Таксата е платена.
Година V I .

Варна, 17 Мартъ 1926 год.
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РЖЖЕ

ВЕСТНИ

Официално издание на Окржжната Постоянна Комисия.
ИЗЛИЗА

ГОДИШЕНЪ

СЕДМИЧНО

АБОНДМЕНТЪ

За общини
.
. .
200 лева
За Банки, Д-ства и Учил. Настоятелства. 100 „
За частни лица и кооперации
. 50 „

Ком. да си образува коопгроряп.
самасгоятеленъ кашалъ.

Теле<*>он-ь N 3 9 4 .

ТАКСИ
За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м.
по 1 ив. За частни предприятия и лица на дума по 1 яв.
на кв. с/м. по 80 ст. За баланси на кооперации и син
дикати на страница по 150 лв. За баланси на Д-ва и
пр. на страница 300 лева.
ЗЯБЕЛЕЖКЛ: Таксите се снЬтатъ за една публикация
при повторение таксите се удвоявагь.

внесе въ кооперацаята като дялове или дългосроченъ влогъ. Какво би станало тогава?
Да предположимъ, че известна кооперация
има 100 души членове; всеки като засее по
1 декаръ съ пшеница която продадена по
700 лева ще дадатъ 70,000 лева още първата
година. Ако това се направи три години по
редъ ще се получи 210,000 лева капиталъ
на самата кооперация. Ако се ззсЬе по
2 декара, ще се получи единъ капиталъ отъ
половинъ милионъ лева!
Направили се това, освенъ че коопера
цията ще има половинъ милионъ лева, но и
всеки кооператоръ ще имъ спестени пари
по 2—3 хиляди лева.
Освенъ това, кооперацията да пред
приеме залесяването на всички пжтища, ми
наващи презъ общитЬ земи на селото, да
облагороди всички дивачки въ землището на
селото и си засади двадесетина декара ово
щна градина и по тоя начинъ ще притежа
ва и около 7,000 овощни дървета, отъ кои
то, къмъ десетата година ще има най-малко
по 10 кгр. плодъ на дръвче или 70,000 кгр.
които продадени най-малко по 2 лева ще
даватъ годишно по 140—150 хиляди лева.
Ето кжде еж основит& на самостойнитЬ
капитали. Кооперации, заработете въ това
иаправление!

Че най-болния и най-важния въпросъ
въ нашето кооперативно д"Ьло е въпроса за
паригтз е една истина върху която неможе
да има две мнения. Че кооперацията трЪбва
да заработи съ свои капитали и се откопчи
отъ разните банки е тоже истина, но че
никой не се е замислювалъ да увеличи ка
питала на кооперацията съ реални и истин
ски източници е сжщо за жалость една
истина.
Че кооперацията може най-лесно да увеличи своя капиталъ и да заработи съ самостоятеленъ активъ, стига само да има инициатива и желание се вижда отъ следното:
Всекиму е известно първоначалния начинъ на образуването на днескашниттз на
ши землед*влчески банки. Техните капитали, които днесъ еж милиони, еж образувани
въ началото съ задължително засяване на
всЪки земледЪлецъ по известна часть земя,
като получената стойность на произведена
та храна се внасяше въ банката. Тази е
основата на земледЪлската банка. Нима не
може да стори това и кооперацията? Тя мо
же прекрасно да стори това, стига да има
( | Янчеаъ.
инициатива и желание!
Една малка сметка би ни нагледно убе
дила въ това. Некз общото събрание на ко
операцията реши, щото вс-Ьки неинъ членъ
да засеЪ по единъ декаръ съ захарно цвек
За преуспяването на землед^лието не
ло, пшеница или царевица, и презъ есеньта, като прибере реколтата, стойностьта еж достатъчни евмо добри почвени и кли-

Прии1ръ за з?нщЪщо.
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Варненски Окржженъ Вестникъ
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Дания
България
матически условия. Необходимо е земледЪ123,393,400
5,000
Масло
л е ц а — сгопанинъ ла бжде просветенъ и
32,694.000
запознатъ подобре съ своя поминъкъ. Са Мл^ко пресно
5.053,808
мо така можемъ да си обяснимъ обстоятел Мл^ко консерв.
8,859.600
8,859600
117,100
ството, че страни като Швеция, Финландия, Сирене
за лв. 3,500,000,000
572,892,376
нЪкои области на Германия, поставени при Яйца
16,376,320
сравнително неблагоприятни природни ус Птици за лв. 850,000.000
Какво грамадно производство и износъ1
ловия, еж несравнено понапредъ въ областьта на землед-влието. отъ колкото други Само маслото по 60 лв- прави 7,400,ООО.ООО
въ умерения климатъ съ богата още дев или повече отъ целиятъ износъ на Бълга
рия. Ний имаме условията за развитието на
ствена почва, каквато е и България.
Съ единъ примЪръ ще илюстрирамъ скотовъдството и достатъчно фуражъ, съвпо-добре това. Вземамъ Дания, 2'/з пжти семъ не е нуждно да внасяме такъвъ отъ
по-малка отъ България и съ население странство, както това прави Дания, но лип3,377.000 житоли. Но ако погледнемъ отъ сватъ ни знание и интересъ въ това на
близо положението и поминъка на нейния правление.
Датския селянинъ е постигналъ тия ре
селянинъ, ще видимъ, че тя стои далечъ
зултати
благодарение расовия добитъкъ,
по-напредъ отъ насъ. Докато у насъ отъ
който
има,
и изобилното му и правилното
декаръ пшеница и ечемикъ се получава
отхранване,
средно отъ 90—-100 кгр. зърно, датския зеПрочие нито едно зърно царевица или
млед-влецъ е получилъ презъ 1924 г. сред
ечемикъ
да не се продава, а да се превърно за цЪлзта страна, пшеница 248 кгр. и
натъ
въ
много
по-ценните произведения —
ечемикъ 230 кгр. отъ декарь. Това е ресвинско
месо,
млеко,
масло и др. за които
зултатъ на добрата обработка на НИВИГБ,
има
по
добъръ
пазаръ,
както у насъ, така
торението и подбора на семето. Особено
и
въ
странство.
силно е развито въ Дания скотовъдството.
Т. Шоповъ.
Следните цифри ясно характеризиратъ това: .
Дания
България
броя
броя
Рогатъ добитъкъ 2,666,584
1,877.108
Коне
549,937
398,237
Свине
2,868,139
1,089,700
Кокошки
20,285,000
6,545,900
М. В. Р. Н. 3.
Окръжно.
Ние надминаваме Дания само по броя на
овците и козите, но голямото число на Отд. Административно
До Г. Г. Окр, Управители
Полицейско
дребния добитъкъ обикновено е признакъ
въ Царството
№ 1585
на едно изостанало назадъ земледЪлйе, по
Преписъ —. До Министернеже за овцевъдството еж нуждни големи 8 февруарий 1926 г.
София
ството на Финансите
мери, а разумниятъ земпедЪлецъ разработ
ва и използва всичката си земя. Той не ос
Некои окр. постоянни комисии и общини
тавя дори угари, а ги замества съ засвване сд намерили, че оврдясного предписание на
легуминозни растения (люцерна, фий, бобъ Министерството на фананеите № 16288 (Дър.
и др.) които обогатяватъ почвата съ азотъ вестнакъ брой 103/925 год.) и това на Мини
отъ въздуха, повече отъ колкото ако тя стерството на Влтрешпите работи и народното
остане не работена една година.
вдраве № 69 (Дър веетникъ брой 231/926 г.)
Дания не изнася зърнени храни, а ця сд въ проиворечие, относно общинските при
лото производство, чрезъ скотовъдството, ходи: общинско право върху патентите за пра
се преобржща въ месо, млеко, масло, яйца во търгуване съ спиртни пития и общинския
и др. животински произведения. Напротивъ данъкъ върху занятията 60% върху патенти?*
тя ежегодно внася едно значително коли аа правопроизвеждане и.продаване спиртна пи
чество зърненъ фуражъ, главно царевица й тия и тютювъ Това е накарало същит* уч
ечемикъ, Съ СВОИГБ млечни произведения реждения да се обърнатъ въмъ Министерството
и яйца Дания и Холандия, продоволству- на вдтрешните работи и народното здраве съ
ватъ Лондонъ. Ето едно сравнение за изно своите запитвания, въ отговоръ на които имъ
са на тия произведения презъ 1924 г.:
се даватъ, следните разяснения:
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Л&рненски Охржжеиъ Вестникъ

1) Съ закона за изменение и допълнение
на законите за окръжните съвети, за град
ските и селски общини отъ 2.6 .VII.924 г. (Д.
В. брой 92) съ чл. 7 буква „яс" (сега т. 16
отъ чл 67 отъ закона за селските общини и
чл. 88 закона гр. общ.) се създазе яовъ приходъ за общинските управления подъ формата
ва общинско право върху питиепродавците, за
право търгуване въ общината, като за основа
за определяне неговия разиеръ се взеиа пла
щания отъ техъ на държавата патентъ за пра
во търгуване съ спиртни питиета. Отъ тоя
гекстъ на закона е явво, че тоя общински данъкъ нема нищо общо съ закона за акцизите
н патентовъ сборъ върху питиетата. Той е единъ самостоятеленъ данъкъ, съ който се об
лагатъ. въ полза на общината известна катего
рия отъ жителите й и той не е никаква връ
хнина
2) Съ закона за изменение и допълнение
на закона за окръжните съвети, за градските
и селски общини отъ Ю.У1.1922 г (Дър. В.
брой 53 с г ) е издаденъ другъ самостоятеленъ
общински данъкъ върху занятията) сега т. 26
отъ чл. 67 закона сел. общ и чл. 88 закона
гр. общ.), съ който пъкъ за основа при опре
деляне размера му се взема процента 6 0 % вър
ху патентите за произвеждане и правопродаване на спиртни питиета и тютюиъ. И тоя давъкъ е самостоенъ и нема нещо общо съ за
кона за акцизите и патентова сборъ върху пи
тиетата, макаръ, че за определяне неговия размеръ се прибегва до размери, определени въ
последния зиковъ. И ТОЯ данъкъ също не 8
никаква връхнина.
3) Параграфъ 6 отъ закона за изменение
и допълнене закона за акцизите и патентовия
сборъ върху питиетата изброява връхнините и
процентвте нмъ които могатъ да се налагатъ
върху патентите за питейната търговия. Сле
дователно, вънъ отъ изброените връхнии, дру
ги в е могатъ да се събиратъ върху патентите
за питейната търговия и, ако има такава, пред
видени въ векой другъ специаленъ законъ, те
се отменяватъ, какъвто е случая съ половинъ
гооишния патентъ, заменяващъ общински налогь (Забележка 1 на чл 12 отъ закона общ
налогъ, Д. В. брой 104/924 г.).
4) Изобщо отъ съдържанието на поста
новленията, уреждащи облозите по т. т. 15 •
16 на чл 67 зак. сел общ и чл. 88 аав. гр.
общ. се разбира, че общ. данъкъ по т. 1й е
общинско право въ смисълъ, че по силата на
него, следъ плащането на тоя общински да
нъкъ, воеко лице въ пределите на дадена об
щина добива правото на упражнява занятието

Стр. 3.

„Питиепродавство", а втория се нарича „Об
щински данъкъ върху занаятъ", началото ва
които пъкъ изхожда отъ самото упражнение
на тая професия въ пределите на същата об
щина. Отъ така изяснени техните основни на
чала явствува техното съществуване, като от
делни, самостоятелни общински облози Въ техъ
не се съдържа нито единъ елементъ, който ха
рактеризира субсидирания облогъ нареченъ
връхнина
Фактътъ, че за определяне размера на еина и на другия облогъ, се взема за база пла
щания патентъ за право търгуване на с&щите, съвсемъ неизменя техното естество, като
самостоятелни данъци. Това е просто елинъ
начинъ на процедиране за определяне техния
размеръ, а самия начивъ на това процедиране
никога не изменя нито определя техното ес
тество и видъ на данъци, а създава само из
вестни удобства за по-справедливо и по-лесно
определяне техния размеръ, вследствие на кое
то, те не съ. връхнини и следователно немогатъ да се сменятъ, че попадатъ подъ удари
те на постановленията на последната алинея
на § 6 отъ закона за изменение и допълнение
закона за акциза и пр обнародванъ въ Д. В.
брой 89/925 год. и по силата на която да се
считатъ за таситно отменение съ тоя по-новъ
законъ.
Следователно, те съ отделни самостоятел
ни общински преви данъци, а не връхнини,
както и ио-горе се каза и щомъ оъ създадени
съ спещиални закоци, които непротиноречатъ
на закова за изменение и допълнение на зако
на за акцизите и пр Д В брой 89/925 год.,
те съ напълно законни и ще се събиратъ, съ
гласно окръжното предписание л. 69, Д. В
брой 231 отъ 12 януарий т. г,, въпреки ок
ръжнвто на Министерството на финансите №
16288/925 г. Д. В брой 103 с г което е не
правилно въ това отношение и не следва да се
прилага, защото съ окръжни немогатъ да се
отменяватъ закони.
Гдавенъ секретарь: И. Разсукановъ.
Началникъ на отделението: Т. Христовъ.
Верио,
Началникъ на отделението; Т. Христовъ
ВАРНЕНСКО
Окржжно Управление
№ 1-7ЧП
№ 1730
18 февруарий 1926 г.
Варна.
За звание.
Окр.

_ Д ° Варненската Окръжна
Постоянна Комисия, Варнен.
и Провадийския гр. общин.
кме тове, Варненския и Провадийския окол. началници.
управнтель: С. Дончввъ.
Секретарь: Ст. Коларовъ.
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Вжрненскж Окржжен-ъ Вествшкъ

Стр, 4.

Настоящето въ преписъ се изпраща
на г. г. общинските кметове въ окржга, ва
сведение в изпълнение.
Варна, 11 мартъ 1926 гол.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь; М. Ботушаровъ

ОКРЮКНА
Сметна Палата
№ 1377
12 фавруарвй 1926 г.
гр. Шуменъ.

До Господина
Окръжния управитель
гр. Варна.

Тукъ приложенъ изпращамъ Ви, Господи
не Управителю, единъ преписъ отъ решението
на Върховната Сметна Палата, взето въ общо
събрание на отделенията & на 23 януарий н.
г. за реда и вачава по който отчетниците подаватъ касационните си жалби.
Много отъ отчетниците, не знаятъ този
редъ, и ставатъ причина за водене излишна
преписка между Шуменската Окрхжна Смет
на Палата и техъ съ което се зпбаая даване
то ходъ на касационните жалби.'
Ето защо моля Ви, Господине Управителю
да се разгласи между ВСИЧКИ държавни, окръжни в общински отчетници съдържанието
на решението па Върховната Сметна Палата.
което да имъ служи за рлководство при пода
ване касационни жалби срещу окончателните
решения на Палатата.
Приложение: преписа.
Председатекъ: Цаневъ.
Секретарь
ВАРНЕНСКО
Окрхжно Управление
№ 1729.
. ' „
10 ,
18 февруарии 1926 г.
Варна.

Атанисовъ

До Варненската Окръжна
Постоянна Комисия и Варненски и Провадийски Град.
Общ. Кметове, Варненски и
Провадийски окоп. Н-ници и
Варненски Градоначалникъ.

За знание и спазване.
Окр. Управитель: 0. Дончевъ.
Секретарь: Ст. Коларовъ.
§
Настоящето съ приложения преписъ
Ч* се изпраща на г. г. общинските кметове
% за сведение.
Варна, 11 аартъ 1926 гол.

Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М. Ботушаровъ

ВЪРХОВНА
Сметна Палата
Т« VII—632
26 януарий 1926 г.
София.

Препис*

Окржжн»

До Окр. Сметни Палати

Върховната Сметна Палата, Общо събра*
ние на отделенията >, заседание отъ 23 януарий
1926 година
РЕШИ:
I ВисящитЪ дела въ Върховния касационенъ САДЪ и ония по които ся подадени ка
сационни жалби предъ Върх. Сметна Палата
и не с ъ изпратени въ Върховния Касац. слдъ
подлежащъ на разглеждане отъ Върховната
Сметна Палата.
II. Окръжните Сметни Палати, при прие
мане на касационни жалби противъ техни ре
шения да се ръководятъ отъ следните правила:
1) Касациояата жалба се подава въ единъ
екзе&пляръ. Тя може да бкде и не мотивирана.
2) Обгербова се като касационна жалба,
подадена противъ решение на Апелативенъ съдъ.
3) При подаването й тя се придружава:
а) Съ преписъ отъ решението, което се
обжалва.
б) Съ удостоверение за внесенъ касацноненъ депозитъ съгласно чд. 724 отъ Граждан
ското съдопроизводство.
4) Ако касационната жалба не е обгерб
ване, или не е. правилно обгербвана, не е пред
ставено удостоверение за ваесенъ касационенъ
депозитъ, или внесения е недостатъченъ, пред
седателя на Окрджната Сметна Палата изиск
ва отъ страната да изправи дефектите съ съ
общение, въ което, като се дава срокъ на стра
ната, се съобщава, че на жалбата не ше се
даде ходъ, ако не блдатъ изправени дефекти
те. Ако страната ве изправи тези дефекти въ
дадения срокъ и е изтекалъ срока предвиденъ
въ чл. 68 отъ закона за Върховната Сметна
Палата и за Окръжните сметни палати, жал
бата се оставя безъ ходъ, а касационния де
позитъ се повръща на касатора служебно
Не прилагане къмъ касационната жалба
преписъ отъ отъ обжалваното решение не спи
ра хода й
5) Следъ като б&датъ изправени всички
дефекти, председателя на Окржжната Сметна
Палата изпраща жалбата въ Върховната Смет
не Палата придружена съ книжата посочени
въ п. 3, и съ разписката за врлчване на препи
са отъ решението, както и отчетната преписки.
III. Настоящето решение да се съобщи на
Окръжните Сметни Палати, за сведение и из
пълнение.
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Варненски 0) •жженъ Вестникъ
Председатель; Генадвевъ.
Секретарь: Шадварджвевъ.
Верно,

прн Шуменската Окр. Сметна Палата,
Секретарь: П. Атанасовъ.
Верно,
при Варненското Окр. Управление,
Секретарь: От. Коларовъ

ПЕТРИЧКО
Окржж. Управление
. № 790
10 февруарнй 1826 г.
гр Петричъ.

Окржжио.
До Г. Г. Окржжните
Управители въ Царството.

ВАРНЕНСКИ
Он». Ветер»- Ггюмрь
До Господина
№ 301.
Председателя на Варненската
27 февруарий 1926 г.
окржжна Пост. Комисия
гр. Варна.

Понеже по-голямата часть отъ общи
ните и до сега не еж внесли въ Б 3. Бан
ка следующитЬ се 2% върху редовнитЬ
тЪ приходи за фондъ постройка на ветери
нарни л-бчебници и амбулатории за 1924—
925 год. 925—26 год, макаръ тия суми да
еж гластвани отъ общинските съвети то,
съгласно предписанието на Министерството
на Земледелието и държавнит-Ь имоти, отд.
Ветеринарно, № 501 отъ 2 февруарий н. г.
моля разпореждането Ви, Господинъ председателю, чрезъ проверителите на повере
ната Ви комисия да задължите виновните
секр.-бирници съ сумите — не внесени, за
сметка на фонда и лихвите имъ. Сумите да
се внесатъ до края на тая финансова годи
на въ Б. 3. Банка по реда указанъ въ окржжното № 2084 отъ декемврий 1925 год.,
Окржженъ вестникъ брой 24 сящо 1925 г.

Съ законъ отъ 13 мартъ 1925 г., Държавенъ вестникъ брой 287 отъ 26 мартъ с.
г., градъ Мехомия е преименованъ Разлогъ
гд1>то е и окръжния центъръ. Тая промяна
изглежда да не е известна на много учре
ждения, които различно адресиратъ кореспонденцията си, поради което става зна
чително закъсняване при получаването й.
Ето защо моля да се разгласи тази про- ;*
мена и опомене, че Банско не е районъ (из 04
вестна м-бстность), а е градъ въ Разлошка- %
та околия (бивша Мехомийска) и че не гр.
Банско е седалище на Окол. началникъ, а
гр. Разлогъ (гр. Мехомия).
за Окр. управитель: Д-ръ Золотовичъ.
Секретарь: Шуковъ.

N6 1731
18 февр. 1926 Г.

До Варн. Окр. Пост. Коми*> Варненски и Провад. Гр.
Общ Кметове, Варненски Градоначалникъ, Варнен. и Про
вадийски Окол. Началници.

си

За сведение.
Окр. управитель: С. Дончевъ.
Секретарь: Ст. Коларовъ.
°°

04

^

Настоящето въ преписъ се изпраща на г, г. общинските кметове въ Варненския окржгъ за сведение.
Варна, 11 мартъ 1926 г.
Поедседатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М. Ботушаровъ

Сто 5

Окр. ветер. лЪкарь: Д-ръ Тюлевъ.
Настоящето въ преписъ се изпраща на г. г. общинските кметове въ
Варнен. окржгъ, за бързо изпълнение.
Варна, 10 мартъ 1926 год.

за Председатель: Г. Щереиъ
за секр.-бирникъ: Хр. Ивановъ

Ма 369
13 мартъ 1926 г.

До г. г. Обшил, кметове
въ Варненски окржгъ.
За сведение на г. г. длъж.
Ветер. лекари и фелдшери.

Понеже въ некои общини се намиратъ и издаватъ общински свидетелства отъ стария образецъ (белите) съ валидность 10 дни, когато но
вите такива (сини) еж съ валидность 5 дни, и въ
такъвъ случай се явява едно противоречие то за
това съобщавамъ на г. г. общинските кметове, че
въ тия общини, въ които се намира още отъ тия
старите общински свидетелства, съ валидность 10
дни, при издаването имъ да се поправя валидностьта на същите — за 5 дни.
Тия общински кметове, които не спазвагь
горното, ще имъ се съставлявать актове за гло
бяване.
за Окр. ветер. лекарь: Н. .Мариновъ.
Секр.-счетоводитель: ф-ръ Ив. Христовъ

Варненски Окржженъ Вестникт.
Прокурорски надзоръ
при
До Господина
Варненски Окр. Сждъ Председателя на Варненската
№ 1771
Окржж. Постоянна Комисия
27 февруарии 1926 г.
гр. Варна.

Съгласно чл. чл. 84—88 отъ правилника
за службата на „фондъ за подобрение затворното дело въ България", моля нареждането Ви Господинъ Председателю, да се поканятъ всички общини отъ поверения Ви
окржгъ, давнесатъ веднага съ вносенъ листъ
въ Б. 3. Банка въ приходъ на горепоменатия фондъ предвидените въ бюджета имъ
за 1926—927 финансова година суми за въ
полза на фонда, като онези общини които
не еж предвидели такива суми се поканятъ
отъ Ваша страна да гласуватъ допълнител
но такива и ги внесатъ въ приходъ на фонда.
Сжщо да имъ се предпише за предви
дените суми да оведомяватъ поверения ми
паркетъ, като сжщевременно изпратятъ и
втория екземпляръ отъ вносния листъ за
внисанието имъ въ 3. Банка.
Освенъ това поканвате се Господинъ
Председателю да внесете тоже предвидена
та въ бюджета Ви за настоящата финансо
ва година сума за въ полза на фонда, като
изпратите въ паркета и втория екземпляръ
отъ вносния листъ.
Прокуроръ: Ив. Ивановъ.
Секретарь: не се ч
Настоящето се изпраща на г. г.
общинските кметове въ окржга за из
пълнение..
Варна, 10 мартъ 1926 год.
за Председатель: Г. Щеревъ
Секр.-бирникъ: Г. Атанасовъ
ДЪРЖАВНА
Подв. Земл. Катедра
№ 624
6 мартъ 1926 год.
гр. Варна.

Окръжно
До г. г.|Общин. Кметове
въ Варненско

Умоляватъ се г. г. общинските кметове
да разгласятъ, че на 1 мартъ н. г. еж от
крити и почватъ да действуватъ жребцовитЪ станции въ окржга въ следнитЬ пунктове;
А. Въ Варненско:
1) гр. Варна — 3 жребеца: 1 рисиста
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порода, 1 арабска порода и 1 английскапорода;
2) е. Козлуджа — 2 жребеца: 1 анг
лийска порода и 1 арабска порода;
3) с. Николаевка — 1 жребецъ половинъ английска порода;
4) с. Сарж-гьолъ — 1 жребецъ рисиста
порода;
5) с. Ботево — 1 жребецъ половинъ ан
глийска порода;
6) с. Аджемлеръ — 1 жребецъ арабска
порода;
7) с. Булево — 1 жребецъ арабска по
рода;
8) с. Крумово — 1 жребецъ рисиста
порода;
9) с. Сарж-дъръ —. 1 жребецъ арабска
порода;
16) с. Кара-хюсеинъ — 1 жребецъ ри
систа порода;
Б. Въ Провадийско:
1) гр. Провадия — 1 жребецъ половинъ
английска порода;
2) с. Тестеджий —1 жребецъ рисиста
порода;
3) с. Девня — 1 жребецъ англо-арабска порода;
4) с. Вълчи-долъ — 1 жребецъ араб
ска порода;
5) с. Караджа-отъ — 1 жребецъ араб
ска порода;
6) с. Кутлу-бей — 1 жребецъ арабска
порода;
7) с. Арапларъ — 1 жребецъ арабска
порода;
8> с. Шадж-кьой — 1 жребецъ арабска
порода;
9) с. Елесъ-факж — 1 жребецъ арабска
порода;
10) е. Невша - 1 жребецъ арабска
порода;
11) с. Черковна— 1 жребецъ половинъ
английска порода;
12) е. Градинарово —1 жребецъ поло
винъ английска порода;
13) с. Куванлъкъ —- 1 жребецъ поло
винъ английска порода;
14) с. Бейлий — 1 жребецъ половинъанглийска порода;
15) с. Султанларъ — 1 жребецъ араб
ска порода.
Таксата за покриване една кобила отъдържаванъ жребецъ е 20 лева.
За второ и трето пущане на сжщата
кобила не се взема друга такса.
Стопанинъ чийто кобила ще се пуща

на държавенъ жребецъ, требва предвари
телно да се Снабди съ бележка отъ вете
ринарния лЪмарь или фелдшеръ, за че ко
билата е здрава и може да се покрие отъ
държавенъ жребецъ. Издадената бележка
отъ ветерин. властъ важи само за 10 дни.
Издръжката на жребците и коняригЬ е
за сметка на.,окр. бюджетъ.
Средствата на скотовъдците бюджети
не могатъ да се изразхо"дватъ за издръж
ка жребцови станцииДиректоръ: П. Поповъ
Секр.-счетоводитель: Д. Радевъ.
ВАРНЕНСКА
-Окр. Постоян. Комисия
До Г. Г. Общин. Кметове,
№ 954
Председателите на училищнит
12 «апгь 1926 г
* настоятелства и Председателите на скотовъдните
п
гр. Варна.
фондове въ окржга.

Въпреки решението на Варненския окржженъ съветъ оповестено съ. окржжно №
1472 отъ 7 юлий 1925 год., печатано въ бр.
1 на Варненски окржженъ вестникъ съ кое
то всички общини, училищни на
с т о я т е л с т в а и скотовъдни Фондо
в е в ъ ©мржга з а д ъ л ж и т е л н о пубп й н ^ в а т ъ с в о м т ъ обявления в ъ
о к р ж ж н и я в е с т н и н ъ , има десятки слу
чаи когато нЪкои отъ въпросните учреж
дения не спазватъ това решение, като даватъ своите обявления въ местни вестници,
б е з ъ да е ж ги дали предварително
в ъ окржжния в е с т н и к ъ .
Предупреждаваме за последенъ пжть
всички г. г. кметове, председатели на учи
лищни настоятелства и председатели на
скотовъдни фондове, че въ бждаще най-стро
го ще се прилага въпросното решение и
направените разходи по публикация на гЬхни обявления въ други вестници нЪма да
имъ се признаватъ при отчитането.
Зсмчнн обявления на споиленат и т й учреждения задължително
щ е с е д а в а т ъ з а публикация в ъ
окржжния вестникъ.
Това се прави съ цель отъ една стра
на да се закрепи финансово вестника и отъ
друга, публикуваните въ него обявления
най-добре ще псллшатъ цельта си и ще запазятъ интересите на учрежденията, тъй
като окржжния вестникъ има своето широ
ко разпространение, преди всичко именно
въ ония среди, които се интересуватъ отъ
търговете и стопанския и културенъ животъ на нашия окржгъ.

Като изключение ще се допущатъ на
желающите да публикуватъ и въ други ве
стници своите обявления, с л е д ъ нато
е ж публикувани в ъ окржжния в е 
с т н и к ъ . Но за да се спазва решението на
окржжния съветъ, т а к и в а ж е л а ю щ и
в ъ с в о е т о препроводително писмо
на обявлението до О к р ъ ж н а т а по
стоянна комисия щ е з а я в я в а т ъ ,
че ннелаятъ обявлението иилъ о с в е н ъ в ъ окржжния, да с е напеча
ти и в ъ другъ м е с т е н ъ в е с т н и к ъ .
В ъ т а к ъ в ъ случай, Окржжната
Постоянна Комисия, ще решава
дали е необходимо това и а к о е
необходимо, щ е с е с ъ о б р а з и в ъ
кой яс&стенъ в е с т н и к ъ най-добре
публикуването на обявлението щ е
постигне цъльта ек и щ е го даде з а
с м ъ т н а на даденото учреждение.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М Ботушаровъ
ВАРНЕНСКА
Окр. Постоян. Комисия
№ 927
12 мартъ 1926 г.
гр. Варна

До Г. Г. Общинските
Кметове въ окржга.

Управлението на I Български мостренъ
панаиръ въ гр. Горна-Ореховица, съобщава
че тази годишния пролетенъ панаиръ ще
се състои отъ 25 мартъ до 4 априлъ.
Като имате предъ видъ гол-Ьмото зна
чение за българските занаятчии, индустри
алци и земледелци и рекламата която те
ше си направятъ чрезъ мострения панаиръ,
молимъ да доведете до знанието на произво
дителите въ района на общината Ви и ги
поканите да взематъ участие въ панаира.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М Ботушаровъ
ТУКЪ — г. Окржжния Управитель.
Понеже се приготовлява въ Гарнизона
учебникъ по Отечественна География за
войника желателно е да се поместятъ въ
нея и сведения за околийските събори и
панаирите, които ставатъ презъ годината
въ окржга Ви. Моля да ми се изпрати по
възможность най-скоро, такова сведение съ
обозначение отъ кога до кога трае и какви
предмети се излагатъ или продаватъ.
.49 12 — 12 февруарий 1926 г., Варна.
Бракаловъ
Полковникъ отъ Щаба на Вар. 1 арнизонъ.
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Варненски Окржжсит. Вестникъ

Стр. 8.

даване, въ канцеларията на общинското уп
равление, за отдаване на предприемачъ по
стройката на отходни мЪста (нуждници) въдвора на първоначалното училище.
Приблизителната стойность на пред
приятието е 20,000 лева.
Залогътъ за правоучастие въ търга е
10 на сто.
Законътъ за обществените предрияти»
е задължителенъ.
Всички разноски, станали по търга, еж
Тв. Бързо.
за сметка на предприемача.
Настоящето въ преписъ се изпра
ПоемнигЬ условия, СМ-БТКИ, планъ и др.
ща на г. г. общинските кметове въ октържни
книжа еж на разположение и моржга за бързо изпълнение, като сведе
гатъ да се видятъ вейки приежтетвенъ денъ
нията се дадатъ на комисията ни.
въ канцеларията на училището.
Варна, 11 мартъ 1926 год.
180—1—1
ОТЪ НАСТОЯТЕЛСТВОТО.
Председатель: М. Бояджиевъ
Секретарь: М. Ботушаровъ

До Варненската Окржжна
Постоянна Комисия.
За даване сведение само за съборитЬ
понеже за панаиритЪ въ управлението ми
има сведения. Преписката при надписъ да
ми се повърне.
№ 1625 Варна, 13 февруарий 1926 г.
Окр. Управитель: С. Дончевъ
Секретарь: Ст. Коларовъ

1роизв. Кооперация
„Българ. захарь"
До
№ 241
Селско общин. управления
10 мартъ 1926 г.
гр. Плевенъ.
П. Г.
Управителниятъ съветъ на Производителната
Кооперация „Българска захарь" въ заседанието си
на 28 февруарий т. г. следъ доклата на г-нъ Про
фесора Ив. Ивановъ по проучените отъ него си
стеми и типове захаровари въ Италия и Чехия,
реши да почне т. г. строежъ на първата захарна
фабрика въ Плевенъ, за която цель се поканватъ
всички нейни членове да внесатъ втората вноска
отъ 30°/ 0 на дЬлъ — 60 лева.
Съ настоящето Ви замолваме да разгласите
това между населението съ глашатая или бараба
на на общината Ви.
Вервайки въ услугата Ви,
Оставаме съ почитание
Производителна Кооперация „Българска захарь"
Л В. Бакаловъ.
П. Кокилевъ.

Ешиши Зщщвв йпиши.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 98
с. Козлуджа, 10 мартъ 1926 г.
На 22 мартъ т. г., въ 2 часа следъ о<5*дъ ще се произведе търгъ съ явно над

Варнен. Окржжна Постоянна Комисия

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 916
гр. Варна, 10 мартъ 1926 год.
На 29 того отъ 9 до 10 часа сутриньта
въ Варненското Окржжно Данъчно Управ
ление ще стане търгъ съ тайно наддаване
за отдаване на предприемачъ направата на
столарскитЪ и др. работи за довършване
източното крило на каменното здание въ
монастиря „Св. Константинъ".
Приблизителна стойность 410,000 лева.
Залогъ 5% — 20,500 лева.
Чл. 125 и 127 отъ закона за бюджета,
отчетностьта и предприянията еж задъл
жителни.
ТържнигЬ книжа могатъ да се видятъ
всеки приежтетвенъ день въ Варненската
Окржжна Постоянна Комисия.
Разноски за гербъ, публикация и др.
еж за сметка на предприемача.
за Председатель: Ан. Ивановъ
179—1—1

Домакинъ. Хр. Ивановъ

Печатница „Войииковъ" — Вапнгъ

