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№
Лоигпа! с!е 1а титс1раШ;е с!е Уагпа
Издава Варненската градска община — Огдапе огг1с|'е1 йе 1а т а т е с1е Уагпа.
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Цена 2 лева
Абонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца — 30 лв.

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2-50 лв. на кв. см.
търговски — по споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезь кметството
— Варна.

До подпомогнемъ беднитъ!

Единъ зовъ не само на християнски чувства, но и на со
циална необходимость. Съ добро сърдце, открита душа и веренъ
социаленъ усЬтъ за разумна предвидливость, да подпомогнемъ
бедните! Нека проявимъ възвишени човешки добродетели и
готовность за саможертва, за страдущия и нуждающия се отъ помощь нашъ съгражданинъ. Обществената солидарность изисква
да пробудимъ у насъ чувство на алтруизъмъ, а у гЪзи хора - в4ра
и упование въ нашит* добри чувства и здрава братска подкрепа.
Требва да съзнаемъ, че това не е една необходимость само за
християнските ни чувства-въ съвременното общество, това е й
едно социално задължение. Така се подпомага обществото и дър
жавата, тъй се подчертава гражданското ни съзнание. Върши се
и едно патриотично дело.
Комитетътъ за провеждане зимната помощна акция и та
зи година е вече формиранъ и започна да действува. Издадени
еж апели къмъ гражданството. Държатъ се сказки по радиото.
Напрегнати еж всички усилия на стопанските, благотворителните
родолюбиви и просветни организации. Армията на благотворителностьта е организирана. Варненци и тази година требва ще
дро да дадатъ лептата си. Мизерията е голяма. Числото на бе
дните е увеличено. Те требва да бждатъ щедро подпомогнати!
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Речь произнесена отъ кмета на гр. варна
г-нъ ииж. Я. Мустаковъ по радио Варна, по случай
откриването на зимната помощна
акция за беднитЪ
Уважаеми слушателки

и

слушатели,

И тази година Варненскиятъ комитетъ за
обществено подпомагане, засиленъ съ пред
ставители на всички мъхтни благотворителни,
родолюбиви и стопански организеции и таки
ва на стопанскитъ- и кредитни градски ин
ститути е на своя пость.
Поради причини — последица на извън
редно трагичнигБ събития, които днесъ бушуватъ въ свъта — налага се и намъ —
варненци — повече отъ ВСБКИ друпь пжть
по пжтя на организираната самопомощь да
изпълнимъ своя хуманенъ й патриотиченъ
дългь.
Редица неблагоприятни за нашия грздъ
обстоятелства създавате въ него условия да
се шири бедностьта и безработицата. При
създаденитъ- мжчни условия за поминъкъ на
многобройното вече население на замрелия
търговски и стопански градъ, нуждата е
разперила широки криле надъ него, безрабо
тицата души все по-гол-вмъ' и по-голвмъ
кржгъ варненци, страданията потискатъ все
по-значителенъ брой наши съграждани. На
стъпващата зима увеличила неколкократно
теглата на големи и малки, а костеливата
ржка на болестьта и смъртьта довършвате
своето.
Общото стопанско положение на нашия
градъ, и безъ това умжчнено отъ реяица
години насамъ, поради изникналия европей
ски конфликъ и създадените- ненормални
политически и търговски отношения между
държавите, това положение на Варна стана
въ последно време крайно бедствующо. На
шето гражданство въ голямата си часть е
подъ знака на една крайна нужда по отно
шение и на най-насжщното за неговия животъ.
Съ това съзнание комитетътъ се заема
съ провеждането на тазигодишната зимна
помощьна акция 1939 — 1940 год.
Отъ негово име оправямъ настоятеленъ
апелъ къмъ всички варненци да проявятъ
своята пожертвувателность кой съ каквъто
разм-Ьръ може.
Драги съгражданки и съгражадни,
Картината на ЧОВ-БШКИГБ страдания, подъ

гнета на която се огъвате днесъ много на
ши съграждани, е крайно тежка и настжпилъ е деньтъ всички да проявимъ своята
братска любовь^ своята състрадателнооь и
готовность за благотворителность. Дошълъ
е часътъ и на нашето изпитание дали сме
годни да, се наредимъ въ реда на културни
те народи, дали съзнанието за необходимостьта отъ народна самопомощь е овладяло
нашата душа и мисъль.
Знайно е, че варненци еж били винаги
въ първата редица при проявяване на всъка
благотворителность въ нашата страна, но та
зи година повече отъ ВСБКИ другъ пжть се
налага да бждемъ по-щедри и по-пожертвуватели, защото и нуждитъ еж по-голъми и
и по-мжчителни.
•
Чрезъ самопомощма нгродитв уякчавать
устоитъ на своята държава, творятъ услови
ята за засилване на собствената си национал
на мощь, градятъ своето единство, така не
обходимо за ТЕХНИЯ всестраненъ напредъкъ и
така наложително за еждбоноснитъ дни, кои
то днесъ ТБ изживявате.
Създадениятъ при М-вото на Вжтрешнитъ работи и народното здраве институтъ „За
обшественно подпомагане и социални грижи"
оказва значителна подкрепа на общинитв за
постигането отъ последните имъ тежки за
дачи за подпомагане на нуждающитв се чле
нове на общежитието.
МногобройниТБ частни благотворителни
инициативи, изхождащи отъ дружествата, чий
то самоотверженни деятели еж си задали чо
вечната цель да облекчавате страданията и
подпомагате нищетата, подкрепяни
отъ
скромни държавни и общински субсидии,
творятъ незаменимо едно' истинско национал
но дъло.
Всички тия усилия на държава, общини
и благородна частна инициатива, обаче, еж
далечъ недостатъчни дазапълнять ВСЕКИ недоимъкъ, да удовлетворятъ вевка нужда, да
избършатъ всички сълзи. И това е така не
само въ нашата малка, и бедна страна. Тр-вбва да почерпимъ добра поука отъ това, кое
то други, ПО-ГОЯБМИ н по-културни отъ насъ
народи творятъ въ своитЬ страни по пжтя на
една широка, могжща и всеотдайна благотво-
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рйтелность.
Необходимо е всички да се пропиемъ отъ
съзнанието, че давайки дань на чов-вчностьта
й милосърдието, ние творимъ бждащето, на
нашата нация, усигурявгме мошния възходъ
на скжпата наша родина.
Драги слушателка и слушатели,
Нека въ настжпилия моментъ, който ни
приканва да проявимъ висшитв човешки
добродетели на състраданието и любовьта
къмъ ближния, си спомнимъ съ благодарность, че по-добре е да имаме макаръ и наймалката възможность да дадемъ, отъ. колко
то да очакваме въ остра болка иг разкжсваща душата нужда да ни дадатъ.
Нека знаемъ, че около насъ винаги има
много нищета и лишения, много страдания,
много болки. Я настъпващата зима прави
тия нужди и страдания и по-остри и по-голъми.
Затова въ навечерието на най-големия.
християнски праздникъ на всъкжде кждето
съзнанието за необходимостьта отъ една
истинска народна самопомощь _е прониканло
дълбоко въ душигв и сърдцата на граждан
ството, организирватъ на широка основа зна
чителни помощни зимни акции, независимо
отъ държавнитв и общински прояви на та
зи самопомощь.
Всъка и най-незначителна помошь, ВСБко проявление на добротворство и пожертвувателность еж днесъ цененъ приносъ къмъ
настоящето и бждещето на нашия любимъ
градъ и скжпото ни отечество.
Нека ВСБКИ знае, че и най-незначителнйятъ дарь ще задоволи зинали нужди, вевка дрешка ще стопли нъкое измръзнало
ткпо.
'•'•''.
комитетътъ разчита на пълната отзивчивость на варненци. Той ще употръби всич
ки усилия както за събирането напомощьта,
а така сжщо и най-вече тази помощь да бж
де своевременно, правилно и справедливо
раздадена на нуждающитв се. Опитътъ отъ
стореното презъ изтеклитъ години му дава
ув-вреность въ резултатното провеждане и
на тазигодишната помощна зимна акция. Въ
всички градски райони чрезъ многобройни
комисии, съставени отъ доброволци — дей
ци на благотворителностьта въ нашия градъ
— всъка варненска кжша, всички варненци
ще бждатъ посетени и помолени да дадътъ
своята лепта за страдающитв свои съграж
дани. Разм-Бръть на дарението се предоставя
да бжде опред-Бленъ единственно и само отъ
дарителя.
Като има предъ видъ опита на минали-
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Т-Б години, комитетътъ най-настейчиво апе
лира къмъ всички ржкоаодни 7ъла на раз
личните дружества въ нашия градъ да приобщатъ, както тв, така и всички членове на
тия дружества своитъ усилия за правилното
и успъшно провеждане на единствената вар
ненска зимна помощна акция тази година.
Нека ОТДЪЛНИГБ усилия на многобройнигв
градски дружества чрезъ събиране на даре
ния за подпомагане на своитъ членове въ
надвечерието на зимата тази година да бж
датъ изоставени въ полза на общата зимна
помощна акция. • . • Съ това ще се осигури, както правилно
то, навременно и справедвиво подпомагане на
нуждаюшитв се, а така сжщо ще се осигури
за общата градска зимна помощна акция една
по-значителна по размъръ и по сърдечност»
помощь отъ страна на по-заможнитъ варнен
ци, които не тръбва да се поставятъ въ не
доумение кому и какъ тръбва да прояватъ
своята благотворителность и пожертвувателность!
Нека тази година чрезъ многобройния
комитетъ за зимната помощна акция да обединимъ усилията и добротворството въ единъ
единственъ центъръ, за да бжде и помощьта
ефикасна и правилна.
Скши съгражданки и съграждани,
Откривайки варненската зимна помощна
акция 1939-1940 грд. въ качеството ми на
председатель на комитета за нейното про
веждане, отправямъ Ви сърдеченъ и настойчивъ апелъ за щедра пожертвувателность!
Разкрийтъ Вашитъ- християнски сърдца
за най ценнитъ човъшки добродетели —
милосърдието и състраданието!.
Съ щедра ржка влейте радость й светълъ лжчъ на надежда въ много покрусени
сърдца, стоплете душигв многобройнигв Ваши
съграждани, угнетенитв и обезнадеждени.
Изпълнете и Вашитъ души съ доволствие,
че сте изпълнили добре своя човъшки и
граждански дългъ!.
Бждете тази година по щедри съ своето
парично дарение!.
Вижте колко насълзени и отчаяни май
чини очи еж обърнати къмъ Васъ!
Погледнете колко невинни детски рж
чички се протягатъ къмъ Васъ за хлъбъ, то
пливо и дрехи!
Дайте помощь на ВашитЬ нуждающи
се съграждани, за да изградить и заслужитв
Вашето лично щастие и доволево!

Подпомагането отваря вратитъ на вашето лично щастие.
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Комитетътъ за обществено подпомагане е издалъ къмъ
варненското гражданство следния

поз

Ъ

Гражданки и граждани,
Зимата настжпва. Повелителенъ граждански дългъ ни на
лага да се замислимъ за сждбата на ХИЛЯДИТЕ бедни варнен
ски семейства, които еж въ крайна нужда. Предъ ГБХНОТО бед
ствено положение не бива даостанемъ безучастни. Особено
тази година се налага повече отъ ВСБКИ другъ пжть всички да

подкрепимъ акцията на зимната помощь за беднитЪ,

която Варненската община чрезъ комитета за обществено
подпомагане, засиленъ съ представители на всички благотвори
телни, родолюбиви, стопански и други организации урежда въ
надвечерието на зимата и СВЪТЛИТБ Христови праздници. Беднитв на Варна очакватъ отъ СВОИТЕ съграждани спасителна по
мощь за презъ суровитъ" зимни дни, които вече настжпватъ.
Тази година ПОМОЩИТЕ ще се събиратъ само въ пари. Живъемъ въ изклю
чително време, което особено въ нашия градъ изостря до краенъ предълъ нужда
та. Събранитв суми ще дадатъ възможность на комитета да преведе бързо и ре
зултатно подпомагане, което ще се изрази въ раздаването на храна, топливо и
облъкло.

Драги съграждани,
Надъ 15,000души бедни варненски гражданки й граждани заедно съ СВОИТБ
невръстни деца нъматъ съ какво да задоволять и най-насж.щнитъ си жизнени потр-Бви. Тъ обръщатъ погледи къмъ Васъ.
Затова, ние Ви молимъ да бждете щедри» когато специалнитъ комисии ще
Ви посетятъ и подканятъ да дадете своята лепта. Посрещнете комисиитв съ готовность да бждете полезни на СВОИТБ съграждани въ нищета!

Дайтв Вашата помощь, убедени, че съ това изпълнявате
своята най-голвма длъжность къмъ общежитието и държавата си!
Удвоете помоща, която миналата гОдина сте дали тъй ще
дро! Днесъ нуждитв еж по-голЪми и съ Вашата щедрость ще
стоплите много сърдца и ще изтриете много сълзи!
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Пом. кмета г. Миневъ

|
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за провеждането на зимната помощна
акция за беднитъ-

Председателя на училищното настоятелство,
"помощникъ кмета г. Миневъ по провеждане зим
ната акция е издалъ следното окржжно:
Отъ 27 ноемврий — понедълникъ, Варнен
ската градска община чрезъ комитета за обще
ственото подпомагане, засиленъ съ представители
на всички благотворителни, родолюбни, стопански
и др. организации започва провеждането акцията
ЗИМНа ПОМОЩЬ за беДНИГЬ на Варна.
За тая цель специавно назначени комисии ще.
'обходять всички домове и заведения за събиране
помощи и то въ пари. Събраните суми ще дадатъ
възможность на комитета да проведе бързо и ре
зултатно подпомагане, което ще се изрази' въ раз
даването на храна, топливо и облъкло.-«Като имате предъ видъ големите цели които
•се преследватъсъ правилното и резултатно провеж
дане на тая акция, тъкмо еега въ началото на
зимата когато много нужди ще тр-вбва да бждать
задоволени, и че спокойствието въ страната въ
тежките дни които всички преживяваме, требва
на всвка цена да бжде запазено, налага се сжщо
този апелъ да бжде оправенъ и къмъ цялата уча
ща се младежь въ нашия градъ.
~ Ето защо, моля Ви да наредите да се прочете
.по една беседа оть Г-да учителите предъ учени
ците, въ която като се изтъкне значението на про
вежданата зимна помощна акция, да се апелира и
къмъ ТБХЪ да подпомогнал. акцията, кой съ кол
кото може:
•
Събраните суми да* се внесатъ отъ г. г. директоритк и гл. учители направо на секретаря на
комитета г. Емилъ Лнгеловъ, началникъ на отд-Ь-лението „Социални грижи" при общината — тукъ,
•най-късно до края на тоя месецъ.
Председатель на уч. нает. пом. Кметь: К. Миневъ

Всека година презъ зимата, презъ коледните
и рожденственски праздници въ всички български
градове, държавата и общините пристжпватъ къмъ
обществено подпомагане, въ по-усиленъ темпъ,
отколкото предвижда специалниятъ, вече отъ три
години действуващъ законъ за общественото под
помагане.
Зимниягь сезонъ, безработицата презъ ЗИМНИ
ТЕ месеци налагатъ това усилванр. Но още по-голЪмъ разм+фъ му е опредвленъ да вземе то тъкмо
въ настоящия моментъ. Усилни и тежки еж дните,
които ЦБЛИЯТЪ свътъ изживява. Нашата страна и
нашйятъ избъднелъ, поради
лоши^ стопан
ски условия градъ, преживеватъ тежко настжпилата световна криза.
И тая година е образуванъ при Варненската
община нароченъ комитетъ за обществно подпо
магане, който има за цель да проведе всредъ позаможното варненско гражданство една широка
акция за събиране парични помощи за изнемогва
щото, бедно и безработно население на нашия градъ.
Тая акция ще започне на 27 ноемврий и ще
бжде открита чрезъ радио .Варна" съ съответния
подходящъ апелъ отъ кмета на града г-нъ инженеръ Янко Мустаковъ на 26 т- м. недвля 13 часа.
Комитетътъ разчита на радушното отзоваване
на цълото варненско гражданство на позива и на
пълното негово убеждение, че неотмвнимъ и граж
дански дългъ е да се помогне на бедствуващите,
бедни варнвнци, варненки и варненчета.
Всички требва да посрещнагь сь отворено
сърдце и гражданска готовность комисиите, които
ще обхождатъ домовегЬ и заведенията за събиране. на помощи за варненските бедни.

Отъ комитета

Раздадени вещи и продукти на бедни
варненски граждани
Комитета за обществено подпомагане при
•общината счита за своя длъжность да даде освет
ление на варненското гражданство за провеждане
то, зимната помощна акция презъ 1938-1939 год.
Постжпили суми отъ гражданите 441822 лева
Извършени разходи: за месо, хлъбъ, за обле
кло — фанели и др., надници за работници по
изкърпване,на старо облекло, обуща и др., за до
ставка обуща, за материали по поправка старо
облекло и обуща, за мл-вко, за рибено масло, за
•елха —бомбони, хоръ, оркестъръ, печатъ — афи
ши и др. 359841 лева
Раздадено е облекло, обуща, продукти и др.
на бедни Варненски граждани и на — Просв.
Христ. Братство „Св. Арх. Михаилъ" продукти 91 .кгр.
Занаятч. Училище „Трудолюбие" на Д-во Майка
•продукти 56 кгр. Братството за Безпл.- Ученически
Трапезарии продукти 526 кгр.
Всичко раздадени продукти 709 кгр.

Училищно Настоятелство —• вещи — горно
611 бр., долно — 463 броя, обуща — 231 чифта,
шапки и чорапи — 333 броя и чифта моливи, тет
радки, чанти и др. 35 броя.
Детската Здравна Станция — вещи — горно
1167 бр., долно — 714 бр., обуща — 459 чифта,
чорапи — 125 чифта.
На бедни граждани •—вещи — горно 1175 брч
долно 714 бр., обуща 775 чиф, чорапи 545 чиф.
Граждани бждете щедри въ своята помощь,
изпълнете своя граждански и човъшки ДЪЛГЪ, за
да згрЯемъ сьрдцата на нашитв бедни съгражда
ни предъ прага на зимата и СВ-БТЛИТБ праздници.
ПропустнатитБ да бждать обходени оть коми
сиите може да внесатъ помощить въ касиера на
комитета Директора на Варненската Популярна
Банка Г-нъ Духовниковъ, а продуктите въ Д-во
„Майка".
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Състава на комитета по провеждане
на зимната помощна акция
Комитета по провеждане зимната помощна
акция за бедните има следния съставъ:
.

1) Негово В. Пр. Варн. Пресл. Митрополить
2) Н-ка на Гарнизона
3) Полицейския Комендантъ
4) Председатель съюза общ. подкрепа* —
о. з. Ген. Жечевгь
5) Председатель съюза закрила на децата —
Д-ръ Ганевъ
6) Председатель на Училищ. Н-во — п. Кмегь
К. Миневъ
*,
7) Председатель Д-во за борба противъ ту
беркулозата — Д-ръ Молловъ
8) Директора на Варн. Поп. Банка — Д. Духовниковъ
9) Общ. съветникъ Борисъ х. Димитровъ
10) Общ. съветникъ Георги Господиновъ
Георгиевъ
11) Общ. съветникъ Арх. Желязко Радевъ
Богдановъ
'
12) Общ. съветникъ Петъръ Етояновъ Николовъ
13) Общ. съветникъ Иванъ Петковъ Мариновъ
14) Общ. съветникъ' Д-ръ Юрданъ Г. Дими
тровъ
15) Общински съветникъ Димитъръ Панайотовъ Димитровъ
16) Общинсси съветникъ Д-ръ Иванъ Василевъ Бояджиевъ
17) Общински съветникъ Димитъръ Панайотовъ Курдовъ
18) Общински съветникъ Инж. Тома Д. Дервентски
19) Общински съветникъ Георги Люцкановъ
Георгиевъ
20) Общински съветникъ Атанасъ Костовъ
Поповъ
21) Д-во „Любовь къмъ родината" Г-жа Родева
22) Д-во „Нови Стремежи" Г-ца - Карастоянова
23) Д-во „Надежда" — Г-жа Г. Ганчева
24) Н-ка на Административно отделение при
общината
25) Председатель на Търг. Инд. Камара
26) Председатель на " Стопанските съсловия
27) Общо Търговско Сдружение — г. СтСтаневъ
28). Общо занаятчийско сдружение
29) Сдружение на индустриалци
30) Работнически синдикагь
31) Д-во на запасните офицери^.
32) Д-во на запасните подофицдри
33) Д-во на БОЙЦИТЕ оть фронта - г. Ст. Пешевъ
'
34) Председатель на Стоковата борса - г. Кр.
Петковъ

-.35) Н-къ на Общинската санитарна служба
36) Н-къ инспекцията на труда
37) Редакцията на в. „Варненски новини"
• 38) Редакцията на в. „Варненска поща"
39) Редакцията на в. „Черно море"
Сладня е изработилъ подробна програма за
свота дейность, споредъ която:
1) Града е разд-вленъ на 12 района, който
ще бждатъ споходени оть 2-3-4 комисии, споредъ
голъмината на района.
КомисиитЬ ще събирать помощи предимно
въ пари.
2) За всека получена сума надъ 20 лв. КОМИ
СИИТЕ ще издаватъ кочанна квитанция, а суми
подъ 20 лв. ще' се пускатъ въ касички, каквито
комисиите ще носятъ съ себе си.
3) Помощната акция ще се открие съ речь
оть г. Кмета на,гр. Варна пр радио Варна на 26
т. м. 13 часа.
4) Ще се изнесатъ чрезъ радиото сжщо сказг
ки оть г. Д-ръ Йордановъ,г г-жа В. Фрлъ и Д-ръ
Ас. Ганевъ.
5) Ще се напишатъ статии въ М-БСТНИТБ вестни
ци оть г-жа Радева, г-ца Карастоянова и г-нъ Д.
Василевъ.
6) Ще се уреди чай оть женснитв благотво
рителни д-ва: Д-во „Майка". „Нови стремежи"; и
«Любовь къмъ родината".
7) Ще се апелира оть църковните амвони за
по-гоЛ-вма щедроеть.
8) Ще се иска съдействието и на учащата се
младежь.
9) Ще ,се дадатъ концерти оть радио-оркестьра въувелйченъ съставъ.
10) Помощната акция започва на 27 ноемврий
понед-влникъ.

На 19 ноемврий т. г. сл. обЗздъ
2курито п о разглейсдане проекти
т е з а канализацията на- гр. Варна
и м а своето последно заседание,.
в ъ което единодутпно е решило:
Ь Не с е дава п ъ р в а и втора.
премия.
П. С ъ трета п р е м и я о т ъ по,70,000 лв. се п р е м и р а т ъ п р о е к т и т е ,
с ъ м о т о „Л-Н" и 13-2"
Ш. Да с е о т к у п я т ъ с ъ по 35,СЮО>
лева п р о е к т и т е с ъ м о т о „Крепость"
и '.Евксиноградъ".
• ГУ. Представените проекти да^
с е излогкатъ з а п о 15 дни в ъ Со
фия и Варна — в ъ с ъ о т в е т н и т е
с л у ж б и . н а о б щ и н и т е в ъ София и
Барна.
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1-я допълнителенъ бюджетъ за 1939 г.

е утвърденъ отъ г. Мра на Влтр. работи и Нар.
Здраве съ следното

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №20431
Подписаниятъ Министъръ на вжтрешнитъ ра
боти и народното здраве, като разгледахъ прихо.дитв и разходите на 1-вия допълнителенъ бюд
жетъ на Варненската градска община, за бюдже
тната 1939 година респ. за времето отъ 16 ноем
врий т. г. до края на бюджетното упражнение,
гласуванъ отъ общинския съветъ, въ заседанията
му на 26, 27, 28 и 30 октомврий 1939 година, про
токоли № № 21 реш. 50; 22 реш*. 51, 23 реш. 52 и
24 реш.-55 и 56, на основание чл. 59 въ връзка
съ чл. 66 отъ наредбата законъ за градскитъ об
щини, чл. 76 отъ сжщата наредба-законъ и възъ
основа съгласието на Министра на финансите, да-дено съ писмото му №9894 оть 15. XI. т. г.
П О С Т Я Н О В И X Ъ:
Утвърждавамъ 1-вия допълнителенъ бюджетъ
на Варненската градска община за 1939 бюджетна
година, респективно за времето отъ 16 ноемврий
т. г. до края на бюджетното упражнение, споредъ
низложенитъ въ него подробности така:
ПРИХОДЪ — 1,200,000 лева.

РЛЗХОДЪ — 1,200,000 лева, съ следнитв
шзмънения:
ПО ПРИХОДЯ:
По § 65 буква „б" п. 1. се заличи предвиде
ния приходъ отъ 8О.ООО лв.
По § 64 буква „б" п. 2. се намали сумата оть
"750,000 лв. на 530,000 лева.
Заб. I. къмъ §64 буква „б" п. 2. се заличи.
Текста на забележка II. къмъ §64 буква „б":
йЗа вината които сжщата кооперация продаде за
износъ въ странство, заплаща такса въ половинъ
размъръ", се заличи, като вместо него се вписаследния текстъ:
„ИзнесенитЬ оть кооперацията и търговските
•фирми, • за чужбина и за консумация вънъ оть
землището на Варненската община спиртни пи
тиета, не се облагатъ съ такса".
Забележка VI се измъни такат-'
„За недеклариране или неправилно и несвое'временнно деклариране на облагаемите по настоя
щия § произведения, нарушителите се преследвать
на общо основание, съгласно наредбата-законъ за
-градскитъ общини, за неизпълнение на кметските
заповъди"./
Пункть, 3 къмъ § 64 буква „б" се изменя'
така:
„Такса върху продадено, пиво оть биренитъ
•складове въ града, и въ землището на Варненската
община".
>
Въ забележката къмъ този пункть 3. думата
„продаденото" се замъня съ думата „облаганото".
• •'• Въ забележката на п. 6. ал. I. къмъ §64 бук
ова „б" цифрата „400" се увеличава на „500*.
Ялинеи II и Ш на п. 6 се заличаватъ.

Общитъ забележки I и II въ края на п. 6 еж
валидни за ал. I. за сжщия пункть 6.
По § 64 буква „б" п. *>. се намали сумата оть
50,000 лв. на 2О.О0О лв.
По § 64 буква „б" п. 7. се заличи предвиде
ната сума оть 200,000 лв.
По §64 буква „б" п. 10 се заличи предвиде
ната сума оть 120,000 лева.
Пункть 11 къмъ §64 буква „б* се изменя
така:
: "
„Облогътъ върху месечната заплата и всички
други добавъчни възнаграждения, подъ каквато и
да било форма, на чиновниците въ1 обществените
и частни предприятия, както следва:
.
^
Оть 6,001 лева до 10,000 по Ъ%.
Отъ 10,001 ... до 15,000 по Ъ%.
Отъ 15,001 „ до 20,000 по 1%.
Отъ 20,001 „ нагоре по 10^.
Въ забележка I. къмъ сжщия пункть думите:
„при учрежденията" се заличаватъ.
Заб. II. къмъ сжщия пункть се заличи.
Заб. V. къмъ сжщия пункть се заличи.
Въ забележка VI. думата „пенсия" — 3 редъ
средата отгоре, се заличи. ;<
По §64 буква „б" п. 11. се намали сумата
оть 2ОО.ООО лв. на 50,000 ла.
ПО РАЗХОДЯ:
§ 50 буква „а" п. 1. се намали кредита оть
1,9ОО,ООО лв. на 1,100,000 лв.
Постановлението и бюджета, да се предадать
на Господина кмета, за изпълнение.
София, 16 ноемврий 1939 год.
Министъръ: (п) НЕДЕВЪ

ЗАПОВВДЬ
.№195
гр. Варна, 22 ноемврий 1939 година.
-:•:..,,„ ._;;•.;

§ Т

Възъ основа § 72 отъ правилника за прила
гането закона за реквизицията,

Запов-Ьдвамъ:
Задължавамъ всички собственици на коне,
едъръ добитъкъ и превозни средства: кола, брички, габриолети, автомобили, камиони, мотоциклети,
велосипеди и др. въ срокъ 15 дни да заявять въ
общинското управление, административно-гражданско отделение, за вевка настжпила промъна въ
притежаванитъ оть тъхъ наличности поради по
купка, продажба, замъна, загубване, унищожаване
и пр.
Нарушителите ще се наказватъ съгласно чл.
25 оть закона за реквизицията.
Кметь: (п) Инж. Я. Мусгаковъ

„ВАРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Обявление
Варненската Градска Община съобщава на
общинскитв данъкоплатци, че по утвърдения първи
допълнителенъ бюджетъ на общината за 1939 год.,
за изхранване семействата на повиканите? подъ
знамената, еж предвидени следните приходи:
1) Такса върху произведеното и заварено ви
но, декларирано и пров-врено отъ акцизната власть
презъ 1939 год. на литъръ по 1 лв. плащана отъ
питейните заведения, складове, изби и кооперации.
Сжщо за ракиитЬ ло 2 лв.; за коняци, мас
тика, ликьори, вермути, и други подобни по 5 лв.
на литъръ.
ГорнитЬ такси се плащатъ 30% до 10 декем.
2) Такса въ размъръ 2Ъ% върху патентнитъ
стойности надъ 500 лв. отъ патентите за второто
полугодие на 1939 год. за производство на захар
ни изделия: шоколадъ, локумъ, халва, какао, мас
ла етерни и ароматични препарати, парфюми, са
пуни, сокове отъ плодове, лимонади,. пивоквасъ,
нишесте, скорбъла, макарони, фиде, сурогати на'
кафето, свещи, хайверъ, риби консервирани и др.
3) Допълнителна такса за домашнитъ при
служници въ разм%ръ на 50% отъ плащаната об
щинска такса презъ 1939 год.
4) Допълнителна такса за луксозни кучета по
100 лв. за дворнитъ, и по 1,000 лв. за стайнитъ.
Такситв по точки 2,3 и 4 се плащатъ добро
волно до 30 ноемврий т. г., следъ тази дата се
събиратъ съ 10% увеличение, и принудително.
5) Облогъ върху месечната заплата и всички
други добавъчни възнаграждения, подъ каквато и
да било форма, на чиновниците въ общественитв
и частнить предприятия, както следва:
отъ 6,001 лв. до 10,000 лв. по Ъ%.
отъ 10,001 лв. до 15,000 лв. по Ъ%.
отъ 15,001 лв. до 2О.ООО лв. по 1%.
отъ 20,001 лв. на горе
по 10%".,
Горния облогъ се удържа за м. м. ноемврий
и декемврий т. г. отъ платцитв на общественитъ
и собствените на частнитБ предприятия, върху
плащаните отъ тЬхъ заплати и други възнаграж
дения и съ списъкъ се внася въ общинската ка
са най-късно десеть дни следъ изплащането на
заплатите. Платцитв и собственицитв на обществе
ните и частни предприятия, ако не спазятъ горе
посочените повеления, подлежать на глоба до
хиляда лева.
Облогътъ се пресмъта върху брутната сума
надъ 6,001 лв., а се изчислява върху чистата сума
следъ приспадане законнитв удръжки съответно
за м. ноемврий и декемврий 1939 год.
Лица, които получавать повече отъ едно въз
награждение, плащани отъ нъколко предприятия
и на които общата месечна сума надминава
6,001 лв., еж длъжни да подадътъ декларация въ
финансовото отдвленйе на общината. Деклараци
ите се получавать и подаватъ въ финансовото
отд-вление на общината, най-късно за м. ноемврий
до 5 декемврий т. г. и за м. декемврий до 5-януарий 1940 год.
Общи възнаграждения, които се получавать
периодично или края на годината, се разпредълятъ, като да еж получавани по месечно, и съоб
разно общия месеченъ сборъ се изчислява съот-
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ЗаповЪдь
_№ 195
гр. Варна, 22 ноемврий 1939 година.
.
§2
За приложение на първия допълнителенъ.
бюджетъ на Варненска община за м, м. ноемврий
и декемврий т. г., възъ основа на п. 2. къмъ при-г
ходенъ § т. 64 т. б на сжщия бюджетъ,

Запов^двамъ:
Всички производители на спиртни напитки.
да подаватъ декларация въ Финансовото отделе
ние на общината за всЬко продадено отъ ТБХЪ
количество вино, ракия и др. на питиепродавци,
винарски складове и кооперации. Декларациите
следва да се подаватъ най-късно на следующия
день отъ изнасянето на спиртни питиета.
На неподалигв декларация ще се» съставятъ
актове и ще се глобяватъ до 1,000 лв. за ВСЕКИ
отдъленъ случай..' . . '
ЧИНОВНИЦИТЕ отъ Финансовото отд-вление и
всички общински служители се задължаватъ да
следятъ за всички продажби на спиртни питиета
отъ производители и да съобщаватъ на Финансо
вия Началникъ.
Финансовото отделение да извършва ежеме
сечни пров-врки на всички производители на
спиртни питиета и когато се констатира, че има
продажби, за които не е подадена декларация, да
се съставятъ актове за глобяване на нарушителите
на настоящата запов-ъдь.
Кметъ: (п) Инж. Я. Мустаковъ

Граждани не забра
вяйте беднитЪ! Подпо
могнете ги щедро.
ветния облогъ. Тукъ спадатъ всички лица, които
ще получатъ презъ посоченитъ месеци заплати и
всъкакви други възнаграждения, хонорари, или
отъ непостоянна работа, надъ 6001 лв., като юрис
консулти, експертъ-счетоводители, адвокати на сво
бодната практика, лъкари, архитекти, инженери ипр..
Облогътъ по декларациите се изплаща найкъсно съответно на 15 декемврий и 15 януарий
1940 година.
,
Неподалитв декларация и подалитЬ неточна
декларация се глобяватъ отъ Кмета до 1,000 лева,.
и облогътъ имъ-се събира веднага принудително
и съ 10% глоба.
Отъ общината

Граждани манифестирайте вашата
обществена солидарность, проявете ва•ШИТБ човЪшки добродетели и изпълне
те вашия патриотиченъ дългъ, като да
дете щедро своята лепта за подпомага
не на бедните.
Граждани, специални комисии ще
ви посетятъ. Дайте си щедро вашата
дань за ония, които страдагь и еж ли
шени отъ средства за препитание.

