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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА ВАРНЕНСКАТА ОКРЖЖНА ПОСТОЯННАКОМИСИЯ
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ИЗЛИЗА

В. П. Гочевъ

М и ш думи зо подобрение пашъш
селското население
Поминъкътъ на нашето населе големи приходи.
ние отъ година на година се за
Нашиятъ селенинъ е изобщо ратруднява. Населението се увеличава ботливъ, макаръ н не толкова, кол
и вемевладението става все по- кото обичаме да го хвалимъ. Той
дребно и по-дребно. Селското на развива необикновена енергия презъ
селение вече чувствува това. Онова време на жътва и вършидба, а следъ
време, когато стария българинъ това за него наставатъ дни на по
требваше да брои децата на пръ чивка. Презъ една значителна часть
стите си, за да отговори на въ отъ годината грижите за стопан
проса колко деца има, като че ството се оставятъ главно на же
почна да се забравя. Населението ната и децата, а мъжете пълнятъ
вече съзнава, че многото деца раз- кръчмите. Фактъ е, че въ село се
парчаватъ земята. Работната земя пие повече, отколкото въ грздове
не нараства, а населението се уве те. Голема часть отъ доходите на
личава. Н%ма вече обширни мери селенина отиватъ въ джобовете на
и келяви гори, които даватъ въз- кръчмариия. Това е единъ нашъ
можность на нивите да нарастватъ големъ недостатъкъ. Не е ли добре
всека година. Отъ друга страна да се позамислимъ върху мъртвия
слабокултурното население изпол сезонъ на земледЪлеца ? Та нима
зува неумело земята. Въ земле- това време не може да се изпол
дЪлска България нема още нито зува въ производителна работа?
една фабрика за изкуствени торове. Даже въ Русия, която страна не
Слабокултурниятъ човекъ е невъз- може да се вземе за примеръ, сел
приемчивъ къмъ нововъведенията. ското населние по добре използува
зимния сезонъ. Селенивътъ е въ
Отъ старите минали времена той
същото време и земледелецъ и
помни само хубавото и съ въздиш
занаятчия. Въ средна Русия землека си спомня за старите блажени
двлецътъ е и дърводелецъ. Тон,
времена. Той нищо нема и да научи.
благодарения на евтиния дървенъ
Него требва да оставимъ на страна.
материалъ, изработва презъ зимата
Бждащето е въ младото поколение, по дадени размери врати, прозор
къмъ него требва да бждатъ устре ци, хамути, колелета, вили и пр.
мени всички наши погледи. Отъ него и пр. Този примЬръ требва да ни
требва да създадемъ хора по-въз отвори очите Съ временни кур
приемчиви, хора съ по-висока кул сове, или съ зимни училища земтура. Злото още не е тъй големо леделското население може да изу
у насъ, че да се страхуваме за бъ чи много занаяти, които могатъ да
дещето; но требва да се работи. му осигурятъ препитанието даже и
Въ културните страни, при много при най-лоша реколта. Въ зависипо-гжсто население, селените се мость отъ природните условия, на
радватъ на завидно благосъстояние. селението ще требва да се приучи
Много селски къщи съ наредени на разни занаяти. Работа е на тия,
по-добре отъ нашите добре уре които съ се заели съ икономиче
дени градски жилища. Но тамъ зе ското повдигане на населението да
мята се обработва по рационаленъ проучатъ условията за всеко се
начинъ и дава големи доходи. Тамъ лище. Ще се огранича да посоча
изобщо нема мери и никой не от на единъ бедеиъ нашъ край. Това
глежда като у насъ добитъка само е долината на р. Камчия. Тамъ иза „тамазлъкъ". Всеки се грижи зобщо житната реколта е слаба,
да се снабди съ породистъ доби- особно пъкъ въ кишави години.
тъкъ, който има цена и дава до Голема часть отъ земята се залива
ходи. Само съ три породиети кра всека пролеть отъ реката и го
ви едно семейство може да има за леми пространства земя оставатъ
видно благосъстояние. Нема съмне неизползувани. Селените плачатъ
ние, че това ще стане единъ день отъ немотия. При все това въ са
и у насъ, но до тоя день требва мите села има още неизползувана
да се работи. „Богъ дава, но въ земя. А що представлява Лонгозътъ?
кошара не вкарва", казва народната Това е райска долина. Климатътъ
поговорка. Отъ насъ зависи това е извънредно благоприятенъ за раз
време да настъпи по скоро или да витие на овощарството, което за
се забави. Требва да приучимъ и сега е въ самото зачало на своето
нашия селенинъ да използува всич развитие. Но ще дойде день, ко
ко, що може да му достави по-

СЕДМИЧНО

Т а к с и : за обявления на кв. см. 1 лв.

гато всички необработени места
около селата ще се превърнзтъ въ
разчошни градини: Но азъ искамъ
да обърна вниманието на нещо
друго. Всички мочури, които не съ
годни за нищо, понеже се наводняватъ ежегодно, би могли да дадатъ препитание на стотици, ако
не и на хиляди семейства. Тия мо
чури съ най годнитЬ места за вър
бови разсадници. Не нлпраздно народътъ си служи съ ироничната
поговорка: „повеналъ като върба
въ мочуръ". Фактъ е, че само като
се пречисти училищната ливада въ
Ново село (Провадийско), насичатъ
се неколко вагона върбови пръчки
(рахитакъ), годни за кошничарство.
А що би било, ако се засадятъ
всички мочури съ истинската кошничарска върба (5аПх у.т.паПз)?
Въ това отношение Варненски окръгъ е богатъ Ние бихме могли
да набавимъ пьрвокачественъ кошничарски материалъ почти за цвла
България. Ето тона природно бо
гатство не бива да се занемарява,
а требва да се използува. Единъ
малъкъ държавенъ или окръженъ
разсадникъ отъ кошничарска вър
ба въ най-късо време ще ни наба
ви материалъ да засадимъ всички
мочури въ окръга. А временни кур
сове или кошничарско училище мо
же да стане причина и старо, и
млздо въ тия местности да усвои
кошничарство и да създаде поминъкъ на населението. Преди зимата
населението може да изработва
кошници, панери и прости мобили,

които не ще костуватъ скъпо н ще
намерятъ богатъ пазаръ въ гра
дове и села. Съ разпродажбата на
тякава стока може да се ангажира
обща кошничарска кооперация. Едииъ пъть населението навикнало
да работи, не ще съ нужни повече
учители и ръководители. Децата
ще учатъ занаята отъ родителите
си. Учители по кошничарство ще
съ нужни само зз специални кошничарски училища, въ които уче
ниците се учатъ да плетатъ лук
созни предмети. Обикновена стока,
която има най-големъ пазаръ, се
лесно изработва. Най-важното е да
се вземе инициатива. Съ много мал
ко разноски може да се създаде
единъ централеиъ разсадникъ. Вър
бата не е деликатно растение като
лозата, да иска често прекоповане,
пръскане съ разтвори и пр. Въ
най късъ срокъ може да се подо
бри поминъка на значителна часть
отъ населението. А само кошничарството ли е занаятъ, който може
д? се използува презъ зимата отъ
нашия земледелецъ ? Има разни
средства, които могатъ да се нзползуватъ презъ мъртвия сезонъ
на земледЬлеца: но това самъ земледелецътъ не е въ състояние да
направи Инициативата требва да
дойде отгоре. Требва да се работи
не само съ думи, а съ дела. Не
напразно всички говорятъ и пишатъ,
че само въ работата, въ производ
ството е нашето спасение. .Лозето
не иска молитва, з — мотика".

Ъгълъ стопански
шишпи

иншпшиипшии

Прегщъ но шннтЪ въ рмбщш.
ВсЪки месецъ землеггЬлецътъ требва да преглежда
основно храните си чъ хамбаря и ако забележи иъчоква
пакость: гъгрииа, молци и пр., на оземе на време мЪрки.
Храните се разравятъ до дъното съ лопати преглеждатъ се
основно, като се провъряватъ и на мирисъ дали не еж до
били нЪкакъвъ джхъ. Да се обърне внимание най-вече на
царевицата, понеже търговци се оплакватъ. че голема часть
отъ царевицата е спарена и съ л о ш ъ джхъ и миризма. Ако
се усети напримеръ, че храната се е затоплила, това по
казва, че е овлажняло, или че има ларви на гъгрица в ъ
зърната. Яко се забележи върху житото, че има паяжина,
или ситни трици — тоаа е признакъ. че има житенъ молецъ.
Тогава храната требва да се извади отъ хамбаря да се превее, почисти хамбаря и тогава да се повърне в ъ него храната.

Министерството НО Тдрювипта

иагаренъ день за продань, спадатъ

е наредило, щото изработените по къмъ домашната индустрия и,
къщите прости басмени роклички,
шапчици, мантички и пр. отъ бедни
жени и вдовици и се изиасятъ на

споредъ чл. 3, буква „а" отъ зак.
за амбулантната търговия, могатъ да
се продаватъ безъ разрешение.

Стр.
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Върховна

г& 8560

Сметна

Палата

София, 7.XI 1929 г.

Преписъ
Вх. № 22090—11.XI 1929 г.
До Г-на Министра на вътрешните работи
и народното здраве
До ОкржжнигЬ сметни палати

Съобщавамъ Ви, Господииъ Министре, за надлежно раз
пореждане, решението на общото събрание на Върховната
сметна палата № 643 отъ 7 ноември 1929 г.
Върховната сметна палата, общо събрание на отделе
нията й, въ заседанието си отъ 7.XI 1929 год. се занима съ
повдигнатия въпросъ отъ Вратчанския и Плевенския окръжни
управители и кмета на Еленската градска община съ писма
№ № 12113 отъ Ц.1Х 1929 год, 6297 отъ Ю.1Х и 3529 отъ
4.Х 1929 г.,. представени отъ Министерството на зжтрешнитв
работи и народното здраве съ писмо № 17680 отъ 15.Х
1929 г. писмо № 9154 отъ 29.Х 1929 г. на Шуменската окр.
сметна палата, надпмсъ 1'к 2393 отъ 24.X 1929 г. на Мастанлийския окржженъ управитель и отъ Разложката градска
община съ писмо №412 отъ 11.Х 1929 год, като взе предъ
видъ наредбате на чл чл 47 и 45 отъ закона за санитарноветеринарната служба, Р е ш и :
Участъковите държавни или окръжни ветеринарни ле
кари и фелдшери могатъ да получаватъ възнаграждение отъ
общината въ размеръ предвиденъ въ чл. 47 отъ закона за
санитарно-ветеринарната служба, но само при условията на
чл. 45 отъ сжщия законъ, а именно:
1. Общината да е задължена да има ветеринарна служ
ба и по този поводъ да е предвидела въ своя бюджетъ длъжность ветерин. лекарь или фелдшеръ и кредитъ за нея;
2. Общината да не назначи свой ветеринаренъ лЪкарь
или фелдшеръ, а тая служба да възложи да изпълнява дър
жавния или окръжния ветеринаренъ лекарь и фелдшеръ;
3. Участъковия ветеринаренъ лекарь или фелдшеръ да
има седалището си въ общината;
4. Не може да се плаща възнаграждение на ветеринар
ните и участъкови лекари или фелдшери, ако въ бюджета
на общината, нема предвидена общинска такава служба, ако
не е г^асуванъ кредитъ за нея, а е гласувано възнагражде
ние и когато седалището на л1зкара или фелдшера не е въ
селото.
Решението на Палатата № 543 отъ 2 IX 1929 г се от
нася само до Боянската селска община, въ бюджета на която
н*,ма предвидена такава служба, въ седалището на която
нема държавенъ лекарь, а общината е възложила общинската
ветеринарната служба въ участъковият*, седалището на
който е въ с. Княжево.
Настоящето решение да се съобщи на Министерството
на вътрешните работи и народното здраве, за надлежно
разпореждане, а на окржжните сметни палати, за сведение
и ръководство.
Председатель: (п.) Г. Генадиевъ
Секретарь: (п.) Б. Шалвярджиевъ
Верно,
За Началникъ на отделението: (п) Ржтковъ
Преписъ

До Г. г. Окр. управители въ Царството
За сведение и изпълнение.
№ 19534
София, 18.Х1 1929 г.
За Началникъ на отдела: (п.) Ржтковъ
ВЬрно,
За Началникъ на отдела: (п.) Ржтковъ
Верно,
при Варнезското окр. управление,
Секретарь: Ив. Хр. Дучевъ
До Г. г. Председателя на Окр. пост. комисия,
градск кметове и окол. началници въ окржга.
За знание и изпълнение.
№ 6774
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Варненски окржженъ вестникъ

гр. Варна, 26 ноември 1929 г.
Зам. Окр. управитель: Б. Германовъ
Секретарь; Ив. Хр. Дучевъ

Ломро-Овощарско Информационно Бюро—ПлЪвенъ
БЮЛЕТИНЪ
за положението на пазаря за гроздовите и овощни продукти
Вина
Почти въ цялата страна вината еж преферментирали
напълно и е извършено вече първото претак&ние.
По качество тазгодишните вина еж много добри.
Алкохола имь се движи между 11 —1.2-5° за Северна
България и 1150—13° за Южна България.
Цените непроменени за северна Бългерия 8—10 50 лв.
лит. за Южна България отъ 9—13 50 лв. литъра.
Десертно
грозде
При изнесеното 400 вагона десертно грозде на стсйность
около 30 мил. лева, 50 вагона е експедирано за Германия,
8—10 вагона за Чехия и останалото за Австрия.

Съ изключение на 10—15 вагона останалото даже и до
Хамбургъ е стигнало въ задоволително състояние
Не е безъ значение да сьобшимъ и факта, че няколко
вагона Афузъ Яли, е билъ изпратенъ отъ Хамбургъ за Да
ния,
кжлето е намЪрилъ много добъръ пазаръ 30—32 лв
на килограмъА това значи, че за следната година при по добра орга
низация и подходяше опаковане ше можемъ съ положителность чрезъ Хамбургъ да се явимъ и на Английския пазаръ
За тоза обаче требва оше презъ зимата да се направять подготвителните работи.
Като изказваме поздравленията на министерството на
железниците за усилията които направи тази година при
набавяние подходящи вагони за тронспортъ на гроздето,
както и зз техното правилно разпределение, сметаме че ше
бжде необходимо да се уреди свеевремено въпроса и съ
бързия превозъ и композирането на специални влакове съ
овошия, грозае, яйца и пр. като по този начинъ за Хамнургъ ше пристигне гроздето само за 4—5 дни а не. както
сега за 8—10 дена.
Я б ъ л к и
На софийския и провинциалните пазари цената се движи
отъ 8—14 лв. кгр.
Резници

Иматъ големо търсене при цени около 2 лв. метъра.
Облагородени лози
Търсятъ се главно сортовете Афузъ Али и Димятъ. Интересъ за Афузъ Али се проявява и отъ странство главно
Югославия.
Цените 5—6 лв- за десертните сортове и '3—4 лв. за
винените. Обръшаме внимание на производителите да бждатъ внимателни при покупката, тъй като има много неав
тентиченъ облагороденъ материалъ.
Сухи
шипки
Иматъ големо търсене при цени 6'50—8 лв. за кгр.
Пресните шипки се купуватъ 4 лв кгр.
З р е л ъ бобъ, с л ъ н ч о г л е д о в о семе
и анасонъ
Въ цените на тези продукти нема напоследъкъ про
мени. Търсенето ограничено.
гр. Плевенъ, 30 ноември 1929 год.
Ботевско училищно настоятелство.
ОБЯВЛЕНИЕ № 15
с. Ботево, 6 декември 1929 год.
Ботевското училищно настоятелство обявява за зание
на интересующигЬ се,-че на 15 януари 1830 г. въ училищ
ната канцелария, ще се произведе търгъ съ явно малонаддаване за доставката на училищната покъщнина.
Предприятието възлиза на 57000 лв. Искания залогъ е
10%.
Поемните условия и списъка за покжщнината еж на
разположение на конкурентите всеки приежтетвенъ день и
часъ въ училищната канцелария.
Председатель: Ст. Д. Велевъ
Секретарь: Д. Каролевъ
Ботевско училищно настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ № 16
с. Ботево, 6 декември 1929 год.
Ботевското училищно настоятелство, обявява за знание
на интересующите се, че на 15 януари 1930 г. въ училищ
ната канцелария ще се произведе търгъ съ явно наддаване
за продажбата на дървения материалъ отъ 42 декара учи
лищна гора.
Първоначалната оценка е 500 лв. на декаръ простран
ство. Искания залогъ е 10% отъ оценката. Чл. 125 отъ 3 .
Б. О. П. е задължителенъ за конкурентите.
Председатель: Ст. Д. Велевъ
Секретарь: Д. Каролевъ
Народно читалище „Пробуда" с. Печелий, Провадийско
О Б Я В Л Е Н И Е
с. Печелий З.ХН 1929 год.
Обявява се, че на 11-я день отъ публикуване настоя
щето въ Варнен. окр. вестникъ, въ канцеларията на чита
лището, отъ 10 до 12 часа ще се произведе търгъ съ явно
наддаване, за наемане читалищната нива въ местностьта
„Задъ селото", отъ 45 декара, разделена на 9 парцела по
5 декара, за 2 стопански години, а именно — отъ деня на
търга — до 30.1Х 1931 г. Първоначална оценка— 100 лв. на
декаръ за година. Залогъ за правоучастие—5%. Закона за
Б. О. и П. е задължителенъ, Разноските — за сметка на
наемателите.
Отъ читалището.
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Копусчийско училищно настоятелство

ПРОТОКОЛИ

ОБЯВЛЕНИЕ № 61
с. Копусчий, 2 декември 1929 гоц
Обявява се на интересующите се, че на 19 декември т г.
отъ 9 до 12 часа преди объдъ въ клнцгларията на училището
ще се произведе търгъ съ явна конкуренция за отдаване
подъ наемъ за раработване училищната нива отъ 400 дек
находяща се въ мЪстностьта „Дългия брЪсть- Копусчийско
землище, парцелирана .на 40 парцела. За 6 стопан години
Първоначалната оценка на декаръ е 200 лева годишно
като първите две години бждатъ безъ наемъ. Залогъ за правоучастие въ търга е 10%. Закона за Б.О. П. относно пред
ставяне честни свидетелства е незадължителенъ за конку
рентите. Всички разноски за публикация, гербъ и др. еж за
смЪтка на наемателите. ПоемнитЬ условия могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ день въ канцелар. на училището.
Отъ настоятелство

на Варненски окр. съветъ, 1-ва редовна сесия отъ XIV
избирателенъ периодъ.
(Продължение отъ бр. 24).
Финансовъ отдълъ
613910 лв.
Окръжно стопанство
453600 лв.
Р е ш е н и е № 99
Чете се бюджетопроекта на окр. планоснемачно коолер. бюро
за 1929/30 ф. год. и прие на I четено безъ изменение.
Р е ш е н и е № 100
Също — бюджета на окр. водоснабдит. бюро, който се прие
. на 1 четене безъ изменение.
Р е ш е н и е К« 101
Също — на | четене бюджетропроекта на фонда постройки ве
теринарни лечебници и амбулатории.
ПРОТОКОЛЪ № 16

Читалище „В. Левски- с. Дервентъ, Варненско

Заседание на 22.11 1929 год.

ОБЯВЛЕНИЕ № 8
с. Дервентъ, 5 декември 1929 год.
На 11-я день отъ публикуване настоящето ще се про
изведе търгъ съ яяна конкуренция въ първон. училище отъ
4 до 6 часа сл. обйдъ за отдаване подъ наемъ нива отъ 30
декара, разделена на 3 парц, по 10 декара, въ мЪстностьта
„Юрукъ-дере« за 3 години, считано отъ 1.1 1930 год.
Първоначална оценка на декаръ за една год 50 лв. За
логъ 10%. Разноски за сметка на наемателя.
Отъ настоятелството

Прочете се и прие безъ измен. протокола отъ мин. заседание.
Решение

Прие се да се закрие Авренския, а открие - • Ннколаевсин аку
шерски участъкъ.
Продължени•> на П четене бюджета па окръга.
Медицински отделъ
лв. 1900220
Ветеринаренъ отделъ
лв. 1030260
Архитектурно бюро
лв. 127000
Общи разходи, като: безотчетни, обезщетения, въз
награждения, застраховки и др.
лв. 1247600

Училищно настоятелство — с. Дервентъ, Варненско
ОБЯВЛЕНИЕ № 34
с. Дервентъ, 6 декември 1929 год.
На 11-я день отъ публикуване настоящето ще се про
изведе търгъ съ явна конкуренция въ първоначалното учи
лище отъ 2 до 4 часа сл. обЪдъ за отдаване подъ наемъ два
парцела училищни ниви за срокъ отъ 1.1 1930 г. до 1.1 1932
год., а именно:
1) единъ парцелъ въ мести. „Манчу киневери" отъ 12*5
дек.; 2) нива въ м-Ьстн. „Задъ лозята" отъ 7 дек.
Първоначална оценка за първата на дек. за год. 200 лв.,
а на втората — 100 лв, Залогъ 10%. Закона за Б. 0. И. е
задължителенъ за конктрентигЬ. Разноските за смЪтка на
наемателите.
Отъ настоятелството
Т. Арнаутларско българско училищно настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ № 50
30 ноември 1929 г., с. Т. Арнаутларъ, околия Провадийска.
На 11-я" день отъ публикувание настоящето въ Варнен.
окр. вестникъ ще се произведе търгъ съ явна конкуренция
въ канцеларията на основното училище отъ 9 —12 часа и
отъ 14—18 за отдаване подъ наемъ следните училищни ниви,
намиращи се въ земл. на с. Т. Арнаутларъ, околия Провадийска:
а) нива „Келъ-тепе" („Крушака") 200 дек., разделена на 18
парцела, б) низа„Мезарлъкъ-алтж« 23 дек.-— 2 парцела; в)
нива „Мезарлъкъ-алтж- 22-3 д е к . — 2 парцела; г) нива „Бабукъ" 24-2 дек. — 3 парцела.
Първоначалната оценка на първата е 50 лв. годишенъ
наемъ на декаръ, а на останалите 100 лв. Залога за правоучастие въ търга е 10%. Закона за Б 0. предприятията
е задължителенъ. Разноските по търга еж за сметка на
наемателите, а сжщо и тия по поставяне трайните знаци.
ТържнитЪ книжа могатъ да се видятъ всеки приежтетвенъ
день въ училищната канцелария.
Председатель: С. Стояновъ
Секретарь: Ч. Н. Чендовъ
Чатменско училишно настоятелство

ПРОТОКОЛЪ № 18
Заседание на 23.11 1929 гсд.
Заседанието се откри отъ председателя въ 9 часа сутриньта.
Р е ш е н и е М» 114
Предеедательтъ докладва, че е постъпило писмо отъ Р. Василевъ,
като защитникъ на пост. комисия при смесената гръцкобългар, коми
сия, по делото за монастиря Св. „Константинъ" и пр , съ което,
като излага, че е билъ обиденъ отъ некон членове отъ окр. съветъ
отъ изказаното му недоверие, той се отказва отъ понатъшната за
щита. Отъ размената на мисли обаче се установи, че Р. Василевъ е
зле информиранъ, че никакво недоверие не му е изказвано и че съ
вета го моли и за напредъ да представлява, заедно съ г. проф. Фаденхехтъ — пост. комисия, до ликвидирането на процеса. Гласувано
това предложение се прие.
Р е ш е н и е № 115
Продължение II четене бюджета на окръга. Реши се: за подо
брение санитарната служба (табл. № 5)
310000 лц.
За подобрение ветерин. служба общо (таб. № 6)
70000 „
За повдигане зсмледелието въ окръга (табл. № 7)
455000 „
За повдигане скотовъдството въ окръга (табл. № 8
390000 .,
За повдигане лромишл., търг., и занятията — общо
200000 я
Помощь на бедни общини, на български и инородни
учил. н-ства, разпределяни отъ спец. комисии
200000 „
Помощи за разни благодеятелни цели и приюти
100000 ж
Непредвидени разходи
20000 ж
Запазенъ фондъ
300000 „
Глава II

Извънредни

разходи

Дългове по сключени бюджети всичко
Направа нови и поправка на стари сгради
Водоснабдяване населени места
Телефонни междуселскн съобщения
За предпазване отъ холера
Разни за Св. „Констгнтинъ"
И на разни дружества и корпорации всичко

239200
400000
300000
300000
10000
270000
1872000

лв.
„
„
„
.
„
„

ПРОТОКОЛЪ № 19
Заседание на 26.11 1929 год.
Решение

ОБЯВЛЕНИЕ № 40
с. Чатма, 11 декември 1929 г.
Обявява се на интересуюшитЪ се, че на 201 1930 год.,
отъ 9 - 1 2 ч. въ първоначалното училише, ше се произведе
търгъ съ явна конкуренция за отдаване подъ наемъ, за
СРОКЪ отъ 2 стопански години, училишнигв ниви а именно:
1) нива въ мъхтн. „Церака" отъ 163-150 дек 2) нива въ
гАстн. „Церака" отъ 58 568 дек., 3) нива въ мЪстн. .Церака
отъ 16-373 дек.. 4) нива въ мЪстн. „Топрака" отъ 4 658 дек.,
5 нива въ мЪстн. в а л е т о " отъ 23755 дек 6) нива въ м *стн.
Чатмата" отъ 60 414 дек • 7 нива въ мъчгтн. «Чатмата отъ
5 520 дек., 8) нива въ мЪстн. „Чатмата" отъ 24 048 дек.
Първоначална оценка на декаръ за цЪлия наеменъ пеРиоаъ е 200 лв. Залогъ за правоучастие въ търга е 5 %
риодъ е си» "
оненка 3 Б- О. П. задължителенъ.
върху първоночалната оиенка. _>.._>• ^
Разноскигв еж за сметка на наемателите.
Отъ настоятелството

№ 10 а

7* 120

Следъ направения докладъ и развилите се дебати, прие се на
II четене бюджета на окр. коопер, планоснемачно бюро за 1929/30
ф. г , съ 2427000 лв. приходъ и толкова разходъ.
Решение
№121
Следъ доклада на комисията по бюджета за окр. водоснабдит.
бюро за 1929/30 ф. г., прие се на II четене, съ приходъ 2700000
лв. и толкова разходъ.
Р е ш е н и е № 122
По сжщия начинъ, безъ дебати, се прие на II четене бюджета
на фонда за постройка на ветерин. лечебници и амбулаторн въ ок
ръга, съ приходъ 5014000 лв. и толкова разходъ.
Р е ш е н и е № 123
Следъ направления докладъ отъ комисията и развилите се де
бати по бюджета на окръга — II четене — редовни приходи отъ
стопан. Св. .Константинъ", се прие предложението да се избере ко-
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мисия, която да определи цената на курортните стаи и изработи правилникъ за курорта. "Тя състои отъ: Дабковъ, Шиковъ, Д-ръ Цоневъ.
Прие се също да се вмени въ длжность на пост присътствие, заедно
сь горпята комисия, да подири концесионери за курорта и се яви съ
специаленъ докладъ презъ идната сесия. Гласуванъ приходъ лв. 900000
ПРОТОКОЛЪ № 15
Заседание на 27.11 1929 год. '
Прие се безъ изменение протоколъ Мг 18.
Решение

№

125

Председательтъ докладва, че е постъпилъ докладъ отъ пост.
комисия за одобрение поемните условия за печатане на окр. вестникъ
доставки на разни канцляр. материали, печатане разни формуляри и
др за 1929/30 г. Избра се комисия, която да направи доклада си,
следъ което да се приеме. Комис. състои отъ: Баевъ, Цонковь, Якимо.:ъ.
Р е ш е н и я № 126, 127 и 128
Приеха се на III четене бюджетите на окръжн. планоснемачно
бюро, съ приходъ и разходъ 2427000 лв.; на окр. водоснабдително
бюро, съ приходъ и разходъ 2700000 лв. и на бюдж. на ве- .
терннар лечебници, амбулат. и пр. съ' приходъ и разходъ 5014000 лв.
Решение
№129
Продължение II четене бюджета на окръга.
Решение
Прие се доклада на комисията
заемъ за водоснабяване селата, като
да заведе преговори и когато всичко
сесия за приемането му.

№ 130
— да се сключи 20 милиона
се натоварва пост. присътствие
е готово—да свика извънредна

Р е ш е н и е Ме 131.
Прие се да се опълномощи пост. комисия въ усиленъ състав ь
да сключи 3 милионенъ заемъ за водоснабдяв. на окр. стопанство
Св. „Константинъ". Усиления съставъ състои отъ: Рафаиловъ, Цон
ковъ, Ралчевъ и Д-ръ Цоневъ.
Р е ш е н и е № 132
Прие се да се командирова на 28.11 целия съставъ на окр. съветъ въ стопанството Св. „Константинъ", за да види всеки лично
всичко, което се преприема по генералния планъ за модернизиране
на стопанството.
Р е ш е н и е № 133.
Реши се да продължи сесията на окр. съветъ до 5 11.1 вкл., за
да привърши всичката си работа.
Р е ш е н и е № 134.
Одобриха се поемните условия за печатане на окр. вестникъ и пр.
Р е ш е н и е № 135.
Назначава се за бирникъ при пост. комисия на место вакантно
досегашния окр. проверитель при същата — Хр. Ивановъ.
ПРОТОКОЛЪ № 21
Заседание на 28.11 1929 г. въ окр стопан. Св. „Константинъ".
Въ 10 часа засед. се откри, като председателя помоли окр. съ
ветници да разгледатъ местностите .и извършените мероприятия,
следъ което съветниците бЬха разведени навсекъде, въ свръзка съ
изработения генераленъ планъ за бъдащето развитие на курорта.
Безъ дебати заседанието се закри въ 12 часа.

ПРОТОКОЛЪ № 23
Заседание на 2.III 1929 год.
Решение

Р е ш е н и е № 155
Комисията по проучване ревиз. актъ на ревизорите Пиналовъ и
Захарневъ докладва. Остава съ заключение, че всички отговорни лица
съ задържали суми безъ да иматъ за това право, и безъ да ги върнатъ, съ което съ ощетили касата на пост. комисия съ стотини хи
ляди лева. Следъ продължителни дебати се реши: тъй като ревчз.
актъ е пратенъ на прокурора за подвеждане подъ углавна отговорность провинилите се и че същия е пратенъ въ финансовата инспек
ция — София, за да издаде постановление за начетите и глобите,
съвета минава на дневенъ редъ.
ПРОТОКОЛЪ № 24
Заседание на 4.III 1929 год.
Прочетоха се и приеха протоколите № 21, 22 и 23 безъ из
менение.
Р е ш е н и е № 159
Прие се на III четене бюджета на аптечния складъ за времето
1 .IV — 31.XII 1929 год. на обща сума приходъ 826000 лв. и тол
кова разходъ.
Р е ш е н и е № 160
Отпуща се за 10 год. за бззплатно ползуване на Варнен. лес
ничейство, место 8—10 декара отъ стопан. Св. „Константинъ"—за
образуване горски разсадникъ.
Решение
№162
Прие се представения отъ комисията ценоразписъ за стаите на
курорта Св. „Константинъ".
Решение
№163
Избра се представитель на пост. комисия въ помирителния съдъ
при окр. инспекция на труда — председателя на пост. комисия.
Р е ш е н и е № 164
При нужда реши се да се усилва състава на пост. комисия съ
3 души окр. съветници, а именно: Т Атанасовъ, Дабковъ, Каракуневъ.
Р е ш е н и е № 165
Докладва се отчета на окр. пост. комисия за 1927/28 ф. год.
отъ 1 .IV 1927 до 30^1 1928 г. съ излишъкъ само 213 лв.
Р е ш е н и я № 166 и 167
Приеха се главните отчети: 1) иа планоснемачното бюро за
1927/28 ф. г. съ приходъ 155276Г50 лв. и разходъ 151338540,
съ излишъкъ лв. 39076 10; 2) на водоснабдителното бюро за съ
щото време приходъ и разходъ 1689408—безъ излишъкъ; 3) на фонда
постройка ветерин. лечебници и пр приходъ 65561 и толкова разходъ.
ПРОТОКОЛЪ № 25
Последно заседание на 5.III 1929 г.
Прочете се и прие проток. № 23 безъ изменение.
№

171

Реши се да се ходатайствува предъ Министерството на вжтр.
работи да отмени мерките, наложени на идващите отъ Добруджа
курортисти, понеже отъ техъ много страда населението на Варна.

Заседание на 1.Ш 1929 г.
Решение

154

Докладва се на 11 четене -бюджета на окр. аптеченъ складъ съ
всичко приходъ 826000 лв и толкова рпзходъ. Реши се да се т
бере специаленъ комитегъ за управление на склада: председ. на пост.
комисия, окр. л-вкарь, директора на предприятието-аптекарь, окр бир
никъ и окр. съветникъ Д. Ралчевъ.

Решение
ПРОТОКОЛЪ № 22

№

№143

Откупва се отъ наемателя на бюфета при стопанството Св. «Кон
стантинъ" — Черню Керанковъ навеса и павилиона за музиката, по
строени отъ него — за 39500 лв.
,
Решение
№146.
Следъ продължителни дебати одобри се окончателния генераленъ
планъ за развитието на окр. стопанство Св. „Константинъ", който да
се има предъ видъ отъ всички бъдащи състави на пост. комисия.

Решение

№

172

Реши се да се препрати отчета на Варнен. окр. пост. комисия
по бюджета за 1927/28 ф. г., както е докладванъ отъ докладчика
на отчетната комисия — въ окр. сметна палата на обстоятелственна
проверка, както и отчетите за сжщото време на водоснабдит. пла
носнемачно бюро и фонда постройка ветер. лечебници и амбулатории.

Р е ш е н и е № 148
Вменява се въ обязаность на пост. комисия да приготви за ид
ната сесия отделенъ бюджетъ за стопанството Св. „Константинъ".

Решение
№173
Избра се комисия въ съставъ окр. съветници: Др. Василеви».
Д. Ралчевъ, Ф. Рафаиловъ, А. Христовъ, Ахм. Бекировъ, за сапределяне кредита отъ 200 хил. лв. между бедни общини и училищна
настоятелства зн помощи.

Р е ш е н и е № 148 .
Съ малки поправки прие се на III четене бюлжетз
съ прихсдъ 13141013 лв. и толкова разходъ.

Р е ш е н и е № 174
Избраха се членове на комисията за III месечни ревизии; Ив.
Продановъ и Ф. Рафаиловъ,

на окръга

Р е ш е н и е № 149
Опълномощи се ^пост. присътствие да завежда дела и да пази
интересите на окръга при спорове.
Р е ш е н и е № 150
Одобри се доклада на комисията — отпуща се на вечно ползу
ване, безплатно, на 8 пех. дружина за постройка на почивна станция,
место отъ стопан. Св. „Константинъ" отъ 38525 декара.
Решение

Решение
№181
Реши се окръж съветъ да членува въ съюза на окръж. съвети.
Понеже дневния редъ, се изчерпа, а е последния день отъ сесията,
председательтъ, благодарейки на г. г. окръжните съветници за ука
заното имъ съдействие по ръководене заседанията, възъ основа на
закона за окръж. съвети, обяви редовната сесия на съвета за закрита.

№ ,151

Прие се на I четене бюджета на окр. аптеченъ складъ отъ 1 .IV
до 31.XII 1929 год,

Печатница , Войниковъ" — Варна
Телефонъ 502
'^г^ЬкЗ
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