15. Нарушителите на тези правилникъ
подлежатъ на наказание отъ кмета по чл 73 отъ
закона за градските общини. Всички п^стьновления на чл. 66 отъ търговския закенъ стьосно
уволнението еж валидни и тукъ. Хранениците подпадатъ подъ постановленията на настоящия пра
вилникъ.
Чл. 16 Преписъ отъ този правилникъ се от
печатва на гърба на слугинската книжка.
Настоящия правилникъ влиза въ сила следъ
приемането му отъ общинския съветъ.
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Варненско Градско Общинско Управление

№ 6522
гр. Варна 20. априлъ 1933 година.
Възъ основа на чл. 64 п. 28 отъ Зако
на за ГрадскитБ Общини и чл. чл. 1, 2, 3,
и 4 отъ правилника за слугитЪ,

Уславянето на слугитв
става по следния редъ:

за напредъ да

1. Всички, ползуващи се отъ слуги, еж
длъжни да сключать за цельта договоръ
въ отдълението „Гражданско Състояние и
Социални Грижи" при общината.
Забранявамъ условянето на слуги да ста
ва чрезъ частни бюра, посредници и драгомани.
2. Граждани, които задържать СЖЩИТБ
слуги, които еж били при ТБХЪ и преди тая
запов'вдь, еж длъжни сжщо да сключать до
говоръ.

да сключать договори въ които да се упоме
не при какви условия е взето момичето отъ
тъхъ. Сжщитъ еж длъжни да плащать сле
ду емата се слугинска такса.
5. Лицата, които довеждатъ слуги въ
гр. Варна (драгоманитв еж длъжни да представятъ въ общината, — отдъление „Граж
данско Състояние и Социални Грижи" списъкъ, който да съдържа следнитв данни: а)'
име, презиме и фамилия на слугата, б) дата
та на раждането, споредъ регистрите на об
щината отъ която иде, в) отъ кжде е родомъ, г) саморжченъ подписъ на родителя
или настойника завъренъ отъ съответната
община, че е съгласенъ детето му да отиде
слуга и д) медицински свидетелства, отъ ко
ито да се вижда, че слугитв не страдать отъ
заразни болъсти.

3. Когато слуги напускать господаритв
си и отивать при други господари последниТБ се задължаватъ при сключването на до
говора въ общината да донесатъ слугинскиТБ имъ книжки отъ първитв господари.

6. За спазаренитъ слуги лицата, които
еж ги довели, еж длъжни "да представятъ въ
общината списъкъ съ обозначение: а) име,
презиме и фамилия на господаря му у когото
е останала слугата, б) улица и № на кжщата, в) име, презиме и фамилия на слугата, г)
отъ кжде е родомъ и д) по колко лева е
условенъ месечно.

4. Граждани, които еж вземали момиче
та за своячки или храненици, се-задължаватъ

На нарушитБлитБ на настоящата заповъдь да се съставятъ актове за глобяване.

зам. Кметъ: С. Георгиеоъ

н-къ Отдела: и. Хала&шзъ

СТР
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Варненско Градско Общинско Управление
Отделение „Гражданско Състояние и Социални Грижи.

№ 4050
гр. Варна, 9 мартъ 1933 година
На основание правилника за прилагане на Закона за временната десеть дневна
трудова повинность и въ изпълнение решението на Варнен. Градски Общински Съветъ подъ
№ 254 взето въ заседанието му на 19 юлий 1932 г. обявява се на г. г. Варненскитъ гражда
ни, че отбиването на 10-дневната временна трудова повинность за трудовата 1933 год. ще за
почне на 24 априлъ т. г., за което всички граждани родени презъ годинитъ- отъ 1912 до
1983 год. включително да се явятъ и отбиятъ повиностьта си както следва:
I гр.
11 гр.
111 гр.
IV гр.
V гр.

род.
род
род
род.
рзд.

пр, 1893 и 1894 г. 40 и 39 г. на 24 IV
пр. 1895 и 1896 г. 38 и 37 г. на 8 V
пр. 1897 и 1898 г. 36 и 35 г. на 22 V
ПР.
ПР.

1899 и 1900 г. 34 и 33 г. на б VI

пр. 1901 и 1902 г. 32 и 31 г. на 19 VI

VI гр. род. пр. 1903 и 1904 г. 30 и 29 г. на 3 VII
VII гр. род. пр. 1905 и 1906 г. 28 и 27 г. на 17 „
VH1 гр. род. пр. 1907 и 1908 г. 26 и 25 г. на 7 VIII
IX гр. род. пр. 1909 и 1910 г. 24 и 23 г. на 21 .
X гр. род пр. 1911 и 1812 г. 22 и 21 г. на 4 IX

Никой отъ подлежащите на работа не може да се яви на такава до като предва
рително не се е снабдилъ съ назначение отъ чиновника за водене трудовитв списъци. Назна
чението се издава отъ статистическото отделение при общината.
Освобождаване отъ на неспособнигв за физически трудъ става отъ медицинска ко
мисия, която ще заседава въ санитарното отделение на общината презъ днитъ:
За
За
За
За
За

I
II
III
IV
V

група на 21 априлъ следъ пладне
група на 5 май следъ пладне
група на 19 май следъ пладне
група на 2 юний следъ пладне
група на 16 юний следъ пладне

За
За
За
За
За

VI група на 30 юний следъ пладне
VII група на 14 юлий следъ пладне
VIII група на 4 августъ следъ пладне
IX група на 18 августъ следъ пладне
X група на 1 септемврий следъ пладне

Замъняване на трудовата работа чрезъ откупване въ пари се допуска. Размъра на
откупването е отъ 300 до 900 лева съобразно материалното състояние на лицето, което же
лае да се откупи. Желающитъ* да се откупятъ подавать заявление, съ точно обозначенъ годишенъ доходъ до общината и внисатъ откупа си най-късно до свикването на групигБ имъ.
Вейки трудовакъ въ определения въ назначението му день и часъ се явява на опре
деленото мъсто съ лична карта и свои инструменти годни за работа. Къмъ неявилитв се
трудоваци съ групигв си ще се прилага забележката на чл. 79 отъ правилника^ по прилагане
временната трудова повиность — глоба въ троенъ размЪръ отъ откупната стойность или ра
бота (20) двадесеть цъ\пи дни подъ стража.
Граждани собственици на коли се явяватъ на работа съ колитъ си.
Временно жйвущитв въ гр. Варна чужди общинари могатъ да отбиятъ трудовата си
ловиность за смЪтка на своята община, тукъ въ градътъ.

Работата е лична.
п. Кметъ: С. ГЕОРГЙЕВЪ
Н-къ ОтдЪла; Е ХАЛАЧЕВЪ
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ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

ВАРНЕНСКО ГРАД. ОБЩ. УПРАВЛЕНИЕ

Обява
№ 7340
гр. Варна. 2. V. 1933.
Длъжностьта техникъ по архитектура е
. вакантна. Заплата и цензъ споредъ таблици
те за изборните служители.
ЖелающигБ да я заемать да пода дать
заявление съ документи до 15 май т. г.
07 Ъ ОБЩИНАТА

Обявление
Ы9 7036

Въ допълнение на обявление № 6440,
публикувано въ Държавенъ вестникь брой № 19
отъ 27 IV 933 г. обявява се на интерееующитв
се, че на 29. V 1933 г. до Ю часа въ Вар
ненското Окржжно Данъчно Управление ще
се провизеде търгъ оъ тайна конкуренция за
доставка на £00 метра маркучи.
Девизната стойность на предприятието
втзлиза на 50,000 лева.
8а правоучастие ЗАЛОГ», 10°/0 отъ девгзната
цена въ банково удостоверение и документи
съгласно 3. В.О. П.
Поемнитъ- условия се виждатъ въ общи
ната.
Всички разноски по публикация, гербъ и пр.
еж за смъчгка на доставчика.
гр. Варна,
28. 1V1933. год.
ОТЪ ОБЩИНАТА

№ 50
гр. Варна, 28 априлъ 1933 год.
§з
Досегашното настаняване на летовници
те отъ частните бюра създаваха неприятности
и нежелателни инциденти, които даваха осно
вание, както на наемодателите така и на ле
товниците да се оплакватъ отъ несъобразно
то и неудобно настаняване и да оставятъ '
впечатления на безредие и експлоатация.
Освенъ това, при досегашната практика
на настаняване, общината беше затруднена .
въ събирането на лътовнитЪ- такси отъ ЛЕ
ТОВНИЦИТЕ, които еж въ тяжесть на послед
ните, като съ това не само се ощетяваше об
щината, но беше и въ невъзможность да
състави точни статистически данни, необхо
дими за правилното развитие на Варна; като
курортъ.
Лредъ видъ на това и въ допълнение
на заповедь № 17 § 2 отъ 7 II т. г. настанява
нето на ЛЪТОВНИЦИТБ се възлага изключител
но на Бюро за лътовници при общината за
което
3 А П О В Ъ Д В А М Ъ:

1.— Всички, които разполагатъ съ стаи,
апараменти, вили и пр. и желаятъ тази годи
на да настанятъ въ ТБХЪ летовници, най-късно
до
15 май т. г. да деклариратъ предъ общин
Въ допълневие на обявление № 6489,
ското
бюро за лътовници (Морската градина)
публикувано въ Държавенъ вестникъ брой 19.
помещенията си съ подробни сведения за М-Ботъ 27 IV. 9ВЗ г. съобщава се на интересую
стото и удобствата имъ, следъ което специал
щ и е се, че на 8. V.933 г. до 10 часа въ
на комисия ще обходи квартирите, за да ги
Варненското Окр. . Данъчно Управление ще
прегледа и въ зависимость отъ местото и
се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за
удобствата—ще
ги категоризира.—
отдаване на предпрвеначъ отпечатването на
2.—
Въ
недекларираните
до 15 май т. г.
7100 кочана входни билети за морскигв бани.
квартири
ще
се
настаняватъ
лътовници,
само
Прзблиззтелна стойность на предприя
следъ
като
бждатъ
заети
декларираните,
ка
тието е 25000 лева.
то
ЛЪТОВНИТБ
такси,
невнесени
отъ
лътовниЗалога, за правоучастие Ю°/о въ банково
удоетовъч ение и документи съгласно 3. В О. П. , ЦИТБ ще се събиратъ отъ наемодателите. —
Изпълнението на настоящата заповедь
Поемнагв условия се виждатъ въ общи
възлагамъ на началника на бюрото за летов
ната.
ници.
Всички разноски по настоящето пред
приятие, като гербъ, дантци, публикация и
ЗАМ. КМЕТЪ: (п) С Георгиевъ
ар. еж. за см-втка на ддетавчика.
верно,
гр. Варна,
При
Варненското
градско общинско управление 28 IV 193В година.
ОТЪ ОБЩИНАТА
СЕКРЕТАРЬ: П. М. Дюлгеровъ

Обявление
№ 7037

