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Година VIII.
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Градска библиотека
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Брой 4.

ВАРНЕНСКИ
Официално издание на Окржжната Постоянна Комисия.
г

1 Теявфонь № 418. [

ИЗЛИЗЛ

ГОДИШЕНЪ

СЕДМИЧНО

АБОНАМЕНТЪ:

За общини задължителенъ
.
. 200 лева
За Учил. Настоятелства задължителенъ . 100 „
За кооперации» църковни Настоятелства,
турски у-ща и частни лица
50 „

Офицналенъ отдЪлъ

Такси:
За обявления на всички общински, обществени, дър
жавни и кооперативни учреждения, на дума или кв. с/м. по
1 лв. За частни предприятия и лица на дума по 1 лв. на кв.
с/м. по 80 ст. За баланси на кооперации и синдикати на стра
ница по 130 ла. За баланси на Д-ва и пр. на страница 300 пъ.
ЗАБЕЛЕЖКИ: Таксите се сметатъ за една публикация
ПРИ повторение таксите се удвояватъ

ветеринарни книжки за здравословносгь
на впрегатния или на товарния добитъкъ
съ който се пренася млекото.
Окръжно.
Относно отварянето и подържането
Варненски
на
временните
работилници за млечни
До Г. Г. Общинските Кме
Окр. Ветер. Лекарь
продукти (мандрит^), да се съблюдава
тове въ Варнен. Окржгь
№ 803
и
прилага нареждането дадено съ ок
За сведение до г. г. Длъж
31 Мартъ 1927 год.
ръжното ми подъ № 172 отъ 4. II. 1927
ностните
Ветеринарни
Ле
гр. Варна
година публикувано въ Окръжния Векари въ онржга.
стникъ брой 29 отъ 19. II. с г.
Съгласно чд. 156, 157 и 158 отъ Пра
вилника за прилагане Закона за надзора
Окр. Ветер. Л_карь: Д-ръ Тюлевъ
върху съестнитЬ продукти отъ живо Секр. Счетоводитель: Г. Друмевъ
тински произходъ следва, Г-нъ Кмете,
щото всЬки стопанинъ производитель
на млЬко, което се предава за прера
Окръжно.
ботване въ временитЪ работилници за Окр. Варненска
Пост. Комисия
млечни продукти (мандри) и на млйкари№ 1323
До г. г. Общинските Кме
тЬ, които пренасятъ такова въ градски 18. II. 1927 година тове и Председатели на чи
гр. Варна
талища въ Вари. Окржгь.
т е центрове, требва непременно да изпълнятъ предварително следните условия.
Излязла е отъ иечатъ книгата г прак1) Да подадатъ заявление на съот
ветната община съ указание постонното тичепъ ветеринаренъ наръчникъ" оть
си местожителство, числото и името и Д-ръ А. Стояновъ — Шумонъ, удобрена
презимето на стопанина—овчари, които
доятъ млекото, вида и числото на жи
Публикуваните въ Окржжния
вотните отъ които се добива млекото;
2) Същите требва да се снабдятъ вестникъ окржжни и др. .нареж
съ ветеринарно свидетелство отъ съот дания на Постоянната комисия
ветния Ветеринаренъ ЛЪкарь за здра- и др. уреждения трЪбва да се
вословность на добитъка и такова отъ
медицинските Л/Ькари за здравето на следятъ и изпълняватъ отъ съот
стопанина и прислугата, а ония млйка- ветните длъжностни лица безъ
ри, които откупватъ мл_кото отъ селата напомнювания. За несвоевреме
и пренасятъ въ градските центрове, тоже требва да изпълнятъ горните нареж нното изпълнение иосятъ отго
дания, като се снабдятъ и съ еанитарно- ворности безъ извинения.

Стр. 2,

отъ Ветеринарно-Рем. часть при Мини
стерството на Войната и отъ Министер
ството на Народ Просвета съ окржжно
№ 14481 отъ 3. VII. 1926 год.
Постоянната Комисия, въ желанието
ой да се популяризира тази необходима
за нашите скотовъдци книга, я препо
ръчва на всички общигш и като по
лезна такава на читалищата въ окржга.
За книгата желающигЬ да се отнесатъ до автора — Д-ръ А. Стояновъ,
воененъ ветеринаренъ лЪкарь въ гр.
Шуменъ.
Председатедь: М. Вояджидвъ
Секретарь: Н. Николиевъ
М. 3. Д. И.
отдел. Ветеринарно
№ 2810
2. IV. 1927 година

гр. София.
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Служебенъ Преписъ
До Господина
Окръжния Ветеринаренъ
Лекарь въ гр. Варна.

Предстояща е оживена търговия съ
овце и отъ това появява се опастность отъ
разнасяне на шарката, както презъ ми
налите години. За отстранение на тая опа
стность, да се има предъ видъ следното:
Преди разрешаване износа на овце
и агнета да се извърши най-щателна
проверка на стадата, за да н1ша укри
вани болни стада. Проверката требва
да се повтаря потретя, презъ прол_тния
сезонъ.
Износа на овце и агнета да става
съ знанието на съответния Околийски
(Участъковъ) Ветеринаренъ ДГЬкарь или
Фелдшеръ.
Изкарването на овце или агнета отъ
незаразени съ Шарка мЬста ще става
съ общински свидетелства за произходъ
и здраве, придружени съ списъкъ на
стопаните отъ кои колко овце и агнета
С2Б закупени. Тези общински свидетел
ства и списъци ще иматъ вадцдность
само до най-близкия, по пгьтя на дви
жението, лекарь или фелдшеръ : който
възъ основа на тйхъ и прегледа ще из
даде редовенъ пжтеяъ листь, а общин
ското свидетелство и списъка прилага
къмъ кочанната половина на ожщия.
Общинските власти ож отговорни за не
редовното водене на регистра за овцегЬ
въ селото. За ветеринаренъ прегледъ не
се взема друга, освеяъ таксата съгласно

закона за бюджета на фонда „Културни
мероприятия".
Отъ заразените съ Шарка села из
носа, за клане, на агнета може да се
позволи, но следъ разрешение на Ми
нистерството.
Въ заразените отъ Шарка населени
места Ветеринарно полицейските мерки
требва да се засилятъ, а особенно по
отношение на заразените стада.
Не се ли поставятъ подъ възбрани
всички заразени отъ Шарка стада, ще
стане това, което отъ редъ години се
повтаря — безконтролно придвижване
на овце отъ заразени села и съ това ма
сово разнасяне на заразата.
Усилията за преследване на Шарка
та не бива да преставатъ поне до края
на месецъ Юний, до когато придвиж
ваните на овцете е по-оживено.
Начал. на Огдел.: (п) Д-ръ Г, Павдовъ

В е р н о,
Окр. Ветер. Лекарь: А. Тюлевъ
Настоящето предписание на Ми
нистерството на 3. Д. И. отделение
<§ Ветеринарно въ преписъ при над°о писъ се изпраща на г. г. длъжно% стнйте Ветеринарни Лекари и фелшсри отъ Окржга за ръководство и
точно изпълнение.
гр. Варна, 11 Априлъ 1927 г.
Окр. Ветер. Лекарь: Д-ръ Тюлевъ
Секр. Счетоводитель: Г. Друмевъ

Варненска

Окр. Пост. Комисия
№ 1263
19. IV. 1927 год.
гр. Варна

Окръжно.
До г. г. Кметовете на селградски общини въ
Варненски окржгь.
За сведение и „изпълнение
д о в ичкм
с
ветер. и медицин.
лекари и фелдшери въ Вар
ненски Окржгь.
скигъ и

Съобщаваме Ви Господа, че съглас
но утвърдения окр. бюджетъ за 19^7/28
фин. година, който влиза в ъ сила отъ
първий того подпомагането съ лекар
ства, прегледи ипр. всички бедно болни
отъ общината Ви, както и заболели до
битъци на бедните Ви общинари ще
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става за сметка на общинските Вй каси.
Постоянната комисия нима утвърдени
кредити за тЪзи цйли, а на общинигЬ
Ви предстои да се корегиратъ списъци
те на болните. Отчитането на общинигЬ
ще става ежемесечно предъ респектив
ните лекари или фелдшери, които ще
издаватъ квитанции за получените отъ
общинигЬ Ви суми, а за ония за които
сте издали свидетелства за бедность и
еж се ползували отъ бе.шлатно ликува
не и пр. за смЬтка на Комисията предъ
Окржжния бирникъ.
Председатель: М. Вояджиевъ
Секретарь: Г. Атанасовъ
Българ. Дружество
Червенъ кръсть
№ 673
И. III. 1927 год.
София

Председатель: Д-ръ С. Даневъ
Главенъ Секретарь: не се чете
Изпраща се на Г. Г. Общинските Кмет. въ окржга за изпълнение-

*

гр. Варна, 11 IV 1927 год,
за Председатель: Хр. Митевъ
Окр. Бирникъ: Г. Атанасовъ

Препись.

М. В. Р. Но 3.
Отд. Адм. Изборно
№ 2886
29. III. 1927 год.
София

До Го г. Окржжните Упра
вители въ Бургазъ, Варна,
Видинъ, Петричъ, Пловдивъ,
Русе, Търново*

Веднага наредете до Окр. Пост, Ко
мисия и до общинитЪ (градски и селски)
въ окржга Ви да внесатъ въ „Фонда за
борба съ маларията помощите сп, гла
сувани за цельта въ бюджета имъ за
1926/27 г. Желателно е това внасяне да
стане по възможность по скоро за да
бжде изплатено възнаграждението на
хининарите.
Главенъ Секретарь: (п) Разсукановъ
Нач, на отделението: (п) Ангеловъ
До Варнен. Окр. Постоянна
Комисия, Варнен. и Провад. Гр,
Общински Кметове, Варненски
и Провад. Окол. Началници.

До Г-на Председателя на
Окръжната Пост. Комисия въ
въ гр. Варна»

Господине Председатели),
Понеже на 31 того предстои при
ключването на финансовата 1926/1927 г.
умоляваме Ви да наредите, щото, найкъсно до 20 того да ни се изпратятъ сумигЬ, които секретарь-бирника при ко
мисията Ви или други органи при сжщата еж събирали отъ общините пред
видени въ бюджетите имъ за помощи
на Българското Д-во Червенъ Кръстъ
и за абонамента на описан, на сжщото.
Сумите, да се изпратятъ съ пощен
ски записъ, йли да се внесатъ съ вносенъ листъ въ местния клонъ на В. Н.
Банка по см-Ьтката ни № 61.
Вносния листъ, заедно съ списъка
на общините, да ни се изпрати, за да
се направятъ нужднитЪ записвания по
книгите на дружеството.

§
•-

Стр. ?{.
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№ 2155 гр. Варна, 4 Априлъ 1927 г.
Окр. Управитель: С Дончевъ
Секретарь: Ст. Коларовъ
со
22
^
%

Настоящето се изпраща до Г-да
селските Общин Кметове въ Окржга
съ предложение веднага да внесатъ
сумите предвидени въ бюджетите.
имъ за „фонда за борба съ мала
рията*.
гр. Варна, 8 Мартъ 1927 год.
Председатель: Хр. Митевъ
Секретарь: Н. Николиевъ

М. в. Р. Н. 3.
ОтЪлъ статистика
Окр. и Общ. Финан.
№ 3306
8. IV. 1927 година.
ст. София.

Препись отъ препись.
До Господа
Окржжните управители.

Съгласно чл. 13 отъ закона за народнит-Ь училища, публикуванъ въ Д.
В. брой 291 отъ 28 мартъ н. г. при Ми
нистерството на Народното Просвеще
ние се учредява „фондъ народни учи
лища", отъ средствата на който ще се
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подпомогнатъ читалищата въ нуждающигЬ се общини.
Като приходи на тоя фондъ въ чл.
13 т. „а* отъ закона еж предвидени и
ежегодни вноски, правени отъ градски
те и селски общини, като минималния
размЬръ на тия вноски еж строго опре
делени: за селските общини 500 лв. го
дишно и за градските. — по 2000 лева
годишно
Тия суми общинските, съвети ще
трЪбва ежегодно да предвиждатъ въ
бюджетите*, като същевременно могатъ
да ги и увеличаватъ до размери, как
вито намерятъ за добре.
Това нещо ще съобщите на всички
градски и селски общини въ окржга, ка
то същевременно ги и предупредите,
че ония общински съвети копто не гласуватъ суми за горната цель, то такива
по силата на забележка II къмъ чл. 13
отъ закона, ще бльдатъ в ни сан и отъ
Васъ при утвърждаване бюджетите, на
градските и селски общини, а държав
ните бирници ще ги удържатъ отъ об
щинските връхнини и ще ги внасятъ
на приходъ въ фонда.

М. В. Р. Н. 3.
Отд. Админ. Изборно
№ 3001
31. III. 1927 година.
София.

Брой 4,
Преписъ.
До Г. Г. Окржжните Управители въ Царството.

Къмъ № 5708—16. IV. 1926 г. Наре
дете да ее препоръча на Окр. Пост. Ко
мисии, градскигЬ и селски общини, кои
то отъ тЪхъ желаятъ да бъдатъ абони
рани на списанието Илюстрация „Све
тлина" за презъ настощата година.
Годишниятъ абонаментъ е 120 лева.
адресирани до редакцията въ гр. София,
ул „Генералъ Паренсовъ* № 18.
Главенъ Секретарь: (п) Разсукановъ
Начал. на отделението: (п) Ангеловъ
В е р н о,
за Начал. на Отдел.: (п) Балджиевъ
До Варнен. Окр. Пост. Ко
мисия, Варнен. и Провад. Гр.
Общ. Кметове, Варнен. и Пров.
Околийски Началници.

Къмъ .№ 4028 отъ 20 VI. 925 г. Съ пре
Главенъ Секретарь: (п) И- Разсукановъ поръка да си набавятъ отъ това описание
№ 2335 гр. Варна, 11 Априлъ 1927 г.
Начал. на отдел.; (п) Маляковъ
Окр. Управитель: С Дончевъ
В * р н о,
За Начал. на Отдел.: (п) Тончевъ

п о
ГУ п~~
До Варн. Окр. Пое
Комисия.
За вписване сумите
въ бюджетите к к о ито нема гласувани
такива.

Д° г-г* Варнен. и Провад.
г р в д с к и о б щ # к м е т 0 ае. Варн.
и Провад. окол. Началници.
З0 а^
изпълнение като последните го препратятъ до
селските общински кметови
за същата цель.

№ 2428 гр. Варна, 15 априлъ 1927 г.
Окр. Управитедь: (п) С Дончевъ
Секретарь: Ст. Коларовъ
До г. г. Общинските Кметове
въ Варненски Окржгъ.

За сведение и изпълнение.
№ 1314 гр. Варна 15 априлъ 19.47 г.
Предеедатель: М. Бояцжиевъ
Секретарь: Н. Николиевъ

Секретарь: Ст. Коларовъ
оз
Настоящето се изпраща до г. г.
со Общинските Кметове въ Окръга съ
^ препоръка да се абониратъ за сп.
^
„Светлина".
гр. Варна, 14 Априлъ 1927 г.
за Предеедатель: Хр. Митевъ
Секретарь: Н. Николиевъ
Варненска
Окр. Пост. Комисия
1* 1291
14 Априлъ 1927 г.
гр. Варна

До Г. Общинските Кметаве на Общините въ Вар*
ненски Окржгь.

Въ брой 5 отъ 6 априлъ 1927 год,
Държ. вестяикъ е публикуванъ правил
ника за приложение на чл. 97 отъ за
кона за подобрение земледедското про-
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изводство и опазване полскигЬ имоти.
Предъ видъ на голямото значение
на тоя правилникъ за мастното население, тъй като урежда въпроса за комасиране (събиране) аемитЬ и привиле
гиите, които се даватъ на ония стопани
които прибЪгватъ къмъ комасирането
на земитЬ си, умолявате се Г-нъ Кмете,
да наредите да се даде най-голяма гласнооть на горния правилникъ.
за Председатель: Хр. Митевъ
Секретарь: Н. Николиевъ

Решения но Върк. См. Полото.
Извлечение.

ПРОТОКОЛЪ
№ 55
СТАТИЯ 7.
Взето въ заседанието на 1-то отделение на
Върховната см. палата на 13 Юлвй т. г. при
сьставъ; на председатель Сп. Тричяовъ, съ съве
тниците: Ив. Д, Горановъ, Г. Хараламииевъ и
М. Цоневъ и при контрольора К. Марчевъ, като
взе предъ видъ донесения на кмета на с. Баниека,
Беленска околия, Русенски окрхгъ, съ писмо № 1138
отъ 5 того, а именно:
Че бюджета на общината му за 1920 г. билъ
утвърденъ и повърнатъ въ общинското управление,
обаче общинския съветъ недоволенъ отъ нЬкои на
ложени такси при утвърждаването на бюджета го
обжалва: като искалъ намалението на некои при
ходи и направилъ съкращения въ заплатитит* на
служащите. Секретарь бирника при управлението,
ва да непоиаднатъ подъ отговоряость, въпреки
предписанието на чл. 250 отъ правилника за при
лагане закона за селските общини, отказалъ да
изплати ваплатите на служащите по утвърдения
бюджетъ, макаръ чл. 248 отъ сящия правилникъ
да яояспявалъ какъ се иокрнватъ тая разходи и,
съобщава кмета още, че по тоя начинъ служащите
били поставени въ трудно положение и общинското
управление рискувало да остане бвзъ персоналъ,
щомъ правилно и своевременно не се удовлетворя
вали съ заплатя. Поради всичко това моли Пала
тата да разреши въпроса и съобщи, по кой бю
джетъ секретарь-бирника следва да изплати запла
тата за времето следъ получаване угвърденъ бю
джетъ до възвръщане на слщия като обжалванъ.
Върховната сметна далата, първото отделение,
за да разреши повдигнатия въпросъ, взе предъ видъ:
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1) Преди всичко не е безъ значение да се
каже, че тоя въпросъ повдигнать отъ самата общи
на направо предъ Палатата може да бяде разгледанъ отъ последната, ако и въпроси отъ счетоводно-контролень характеръ, саоредъ чл. 30 отъ за
кона за селските общини, да се разглеждатъ пре
дварително отъ окрхжните постоянни комисии, като
първа нстанциа, а въ Палата да се разглеждатъ
по апелъ-като втора инстанция и то поради това,
че измененията, които е направилъ окр. управитель
при утвърждаването на бюджета, които изменения
с_ обжалвани ел станали споредъ чл. 61 отъ за
кона следъ предваригелното изказано мнение отъ
настоящата окр. комисия и друго, че разрешение
то на тоя въпросъ може еднакво да интересува
както селските така и гражданските общини,
2) За да се отговори на повдигнатия въпросъ
отъ кмета на село Баниса, тр4бча предварително
да се разреши, имали право окр. управитель да
прави изменения въ представените му за утвържде
ния бюджети.
Общинския бюджетъ, като административенъ
актъ, за да стане изпълняемъ, требва да бдде
утвърденъ отъ административната властъ. Една отъ
най важната работа на кмета съ сезретарь-бирника
е да състави бюджета, като събере всички сведе
ния, възъ основа на които да пресметне и пре
дложи на съвета предвидените приходи и разходи
по бюджета. При требването сумата по всЪки па*
раграфъ, той е длъженъ да вземе въ съображения
с&ществующите закони, заедно съ последвалите съ
тЬхъ изменения и допълнения, които установяватъ
или отмЬняватъ прихода или изменяватъ неговиятъ
размеръ. За разхода, така сдщо, кмета като пре
двиди всички видове разходи, требва да предложи
на съвета суми, които ще блдатъ напълно доста
тъчни да посрещнатъ разходите презъ финансова
та година, за коя го се приготовлява бюджета, за
да не се намеря въ невъзможность общината да
изпълни до край задълженията, които а се налагатъ оть законите й отъ добре разбраните инте
реси на жителя й,
Така приготвения бюджето проектъ кмета го
представлява на общинския съветъ за разглеждане.
Общинския съветъ разглежда предложения му огъ
кмета бюджетъ въ всичките му подробности, установявать сумите по параграфъ на бюджета, държи
постановление за гласуването на бюджета като
излага основанията и съображенията, по що то е
гласувалъ все ни единъ параграфъ. Въ свърска съ
гласуването на бюУжеха, общинския съветъ е
длъженъ да разгледа и се произнесе по всички
въпроси, конто засягатъ приходите и разходите на
разгледания бюджетъ и могатъ при изпълнението
му да влияятъ въ увеличение или намаление на
размера имъ. Това е едно условие, спазването на
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което може до голяма степенъ да уситори вероятностьта за усигоряването предвидените въ бюдже
та приходи и разходи. Решението по такива въпро
си трйбва да бядатъ изложени въ постановленията
за гласуването на бюджета, които да се предста
вата на одобрение заедно съ представението на
гласувания бюджетъ. Утвърждаването пъкъ на бю
джета отъ административната власть има за цель
да отмахне грешките въ опред*лениятъ разм*ръ
на представените приходи и да осигури, колкото
се касае до разходите правилниятъ ходъ на общи
нското управление и изпълнението на законите
и на задълженията, които има общината. Затова
окр. управитель преди да утвърди представените
му бюджети, предавалъ ги на окр. постоянна ко
мисия, ваедно съ всичките имъ приложения, която
за да даде мнение за утвърждаването или не, е
длъжна да вземе въ внимание главния отчетъ по
последния сключениъ бюджетъ, главните отчети и
за по предишните бюджети, както и бюджета за
текущата година.
Окражния управитель не утвърждава общинския
бюджетъ, който съдържа опущения неправвлности, а
го връща за повторно разглеждане отъ общинския
съветъ, като указва и причинятЬ за неутвърждаването. Правото на окр. управитель да вписва въ
общинския бюджетъ разходи и какви е предвидено
въ чл. 63 отъ закона за сел. общини, а то само
за дългове, обаче за да възтанови равновесието
на бюджета което ще се раввали отъ това вписва
не, и въ тоя случай пъкъ окр. управитель требва
да повърне бюджета на общината съ покана да
впише нуждния кредитъ и да уравновеси бюджета*
Откаже ли общинския съветъ да изпълни исканата,
тогава окр. управитель, съгласно мнението на постоян. комисия въ8ъ основа на мотивирано постано
вление вписва потребния кредитъ и уравновесява
бюджета по начинъ най сгоденъ за общинските
интересно отъ всичко това става ясно, че законо
дателя е определилъ правата и задълженията на
всеко учреждение и длъжностно лице и на окр.
управитель е далъ правото да прави изменения въ
представения му за утвърждение бюджетъ само по
чл. 63 отъ закона за селските общини като спазва изложения по горе редъ.
3) Веднажъ утвърденъ бюджета, той не мо
же да блде измененъ (чл. 250 отъ правилника).
Това твърдение на кмета е в*рно, но понеже, въ
случая бюджета яа Баниската селска община е
билъ утвърденъ отъ окражния управитель съ н4кои видоизменения въ приходите и разходни пара
графи по поводъ на което и по силата на чл. 45
отъ закона за селскит* общини и чл 242 отъ
правилника, общинския съветъ го е обжалвалъ
предъ Шинистра на Вътрешните Работи и понеже
въ закона нема постановление, че веднажъ утвър-

денъ отъ окрхжния управитель бюджетъ, той щ
длежи на предварително изпълнение, ако и да |
обжалвано неговото решение, то поради това пр*
ложението на единъ такъвъ бюджетъ не може д
стане по рано, до когато не се получи решеане
то на Министерството на Вътрешните Работи, во
ето е окончателно. Когато неговиятъ бюджетъ щ
се утвърди, по всички правила на закона, в)
време, но до утвърждаването му остава въ снл
стария бюджетъ и приходите се прибиратъ и р*
входите се произвеждатъ но тоя бюджетъ (чл. и
245, 246, 247 в 248 отъ правилника за прила
гане закона за селските общини).
Такова бюджетно състояние на общината е
анормално и длъжвость се налага на общинският.
съветъ и на надзорната власть да взематъ бърн
мерки за гласувантто и утвърждаването по во»
вия бюджетт.
Поради всичко изложени до тукъ Върховната
сметна палата първото отделение, постанови:
I. Да се отговори на кмета на село Бае аса,
Беленска околия, Русенски окрлгъ, че изплащане
заплатите за времето следъ получаване утвърдения
бюджетъ до възвръщане на с&щия като обжалванъ,
ще става по бюджета за предшествующата годива,
II. Извлечение отъ настоящия протоволъ Д1
се изпрати въ Министерството на Влтрешнит!
Рабори и Народното Здраве за сведение и над.цъ
жно разпореждане.
Председатель: (п) От. Тричвоп
Съветници:

Върховна
Сметна Палата
№ VII —11931
22. IX. 1927 год.
София

(п) Ив. Д. Горановъ
(п) Г. Харалампиевъ
(п) М. Цоневъ

Преписъ
До Окръжните
СмЪтнй Палати

Върховната сметна палата, общо събрание на
отделенията й, въ заседанието си отъ 21 октомврий 1925 г., като се занима съ повдигнатия въпросъ отъ Кюстендилската градска община съ посмо № 8822 отъ 6 октомврий 1925 г., за да се
произнесе взема предъ видъ:
Споредъ чл. 12 ад. 3 отъ вавона ва Б. 0. П»
въ особенни паграфи се предвижда кредити ва ввплащане на дългове, които еж поети законосъоб
разно и въ окржга разрешените кредити въ съот
ветните бюджети.
Сдщото положение е прокарано и въ чл. 371
отъ правилника за прилагане закова за градскит*
общини, споредъ който всички разходи ва язвър-
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шени работи и доставки, за които не съ издадени
пл. заповеди до определения въ чл. 370 срокъ,
се излагатъ въ ведомость възъ основа на която и
ва оправдателните документи се разрешава извънреденъ кредитъ въ бюджета за следующата година,
подъ особенъ параграфъ „Дългове ио сключени
бюджети41 и отъ него се изплащатъ. ДълговетЬ се
показватъ вь ведомостьта единъ по единъ, наре
дени и събрани по параграфите и по главите на
бюджета.
Така щото, изборните учреждения могатъ да
предвиждатъ въ бюджетите са специални кредити
ва изплащане на ония задължения които се поематъ законосъобразно, както и за изплащане на
ония разходи, които са_ извършени въ кръга на
разрешените кредити въ миналите бюджети За тия
дългове къмъ бюджетите се съставя особен на ведомость, въ която дълговете се нанасятъ съ нуждните подробности по глави и параграфи и по нея
ведомость се изплащатъ.
При това законоположение следователно, за
да се изплати известенъ дългь последния требва
обезателно да е билъ приетъ отъ общинския съветъ
при съставяне на бюджета въ ведомостьта. Сега,
когато въ една община няма гласуванъ бюджетъ,
а продължава да се прилага бюджета отъ мина
лата година, то кредита предвиденъ въ бюджета
за предшествующата година за изплащане стари
дългове, може ли да се използува въ оня размеръ
който е билъ гласуванъ, споредъ одобрената отъ
общинския съветъ ведомость, когато означените въ
същата ведомость дългове съ били изплатени и за
презъ текущата година предстои да се плащатъ
други дългове, за които не е съставена ведомость.
Кюстендилската градска община следователно,
понеже упражнява бюджета си за 1924/25 год.,
следва да се приеме, че не може да изплаша отъ
параграфа „Стари дългове" суми, които не съ
предвидени въ ведомостьта къмъ тоя параграфъ,
ващото тоя параграфъ е по специаленъ и различенъ отъ останалите параграфи по бюджета въ
смисълъ, че ио него се изплащатъ само дългове,
предвидени въ ведомостьта. Отъ значение е въ
случая и обстоятелството, че общината се упра
влява отъ тричленна комисия, която замества по
стоянно присътсгвие, което пъкъ е изаълнитель
на бюджета, а съставителя е общинския съветъ.
Така щото компетентния органъ, властенъ да раз*
реши изплащането на известенъ дългъ, като се
предвиди въ бюджета за следующата година, е об
щинския съветъ. Все пакъ обаче, за да не избегнать излишния разходи на общината, а отъ друга
страна, поради законната невъзможность да се
разреши въпроса за изплащане на известни об
щински дългове може да се допусне, като изклю
чение, щото тричленната комисия да разрешава
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изплащането на тоя параграфъ само на ония дъл
гове, които ех установени по единъ безспоренъ
начинъ и съ документъ., на който закона дава до
казателствен на сила и това въ размвръ на сумата
по тоя параграфъ. Такива ще бхдатъ изпълнител
ните листове, полици, договорни задължения, ли
хви и погашения на установени задължения и дру
ги отъ естество. Схщата комисия, обаче не може
да разреши изплащането на единъ дългь, който
не е установенъ съ горните документи, макаръ че
не се оспорва отъ общината. Тия задължения, как-*
то се казва по горе, могатъ да бхдатъ поети и
предвидени за изплащане само отъ общинския
съветъ.
Но тия съображения, Върховната Сметна
Палата,
РЕШИ:
Когато се упражнява бюджетъ за миналата
година, а постоянното присхтсгвие е заменено съ
тричленна комисия, то тая последнята може да
разрешава да бхдатъ изплащани по пораграфа
„стари дългове11, само дългове които се установяватъ съ документъ, на който законите даватъ без
спорна доказателственна сила.
Това решение да се съобщи на Министер
ството на Вътрешните работи и Народното Здраве,
за до му даде гласвость, до изборните учрежде
ния и на окръжните сметни палати за сведение и
изпълнеаие.
Председатель: (п) Генадиевъ
Секретарь: (п) Кировъ

ХРОНИКА.
Производителната коопер. «Бъл
гарска Захарь* — ПлЪвенъ ще има тре
тото си годишно събрание на 7 и 8
май т. г.
По лЪкуване добитъка. За пре
успяването на застраховкитЪ по доби
тъка, Бълг. Ц. К. Банка урежда фондь
„л&чение на добитъка* за лекуване на
забол_лия добитъкъ* За да засили фонда,
банката нарежда до общинските съвети
въ царството да предвидятъ помощи за
засилване фонда на сдруженията при
селата.
Обръща се вниманието на г-да об
щинските* кметове въ окрдьга да следятъ за най-точното изпълнение на окр.
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№ 1263, печатано въ настоящия брой на
Окржженъ вестникъ.
ЗемледЬлската Банка е продала
нова партида отъ около 300,000 кило
грама кооперативни тютюни на стойность 13 милиона лева. Продадените тю
тюни еж отъ последнитЬ две реколти.
Търговскиять съюзъ е направилъ
постжпки предъ Дирекцията на желез
ниците да установи благоприятствена
тарифа за превоза на яйцата за износъ
отъ вътрешните гари до границата.
Централната Кооперативна банка
е привършила подготвителната работа
ао предстоящата дейность между земледелското население по застраховане на
посевите. Застрахователната година за
почва отъ 15 т м. За да улесни проце
дурата по застраховането на земледелски посеви, управлението на банката
е решило да възложи извършването
аа застраховките отъ Секр. бирниците
на общините, които ож въ най-блпзка
връзка съ населението. Те ще изпъдняватъ работите на агенти на банката
въ нейната застрахователна дейность.
Курортния сезонъ въ монастиря
„Св. Константинъ" се открива отъ Великденъ т. г.

Кпра-Хюсеннска общ, Скотовд, Комисия.
ОБЯВЛЕНИЕ
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за една наемна голина.
Залогъ за правоучастие въ търга!
10% отъ първоначалната оценка.
Поемните условия еж на разполо
жение въ общината.
Закона за бюджета и отчетностьц
е задължителенъ.
Всички разноски за гербъ, публи
кация и пр. еж за сметка на наемателя
I—4—1

Отъ Скотовъдна Комисия,

Кара-Хюсеинско Кметство.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 68е5.
о. Кара-Хюсеинъ, 9 IV. 1927 год.
На 10-й Май тая година отъ 2 до 5
(14 до 17) часа следъ пладне въ общин
ската канцелария ще се произведе търгь
за отдаване на наемателъ общинската
варница-керечийница за 2 годиш, срокъ
считанъ отъ утвърждение търга до 30
Мартъ 1929 гоцина.
Залогъ за правоучастие въ търга 5%
отъ добития наемъ за целия наеменъ
срокъ.
Тържните книжа могатъ да се вядятъ всеки ириежетвенъ день въ кан
целарията на общинското управление.
Закона за бюджета и отчетностьта
е задължителенъ и всички разноски за
гербъ, публикация и пр. еж за сметка
на наемателя.

№ 634.
с. Кара-Хюсеинъ, 9 IV 1927 год.
На 28 Априлъ тая година отъ 2 до 5
(14 до 17) часа следъ пладне въ общин
ската канцелария ще се произведе търгъ
оъ съкретанъ срокъ, съ явна конкурен
ция за отдаванието подъ наемъ за 6 годишенъ наеменъ срокъ считано отъ I
Общ. Кметъ: не се чете
Априлъ тая година до 15 Октоврий 1932
Секр.-Бирникъ: Щ. Василевъ
Скотовъдните ниви, находящи въ КараХюсеинско землище, местностьта „Ка- 1 - 3 - 1
ровча" всичката отъ 142 декара, разпре
делена на 6 парцела.
Печатница и Хромолитография «Просвещение11
Надаването ще стане за всеки парна П. Зенгиновъ — Варна. — Поръчка № 213.
цедъ по отделно върху единъ декаръ

