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Брой 1.

}арна, 13 Февруарий 1915 год.

ВАРНЕНСКИ

ИЗДАВА ВАРНЕНСКАТА ОКРЪЖНА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ.
Излиза най-малко три пъти въ месеца.
Абонапентъ 2 лева годишно, 1 левъ за 6 месеца,
на общините, училищата, кръчмите, хотелите и
кафенетата въ окръга — безплатно.
Всичко що" се отнася до вестника да се изпраща
до: Постоянната Комисия — Варна.

МНОГО ВАЖНО
Г. Г. Варненски лозари!
За да не бъдете излъгани и тая година
отъ разни недобросъвестни пипиниеристи въ
сортовете, подложките и качеството на лози
те, отнесете се съ поръчките ей до практика
и пиппниериста

СтеФанъ х . Недевъ
отъ гр. Гор.-Ореховица,
който съ 15 годишната си практика по дозарство и пипиниерство и като крупенъ
ЛОзаръ е въ положение да .ви даде ценни
упътвания и гарантирани лози при най-

либерални условия.
Лозите се предаватъ франко Варна, прегледани и удобрени предварително отъ г-на
Агронома или управителя на Варненския лозовъ разсадникъ.
Намира се постоянно въ писалището на
адвоката Станчо Савовъ, подъ В о е н н и я
клубъ.
10—7
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дастни лица, се прие
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отъ горепоменатите длъжностни лица, които
и въ бъдаще бъдатъ нередовнс съ казаните
сведения ще бъдатъ представи и надлежно
за глобяване.
Окр. Ветер. Лекарь: Д ръ Ст. К. Тюлевг.

Саръ-гьолско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
^

370

с. Саръ-гьолъ, 7 февруарий 1915 год.
На 14 мартъ т. год. отъ 2 до 4 часа
следъ обедъ, въ канцеларията на общинското
управление ще се произведе публиченъ търгъ
за продажбата на отсечения дървенъ материалъ
отъ местото избрано за обработване, за фонда
„подобрение на скотовъдството".
Отсечения материалъ е старъ габеръ, една часть окастренъ отъ клонете, друга
разцепенъ и складиранъ на малки стънджи,
а останалия само отсеченъ отъ дънера, гората
е до самото село и на 1 к. м. далечъ отъ шосето Варна — Добричъ.
Количеството на материала е около 300
куб. м. дърва и 70 кола вършина.

До г. г. Окол. Град. Ватер.
Лекари, Участ. Ветер. Фелдшери
и Общ. Кметове въ Варненски
окръгъ.

Наддаването ще бъде на куб. м. и кода
вършина. Първоначална оценка 2 лв. на куб.
метръ дървата и 1 левъ на кола вършина.

Сведенията, които следва ежемесечно да
се представятъ за заклания добитъкъ въ
района на всеко длъжностно лице показано
no-rope, требва за напредъ да бъдатъ представени въ окръжната канцелария най-късно
до 10-то число на следующия месецъ. Ония

Предприемача е длъженъ следъ утвърж
даване търга върху му, да складира дървата
и вършината, за да се измерятъ, като за
снабдяването му съ позволителни, внесе въ
общ. каса на куб. метръ дърва и кола вършина по 1 лв. за горски марки.

№ 89.
28. I. 1915 год.
ВАРНА.

Брой 1

Варненскм Окръженъ Вестникъ

Стр 2

Желающите конкуренти могатъ да се явятъ
него день и часъ и наддаватъ, а за преглеждане дървения материалъ — всеки день на
самото место.
Общ. Кметъ: Ив. х. Продановъ
Секр.-бирнико: Р. Черневъ

Русларско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
^

224

с. Русларъ, 2 февруарий 1915 год.
На 1 мартъ 1915 год. отъ 10 до 12
часа преди едъ, въ канцеларията на об
щинското управление ще се произведе публиченъ търгъ съ явна конкуренция за отдаване
на наематели експлоатацията на следните ниви
принадлежаща на Сюмъ-бейското основно на
родно училище, за време отъ деньтъ на
утвърждаването търгътъ до 31 декемврий
1916 година.
1) Нива „Кара-тепе";
2) Нива „Чешмите";
3) Нива „Муската".
Искания залогъ е 5 с / 0 върху първоначал
ната оценка.
Чл. 11 и 12 отъ закона за обществените
предприятия съ задължителни за конкурентите.
Общ. Кметъ: Н. Кателиевъ
Секр.-бирникъ: Д. Добревъ

Саръ-гьолско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
Л. 427
с. Саръ-гьодъ,. 13 февруарий 1915 гог.
На 3 мартъ т. год. отъ 2 до 4 часа
следъ обедъ въ канцеларията на общинското
управление ще се произведе публиченъ търгъ
за отдаване аодъ наемъ училищните ниви,
находящп се въ землището на с. Саръ-гьолъ,
1) Нива въ местностьта „Ени-махд. пъть"
отъ 16-1 дек. 2) Нива вг местностьта „Кавакъ" отъ 7 4 дек. 3) Нива въ местностьта
„Хашламадъкъ" отъ 168 дек. 4) Нива въ
местностьта „Големо меше" отъ 116 дек
5) Нива въ местностьта .Сливата" отъ 6'4

дек. 6) Нива въ местностьта „Кидикъ" отъ
15-1 дек 7) Нива въ местностьта „Конакъ"
отъ 9*8 дек. 8) Нива въ местностьта ,.Кандъкола" отъ 4'4 дек. и 9) Нива въ местностьта
„Ташъ оджа" отъ 6 4 декара.
Горните ниви се даватъ подъ наемъ за
време отъ 3 мартъ т. год. до 31 августъ
1916 годена.
Чл. чл. 11 и 12 отъ закона за обще
ствените предприятия съ задължителни за
конкурентите Исканий залогъ е 50/0.
Тържните книжа съ на разположение въ
кметството всеки приехтетвенъ день.
Общ. Кметъ: Ив. х. Продановъ
Секр.-бирникъ: Р. Черневъ

Белевско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 195
е. Белово, 24 Януарий 1915 год.
На 7 Мартъ т. г. въ канцеларията на
Белдвското селско общинско управление ще
се произведе търгъ съ тайна конкуренция, за
отдаване на предприемачъ построяването на
j училищенъ дюкянъ въ с. Конетантиново. При
близителната стойность на предприятието въз
лиза на 83OO лева.
Офертите ще се приемать отъ 3 до 5 часа
подиръ обедъ. Искапия залогъ е 415 лева.
Документи се изискватъ по чл. чл. 11, 12,
13 и 14 отъ закона за обществените пред
приятия.
Поемните условия, ведомостьта за цените,
сметката и плана, могатъ да се прегледатъ
вееки присътствепъ день въ канцеларията на
общинското управление.
Кметъ: М. Стояновъ
Секр.-бирникъ: Я. Савовъ

Суджасъ-кьойско Училищно Настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ
М 2
с. Суджасъ-кьой, 9 февруарий 1915 год.
На 9 мартъ т. г. отъ 2—5 часа следъ
] обедъ въ канцеларията на Суджасъ-кьойското

Брой 1

Стр. 2

Варненски Окръженъ Вестникъ

училище ще се произведе търгъ, съ явна
конкуренция, за отдаване подъ навмъ учи
лищната нива „Петкова кория", състояща от*
45 декара за време отъ 15.111 т. г. до 15.IX
1916 година.
Първоначалнлта оценка е 350 лева.
Залогъ за участие въ търга е 5 % вър
ху оценката.
Чл. чл. 11—14 отъ закона за обществе
ните предприятия съ задължителни за кон
курентите.
Поемните условия могатъ да се кидятъ
всеки присътетвенъ день въ канцеларията на
училището
Предеедатель: Ст. Митковъ
Секретарь, Гл. учитель: Р. П. Патронски

Рускареко Селско Общинско Управление

2. с. Гюнъ-Ялаеъ, на 21 февруарий отъ
10—12 часа преди обедъ, местностьта „Ергованлъка" отъ 150 декара, съ граници: на
югъ шосето за Шуменъ, на истокъ нивите на
Вълчо Николовъ, Георги Душевъ, Павли Димитровъ, Войно Тодоровъ, Ат. Атанасовъ и
др. по граничната линия до като достигне до
колъ J6 28, поставенъ до нивата на Войно
Тодоровъ, на северъ мерата и на западъ
пЬсъка и гора.
Първоначалната оценка (1) единъ левъ
на декаръ за една година. Залогъ 5 % отъ
стойностьта на наема въ вари.
Дадената подъ наемъ мера ще се използва
за земледелчески цели.
п. Общ. Кметъ: В. Ивановъ
Секр.-бирникъ: Д. Добревъ

Куртъ-деренеко Първоначално Нар. Училище
ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Jtf 5

М 133

е. Куртъ-дере, 14 януарий 1915 год.

е. Русларъ, 20 Януарий 1915 год.

На 18 февруарий 1915 год. отъ 2 до 4
часа после обедъ въ канцеларията на Куртъдервиското еелско общинско управление ще се
произведе публиченъ търгъ, еъ явна конку
ренция за отдаване на наематели експлоата
цията на следните училищни имоти, за вре
ме отъ 18 февруарий 1915 год. до 1 яоемврий 1916 година, а именно:
1) Цело (неразработено) место отъ около
20 декара, находище се до северната страна
на училищната нива „до воденицата";
2) Цело (неразработвно) место отъ около
10 декара, находяще се къмъ северната страна
на училищната зеленчукова градина (за врем*
отъ 18.11 до 1.XI 1915 година);
3) Праздно место за харманъ ш пещь за
правене и печене на тухли и керемиди:
4) Праздно место за варница (за печене
и складиране варь).
Първоначалните оценки на горните имоти
възлизатъ: на I—50 лева, на II—25 лева,
на III—100 дева, на IV—50 лева.
Искания залогъ за правоучаетие въ търга
е 5°/ 0 върху първоначалните оценки.
Членове 11 и 12 отъ закона за обще
ствените предприятия съ задължителни за
конкурентите.

Въ училищните помещения на поменатите
но дояо села отъ поверената ми община, ще
се произведе публиченъ търгъ еъ явна кон
куренция за отдаването на наематель експлоа
тацията на частната общинска мера, въ полза
на фонда за подобрение на скотовъдетвото,
за единъ периодъ отъ три години, начиная
отъ утвърждението на търга до 1 Септември!
1915 година, както следва:
1. с. Русларъ, на 20 февруарий отъ 2—4
часа после обедъ: 1) местностьта „ДюзъЧалъкъ" отъ 60 дек., граници: на истокъ
мерата, на югъ нивите на Михалъ Ивановъ
i Янаки Хрветовъ, на западъ училищната
градина и на северъ нера; 2) местностьта
„Край лозята' отъ 40 дек., граници: на ис
токъ мерата, на югъ край нивата на Яни
Николовъ Диковъ, на западъ лозята и нивата
жг Нвделко Николовъ и на северъ баира
„Таушанъ-тепе"; 3) местностьта „Кумъ-тепе"
отъ 30 дек, граници: на истокъ пътя на
Руеларъ за С. М. Аладънъ, на западъ лива
дата на Стоянъ Пеневъ, на югъ нивата на
Георги Стояновъ и на северъ нивата на Димитъръ Георгиевъ.

Брой I

Варненски Окръженъ Вестникъ

Стр. 4

Тържнит* книжа могатъ да се видятъ
всеки присътетвенъ день и часъ въ канце
ларията на Куртъ-деренското селско общинско
управление.
Глав. Уучил. Секретарь: С. Попова
Председатель: Илия Мариновъ

Саръ-гьолско Селско Общинско Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
М

2) Нивата въ местностьта „Газията' отъ
20 декара*
Горните ниви се даватъ подъ наемъ за
време отъ 1 Мартъ 1915 година до 31 Августъ 1916 го1ина.
Чл. 11 и 12 отъ закона за обществените
предприятия съ задължителни за конкурен
тите.
Залогъ за участие въ търга 5 % .
Тържните книжа съ на разположение въ
кметството всеки присътетвенъ день.
Общ Кметъ. Ив. х. Продановъ

371

с. Саръ-гьолъ, 7 февруарий 1916 год.
На 27 мартъ т. год. до 4 часа следъ
обедъ, въ канцеларията на общинското упра
вление въ с. Саръ-гьолъ, ще се произведе
търгъ съ тайна конкуренция за отдаване на
предпрпемачъ постройката на ново училищно
здание въ с. Суджаеъ-кьой, съ три класни стаи.
Предприятието споредъ сметките възлиза
на 27500 лева.
Исканий залогъ за правоучастпе въ търга
е 5 % , чл. чл. 11 — 15 отъ закона за обще
ствените предприятия съ задължителни за
конкурентите
Поемните условия, сметката и др. книжа,
могатъ да се видятъ всеки присътетвенъ день
и часъ въ канцеларията на общ. упаавление.
Всички разноски за публикации и ония —
по сключване контракта, съ за сметка на
предприемача.
Общ. Кметъ: Ив х. Продановъ
Секр.-бирнпкъ; Р. Черневъ

Caps гьолско Селско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
М 412
с. Саръ-гьолъ, 12 февруарий 1915 год.
Общинското управление обявява на заин
тересуваните лпца, че на 28 того отъ 3 - 5
часа следъ обЪдъ въ училището на с. Доуджа,
ще се произведе публиченъ търгъ за отдаване
подъ ноемъ училищните ниви, находящи се
въ землището на същото село, а именно:
1) Нивата въ яестностьта , Айкаръ-нолъ"
отъ 4 декара.

Секр.-бирникъ: Р. Черневъ

Саръ-гьолско Селско Общ. Управление
ОБЯВЛЕНИЕ
Лв 414
с. Саръ-гьолъ, 12 февруарий 1915 год.
Общинското управление обявява за знание
на интересующпте се лица, че на 28 того
отъ 8 — 5 часа следъ обедъ въ училището
на е. Татаръ-мале ще си произведе публиченъ
търгъ, за отдаване подъ наемъ училищните
ниви, находящи се въ землището на същото
село, а именно:
1) Нивата въ яестностьта „Късово-чошма"
отъ 3 дек. 8 ара.
2) Нивата въ местностьта „Качакларе"
отъ 28 дек. 2 ара.
3) Нивата въ местностьта „Кавакъ-тарла"
отъ 7 декара.
4) Нивата въ местностьта ..Кайрякъ"1 отъ
12 декара 8 ара.
5) Нивата въ местностьта ..Кайрякъ" отъ
13 декара 3 ара.
Горните ниви се даватъ подъ наемъ за
време отъ 1 Мартъ 1915 год. до 31 Августъ
1916 година.
Чл. 11 и 12 отъ закона за обществените
предприятия съ задължителни за конкурен
тите.
Залогъ за участие въ търга 5 % .
Тържните книжа съ на разположение въ
кметството всеки присътетвенъ день.
Общ. Кметъ: Ив. х. Продановъ
Секр.-бирникъ: Р. Черневъ

Брой 1

Отр. 5

Варненски Окръженъ Вестникъ

Козлуджанеко Училищно Настоятелство

Николаевско Кметство — Варненско.

ОБЯВЛЕНИЕ
J* 14

ОБЯВЛЕНИЕ

с. Козлуджа, 12 януарий 1915.год.

с. Николаевка, 15 Януарий 1915 год.

На 15 идущий февруарий въ 6 часътъ
преди обедъ въ канцеларията на кметството
ще се произведатъ търгове съ явно надда
ване за отдаване на наематели експлоатацията
на Козлуджанските училищни ниви за по две
години — 1915 и 1916, а именно:
1. Нивата „Шейтанъ-Орманъ" отъ ЗЗОдек.
2.
,
„Новата-чешма"
, 40 „
3.
,
,Обрукак
. 90 „
4.
,
„Мусуджука"
„ 100 „
5.
„
„Кючюкъ-екинликъ" ', 80 п
6.
,
,Ивица л
.. 60 ,
Конкурентите нечденове на Коздуджанската община ще се съобразятъ напълно съ
закона за обществените предприятия.
Залогъ за правоучастие въ търговете се
изисква 5°/ 0 върху първоначалната оценка,
каквато ще се постави при започване на
търговете.
Тържните книжа съ ва разположение въ
кметството.
Настоятелството.

На 27 февруарий т. година въ 2 часа
следъ пладне въ помещението на кметството
и едновременно въ Варненската окр. постояна
комисия, ще се открие публиченъ съ тайна
конкуренция търгъ съ приемане оферти до
5 часа следъ пладне, за отдаване на предприемадъ построяването на общински домъ
въ с. Николаевка.
Приблизителната стойность на предприя
тието възлиза на 24800 лева. Залогъ се иска
5% — 1240 лева и чл. чл. 11—15 отъ за
кона за обществените предприятия съ задъл
жителни за конкурентите.
Поемните условия, плановете, сметките и
др. тържни книжа може да се видятъ въ
канцелариите на общинското управление и
постоянната комисия, Варна.

Ченгенско Общинско Управление

ОБЯВЛЕНИЕ

М 127.

Кметъ: В. Стояновъ
Секр.-бирнпкъ: А. Стойковъ
Рускарско Селско Общинско Управление

№ 85
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 211
с. Ченге, 12 февруарий 1915 год.
На 12 мартъ 1915 год., отъ 2—5 часа
следъ обедъ, въ канцеларията на общинското
управление, ще се произведе пубдпченъ търгъ
съ явно малонаддаванпе, за доставката на
канцеларските материали нуждни за канцела
рията на обш. управление презъ 1915 год.
Първоначална оценка на предприятието
възлпза 405 левн.
Исканий залогъ за правоучастие въ търга
е 5°/ 0 върху първоначалната оценка.
Членове 11 п 12 отъ закона за обще
ствените предприятия съ задължителни за
конкурентите.
Тържните книжа могатъ да се видятъ
всеки присътственъ день и чаеъ въ канцела
рията на общинското управление.
Киетъ; Д. Н.
Секр.-бирнпкъ: К. Доневъ

с. Русларъ, 15 Януарий 1915 год.
На 15 февруарий 1915 год, отъ 10 до
12 часа иредъ обедъ, въ канцеларията на
общинското управлепие ще се произведе публичепъ търгъ съ явно малонаддаване, за
доставката на:
1) Канцеларски материали;
2) Осветителни и отоплителни материали и
3) Формено облекло и въоръжение.
Първоначалната оценка на предприятието
възлпза на 1 - 4 5 0 , II 200 и III - 120 лв.
Искания залогъ за правоучастие въ търга е
5 % върху първоначалната оценка.
Членове 11 и i2 отъ закона за общв-.
ственитЬ предприятия съ задължителни за
копкурентпте.
Тържните книжа могатъ да се видятъ
всеки присътственъ день п часъ въ канце
ларията на общинското управление.
п. Общ. Кметъ; В. Ивановъ.
Секр.-бирнпкъ: Д. Добрввъ.
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Арнаутларско Селско Общ. Управление

Козлуджанско

Кмететво.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

М ЗОЗ

JW 140

е. Арнаутларъ, 28 Януарий 1915 год.
Подъ надзора на общинското управление
се намира безстопанска „юва* биволица, 4
годишна, черна, съ белези: на опашката и
челото има бело и на левия диренъ бутъ
дамга.
Ако до 41 день отъ днесъ не се яви
етонанина да си я прибере, ще ее продаде
за въ полза на общинската каса.
Кметъ: Яневъ
Секр.-бирникъ: Д. Христовъ

с. Козлуджа, 15 Януарий 1915 год.
На 28 февруарий т. г. въ канцеларията
на Кметството въ 9 чаеътъ преди обедъ ще
ее произведатъ търгове съ явно наддаване
за отдаването на закупчици общинските до
ходи: интизапъ, кръвнина и борсово права
(кутиите мостри) при Козлуджанската община
за време две години — отъ 1 януарий т. г.
до 31 декемврий идната 1916 год
Приблизителната етойноеть на доходите
възлизатъ на двегодишния ерекъ на: интизапа—ЗООО лева, кръвнината—600 лева и
борсовото нраво—400 лева.
Искания залогъ за прявоучастие въ тър
говете е 5% върху горните суми.

Ясх-Тепенеко Бълг. Учил. Настоятелство
ОБЯВЛЕНИЕ
Jti 62
с. Ясъ-Теив, 9 Януарий 1915 год.
Ясъ-Тепенсквто училищно наетоятелетю
обявява на интерееующите, че на 20 февруярнй 1915 година отъ 2 до 4 часа после
об4дъ въ канцеларията на Ясътепенското
общинеко управление ще се произведе търгъ
съ явно наддавание за отдаванието подъ
наемъ на училищната зеленчукова градина въ
•еетноетьта .До селото" отъ 40 декара, до
еъседи: шосета: Провадия — Куртъ-Бунаръ и
Шуменъ—Варна, Бр. Голикови, Бр. Таневи,
Дино Петковъ и Кръстю Златевъ
Зеленчуковата градина ще се отдава подъ
яаемъ за времето отъ 3 1 декемврий 1914
год. до 31 декемврий 1917 година.
Първоначалната оценка за целия наеменъ
оериодъ е 1800 лева.
Желающите да наддаватъ требва да внееътъ депозитъ 90 лева.
Специалните и общи поенни условия ее
намиратъ при Ясъ-тепенский секрвтарь-бирникъ, гдето могатъ да се прегледатъ всеки
нрисътственъ день и часъ.
Председатель: Д. Славовъ
Касиерь-Счетоводитель: П. Стояновъ

Конкурентите требва да се съобразятъ на
пълно съ чл. чл. 11—14 отъ закона за об
ществените предприятия..
Тържните книжа е* изложени въ Кмет
ството.
Кметството.

ХРОНИКА.
Варненската Окръжна Постоянна Комисия
въ постановлението си Jfi 76 отъ 31 Януарий
т. г. препоръчва на всички г. г. Сел. Общ.
Кметове и Учил. Настоятелетва въ окръга, да
ей набавятъ за общинските и училищните си
библиотеки отъ „земледелческо-скотовъденъ
календаръ* за т. 1915 год. направо отъ из
дателите му Д-ръ С. Доспевски и Хр. Тачевъ,.
инспектори при Бълг. централна кооперативна
банка въ София.
Календаря еъдържа най-важните за прак
тиката сведения и наставления по земледелието и клоновете му и струва 1*80 лева
подвързанъ.
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БЮЛЕТИНЪ
За ноявените и прекратените заразителни болеети по домашния добитъкъ,
Варненско Окръжие, отъ 1 до 3 1 Януари 1915 год.
Пр-Ъз-ъ т о в а вр-вме с«к б и л е н о н с т а т и р а н и :
и tf>«
а? л
о

CD

<

Наименование на
бодеетьта

1

Краста по овцете

2

Карахюсеинъ

Околия

Община

Село или грядъ

Карахюсеинска

Варненска

Въгленъ по гов. в конете Пашаитъ

Козлуджаиска

п

3

Краста по овцете

Ново-село

Новоселска

Провадийска

4

Сапъ

гр. Варна

Варненска

Варненска

Пр-Бз-ъ т о в а вр-вме сдь б и л е п р е к р а т е н и :
Варненска

1

Огненица по свинете

2

Бесъ по кучетата

я

3

Сапъ

»

4

Бесъ по говедата

Синделъ

Синделека

Провадийска

5

Шарка по овцете

Белево

Белевска

Варненска

Отъ
1
2

V

П

П

3

'"

»

»

4

1 до

Шарка пб овцете

Антраксъ по гов. и кон.

Варненска

Варна

10

*

февруарий

1915

година
Провадийска

Девня

Съща

Бейлий

Невшвнска

»

Синделъ

Съща

п

Пашаитъ

Козлуджаиска

Варненска

гр. Варна, 11 февруарий 1915 година.
Варненски Окр. Ветер. Лекарь: Д-ръ Ст. К. Тюлевъ.

Извлечение отъ протоколите на III редов
на сесия на Варненский Окр. СъвЪтъ.
(продължение)
РЪШЕНИЕ № 44.
Разрешаване отпускъ на окр. сьветникъ В.
Тодоровъ за 26-й и 27-й того.
Окр. Съвестникъ В. Тодоровъ помоли съ
вета да му разреши двудневенъ отпускъ за
26 и 27 того по съдебни причини.
Гласувано, Окр. Съветъ реши: Разрешава
на на Окр. съветникъ В. Тодоровъ двудневенъ
отпускъ за 26 и 27 того по съдебни причини.

РЪШЕНИЕ Л5 45.
Гласуване внесените предложения отъ г-да
Кондовъ и Шиковъ по доклада на Агронома.
Председателя като обясни, че въ снощното
заседание се реши да стане гласуването на
предложенията на г-да Кондовъ и Шиковъ,
въ свръзка съ доклада на Агронома, пита
има ли още желающп да говорятъ по тия
предложения и доклада.
Понеже никой не поиска думата, предсе
дателя прочете предложението на г. Кондова:
„Окр. Съветъ като разгледа доклада на г.
Варненския Агрономъ се занима съ въпроса
за подобрение земледелието и поминъка на
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населението въ Варненския окръгъ, намира,
че за да се внесе подобрение въ положението
на населението требва да се предприеме
следното; I) СЧгласно закона за обявяване
страната въ бедственно положение да се опре
дели минималната работническа заплата въ
Варненския окръгъ 3 лева дневно — въ чи
слото на работниците влизатъ и слугите, ра
таите и чираците. — Минималната годишна
запата на общипските и окръжни служащи да
бъде 80 лева месечно. Най-малката заплата
на слугините да бъде 50 лева месечно.
2) Да се подканятъ общинските съвети да
пристъпятъ къмъ определяване на цените
на предметите отъ първа необходиность, а
така също да се грижатъ и за прилагането
на закона за праздничната и неделна почивка.
3) Въ центровете на общините да се построятъ удобни училищни помещеняя и да се
откриятъ прогимназии. Постройката на шосета
да се усили и да се разшири шосейната мрежа.
Да се снабдятъ съ вода населените места,
които яематъ такава, каквито съ повечето
села въ «кръга. 4) Да се работи за подобревание населението чрезъ подпомагание — да
се обърне то отъ екстенсивно въ интенсивно—
да се индустриализира. Въ свръзка съ това
да се подобри и екотовъдството 5) Да се
регуоратъ реките Камчия и Провадийската
река, които чрезъ систематическите си зали
вания унищожаватъ реколтата въ тия плодо
родни долини. А така също да се присошатъ
блатливите места чрезъ дранажъ 6) Понеже
сегашните средства на Окр. Съветъ не даватъ
даже да се помисли за подобенъ родъ съоръ
жения и подобрявания, безъ които Съветътъ
неможе никаква стопанска дейность да проязп
— а също тъй и съ общините — то Съвета
настоява да се издаде законъ за отстъпвание
моземелния данъкъ на общините и Окр. Съ
вети. Това предложение да бъде внесено въ
Народното Събрание". Също така прочете и
предложението на г. Шикова: „Окр. Съветъ.
еледъ изслушване доклада на г. Агронома и
препоръчаните отъ него мерки за повдиганието земледелието и клоновете му и предъ видъ
че земледелието въ окръга е дребно, следва
да бъде подпомогнато и подтикнато съ много
средства, реши: 1) Съвета приема по принципъ исканите кредити отъ Агронома и ще
се мъчи по възможность да бъдатъ гласувани
въ бюджета за идущата година|—до колкото
затова позволяватъ сренствата; 2) Че за по
вдигането на земледелието и клоновете му
отъ големо значение еъ и беседите, които се
Дечатааца
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държатъ между самите земледелци, било на
частни беседи илп збирки, изказва мнение
да се устройватъ подобни но често, като хо
датайствува предъ Министерството на Земле
делието да освободи отъ канцеларска работа
Агрономите за да иматъ повече свободно
време и се движатъ между зеаледедческото
население, каквато въ същность требва да
бъде техиата служба; 3) Че за засидванието,
подпомаганието и пр. на дребното земледелие,
не малка полза биха принесли кооперациите:
потребителни, производителни и пр , намира,
че те требва да се пропагандиратъ между
селското население и подкрепятъ отъ страна
на държавата и Окр. Съвети, като замолва и
Министерството да възложи на всички чинов
ници; държавни, окр. и пр служащи въ окръ
га при излизането въ селата да държатъ бе
седи за ползата на коопераците и 4) Съвета
като намира, че средствата съ които разполагатъ окръзите и общините съ твърде ос
къдни и далечъ е съ техъ да се наиравв
нещо сериозно за подобрението на окръзите,
било въ пътно, учебно, водно или друго от
ношение изказва мнение: държавата да от
стъпи поземелния налогъ на окръжията и
общините".

Председательтъ попита, какъ да се гласуватъ предложенията изцело или п. по п.
понеже има различни въпроси?
Окр. Съветъ прие да се гласуватъ п. по
п. първото предложение, а второто изцело.
Отъ първото предложение гласувано пър
вия п. доби 3 гласа; втория п. доби 3 гласа
и пропадна; а останалите п. п. 3, 4, 5 и 6
се приеха съ болшинство. Също така се прие
съ болшинство и предложението на г. Шикова.
Вследствие на което Окр. Съветъ, реши;
1. Въ центровете на общините да се построятъ удобни училищни помещения и да се
откриятъ прогимназии. Постройката на шосе
тата да се усили и да се разшири шосейната
мрежа. Да се снабдятъ съ вода населените
места, които ненатъ такава, каквито съ по
вечето отъ селата въ окръга.
2. Да се рабчти за подобрявание на зе
мледелието чрезъ подпомагане ла се обърне
то отъ екстенсивно на интет-икно — да се
индустриализира Въ свръзки съ това да се
подобри и екотовъдството
3. Да се регулиратъ риките; Камчия и
Провадийската река, които ч>-е.<-«- системати
ческите заливания.унищожаьаII. реколтата на
тия плодородни долини. А така гхщо да се
присушатъ блатливите места чрв.гь дренажъ.
„Войвиковъ* — Варна.
(Следва).

