Год. III

Варна. 4Януарий 1912 г

Издава варненската Окръжна Постоянна Кодшсия.
Излиза вай-малко три патя въ месеца.
Абонаменть 2 лева годишно, 1 л. за 6 месеца
на общинитЬ, училищата, кръчми, хотели, и кафенета
въ окръга — безплатно. '
Всичко що се отнася до вестника да се изпраща
до: Постоянната Комисия — Варна.
Варнен. Окр. Ност. Комисия.
ОКРЖЖНО.
№ 6012
гр. Варна, 22 XI 1911 година
До г. ь. общинскитгь
кметове въ окрлаа.
Предъ видъ на това, че много отъ общиБИТЬ и до днесъ не са внесли предвидените
въ т. г. имъ бюджети суми, за помощь на
Варненското археологическо дружество, то
иредлагамъ на г. I. общинските кметове въ
окръга да внесатъ незабавво тия суми въ ка
сата на Варненското архиологическо дружество
и за извършеното да донесатъ въ комисията.
За арЬдседатель: С. КоСЮВЪ
Секр. Бирникъ: Ст. Калдъръмовъ.

Варненска Окръжна Постояна Комисия.

ОКРХЖНО
№ 3.
Варна, 1 Януарий 1912 гоо.
До г. г. общинската
кметове въ окржга.
Въ допълнение на окръжното си ир*Ьднисание № 5922 отъ 15-й того, комисията
Ви съобщава, господине кмете, че иланоснемачната такса ще се внася съ вносеиъ листь
въ съответните банкови агентури и оргиналния вносенъ листь ще задържате въ общи
ната, като оиравдателнъ документъ, а намъ
ще изпращате заверенъ преиисъ отъ него,
но не и самия вносенъ листь, както съ постъпали некои общини.
За председателъ: С. НоСТОВЪ
Секр.-Бирникъ: Ст. КалдърЪМОВЪ.

Извлечение отъ протонолитЪ № №
17 и 18 на Онр. Съв^тъо
Кр. Мирски чете доклада на пост. коми
сия, както следва:
Господа съвгьтници,
"Решението на съвета отъ мин. година,
«№ 78, по определяне мрежата на общин
ските пдтвща въ окрдга, не се утвърди отъ

За обявления отъ частни лица се плаща на I стр. по 1 лв.
на редъ; II и III стр. по 10 ст. на дума, IV по 5 ст. на дума.
За общински и такива отъ други учреждения за I стр.
10 ст. на дума, Н и III 5 ст. на дума;1У 3 ст. на дума.

м-вото, защото, съгласно новия законъ за об
щинските пътища, требваше да се вземе мне
нието на общинските съвети по мрежата.
Комисията съ окръжно до всички общини въ
окрага, покани общинските съвети да се занимаятъ и се произнесатъ по мрежата, като
имъ црати и по единъ нреписъ отъ нея. —
Отъ получените до сега мнения на общински
съвети, 90°/ 0 отъ техъ одобряватъ напълно
мрежата, а останалите я приематъ съ поже
лание, да се прокаратъ още и некои малки
клонове шосета.
Пост, Комисия, имайки предъ видъ изра
ботената отъ съвета миналата година мрежа
и изказаните по нея мнения отъ общинските
съвети,, представлява на почитаемия съветъ |
ночти същата миналогодишна мрежа, съ малки
добавки, както следва:
1) Гуркоьо—Черно-око (прието отъ съвета
миналата година).
2) Вичево—Средина (също).
3) Каварна—Шабла (също).
4) Евсиноградъ— ман. „Св, Консстантинъ",
— Санаториума* (сащо.)
5) Варна— Гол.-Фрапга— Малка— Франга
—Влахларъ— Мустафабейлеръ — Чукурово—
Чаталаръ (сащо).
6) Баиръ баши—Гюнъ догду— Николаевка
— Караачъ—Капуджи махле—Владимирово—
Екисче— Омуръ Фака—държавното шосе Про
вадия—Куртъ бунаръ. (Комисията въвприе съе
динението чрЬзъ Омуръ Фака, за да може отъ
тоя край да се минава по едно най-касо раз
тояние за гр. Варна).
7) Синделъ— Чала махле—Горни чифликъ
—Коваилъкъ— Долни чифликъ—Старо орехово
—Фандъклий (както бе прието м. г.).
8) Чала махле—Кьопрю кьой—Сандъкчий
— Коте—държавното шосе Провадия—Аьтосъ
(са що)
9) Юнузъ бунаръ — Аптаразакъ — Кара
кьосе — Градинарово— Асълъ бейлий — Фете
кьой—държавното шосе (също),
10) Дели Исуфъ Куюсу—Карал ий — Пчеларово —Каралезъ—държавното шосе (сащо).
11) Добричъ—Матлъмово — Армутлий —
Харлалий (също).
12) Бей бунаръ—Кара пелитъ (сащо).
13) Шабла—Сара муса (сащо).
14) Чаирла гьолъ—Малджиларъ (сащо).
15) Сара гьолъ—Суджасъ кьой Семетъ
(сащо).
16) Държавното шосе Варна—Бургазъ,
15-й влм.—Хаджн Синанларъ—Солуджала—
Авренъ—Свнделъ (сащо).

17) Баракларъ—Мурсалъ кьой—Суютчукъ
(сащо).
18) Шарвий—Усулъ кьой—Соуджа (сащо).
19) Бела— Куру кьой — Арнаутларъ (сащо).
.20) Гюнъ Догду—Козлуджа— Акъ коюнъ
—Махалачъ—държавното Провадия — Кургь
(свързването на Козлуджа съ Яса-тепе, както
бе решено м. г. и вписано въ мрежата по
искането на окр. инжинеръ, се изостави, по
неже общините се изказаха, какво такава
връзка е безцелна, а се продължи отъ Коз
луджа презъ Акъ коюнъ—Махалачъ и се
свърза шосето Провадия—Кургь бунаръ.
21) Варна—Галата.
22) Държавното шосе Русларъ — Гюнъ аласа—Сюнъ бей—Таптакъ—Кара Хюсеинъ.
23) Невша—Бейлий—Държавното шосе.
Последното е вписано м. г, по искането на
окр инжинеръ, обаче Комисията намира, какво,
това шосе требва да се зачеркне отъ общин
ската мрежа и да остане да се строи отъ
средствата, добивани отъ прихода „Кантарина
и Кринина14 въ Невшанската гара.
Така допълнена и виюизменена общинската
мрежа, пост. комисия намира че е вай целе
съобразна, — а вписването на отделните малки
патни клонове сме на мнение да предоставимъ да сторятъ това общинските съвети,
понеже строенето имъ ще трЬбва да стане
отъ средствата на заинтересованите общини,
а не отъ общия фондт. Така начъртана мре
жата, ще служи за главни артерии, върху
която, въ по-далечно бадаще, може да се впяшатъ други второстшенч пътища, които нуж
дата би наложила *
Положени на гласуване отделнитЬ патища,
изброени въ горния докладъ, приеха се отъ
съвета, както слЬдва единъ по единъ:
№ 1 до 5 включ. — ббзъ изменение; къмъ
№ 6 се прибави и Пашаить и патя доби след
ното направление: Баиръ баши—Гюнъ Догду
—Николаевка — Пашаить, Караачъ—Капуджи
махле—Владимирово—Екисче— Омуръ Фака и
държавното шосе; й й 7 до 10 включит. се
приеха безъ изменения; № 11 по искане на
г. инжинера, се отклони така: Добричъ—Матламово—Армутлий—Хаса—кьоселерь—Еара
Капна; Л*№ 12 до 19 включително се приеха
както си са; Л: 20, предложение на инжи
нера, се разпадна на двЬ: 1) Гюнъ догду —
Козлуджа н 2) гара Вьлчи долъ—Акъ коюнъ
— Махалачъ — Юнузъ бунаръ — Бунарлнй;
Л Л- 21 и 23 се приеха безъ изменения, &
Л 22 си остава до Таптакъ, безъ Кара ххь
севвъ.

И така, гласувано съвета р е ш и : приема
долуизложената мрежа на общинските пътища
въ Варнен. окржгъ, моли м-вото да бъде утвър
дена и часъ по-скоро да се премахнатъ недо
разуменията съ държавата относно харченето
общинския фондъ, и да се почне по-интензивно
строежа на пътищата, а имено:
1) Гурково—Черно око, 2) Вичево—СрЬдица, 3) Каварна—Шабла, 4) Евксиноградъ
—монастиря "Св. Константинъ44 —Санаториу
ма, 5) Варна---Голема Франга—Влахларъ—
Мустафа бейлеръ—Чукурово — Чаталаръ, 6)
Баиръ баши—Гюнъ догду - Николаевка—11аш а и т ъ —Караачъ—Капуджи махле—Владимирово—Екисче—Омуръ факъ, скачено съ дър
жавното шосе Провадия—Куртъ бунаръ, 7)
СивдЬлъ—Чалж махле—Горни чифликь—Кованлъкъ—Додни-чифликъ—Сг, *орЬхово—Ново
орехово— Фъндъклий, 8) Чалъ махле—Кьопрю
КЬ0 й—Савдъкчий—Коте до държав, шосе Про
вадия—Айтосъ, 9) Юаузь бунаръ—Аатаразакъ
—Кара кьосе—Градинарово—Асълъ бейлий—
Фете кьой до дър. шосе, 10) Делиисуфъ куюсу—
Каралий—Пчеларово—Каралезъдо държавното
шосе, 11) Добричъ—-Матлъмово—Армутлнй —
Хасъ кьоеелеръ — Кара къшла, 12) Бей бу
наръ —Кара нелитъ, 13) Шабла—Сар& муса,
14) Чаирлъ гьолъ—Малджиларь, 154) Саръ
гьолъ—Суджаеъ кьой—Кочакъ—Ботезо—Семетъ, 16) Огь 15-й клм. на държавното шосе
Варна—Бургазсь до Хаджи синанларь—Солуджалъ—Авренъ—Синделъ, 17) Баракларъ—
Мурсалъ кьой—Суюгчукъ, Шарвий —Усулъ
Кьой—Соуджакъ, 19) Била —Куру кьой—Аряаутларъ, 20) Гюнъ догду—Козлуджа, 21)
гара Вълчи долъ—Акь коюнъ — Махалъчъ—
Юнузъ бунаръ—Бунарлий, 22) Варна—Га
лата, 23) Държавното шосе—Русларъ—Гюнъ
Аласъ—Сюнъ бей—Таптъкъ и 34) Невша —
Бейлий—държавното шосе.
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нишка околия, —• 1; Б*лчикъ-Кулака. 2. — Каварна-Шабла-Дураиъкулакъ. Варненска околия, — 1. Фьндьклий —
Орехово — Долпп Члфликъ — Чалъ махле.
2. Франга — Влахларъ. 3. Държавното шосе
— Хаджи-синанларъ — СиндЬлъ, Добришка
околия., — 1. Добричъ — Матлъмово — Армутлий — Кара къшла. 2. Каралезъ — Пчедарево—Каралий—Богдайлий.
Еуртъ-Бунарска околия, — 1. Кара-пелигь — Бай Бу
наръ. Провадийска околия, — 1. Провадия —
Фете кьой — Асълъ-бейлий — Градинарово
— Юнузъ бунаръ долний.
Окр. Иаженеръ Атанасов* дава обяснения
и изтъква съображенията, отъ които комисия
та се ръководила п*ри определяне артериите.
Д. Шиковъ оспорва предложеното оть ко
мисията шосе Фъндъклий—ОрЬохво, което не
било толкова важно; изоставенъ билъ важния
пъть Баиръ баши — Сюнъ догду — Нико
лаевка — Кара агачъ — Капуджи махле —
Владимирово — Екисче — Омуръ факъ —
държавното шосе, който съединява центра на
5 общини. Чете м. г. решение по класифика
цията на пътищата и моли съвЬта да бъде
последователенъ нри т. г, опрЬдЬляне пъти
щата.
Ер. Мирски чете решение 78 оть 1910
г. н дава обширни обяснения по въпроса. На
мира, че парите които се събиратъ отъ всич
ки околии, слЬдов., н на всички околии треб

ва да се дадатъ пътища. Иска вписването на
шосето Франга — Влахларъ, което да б&де
първо.
Еарамихаиловъ е противъ шосето Франга
—Влахларъ, защото то не съединявало важни
центрове, а малки села. 1Шсегата съ арте
рии, чрезъ които трЬбва селата да дишат ь.
Иска вписването на пюсего Хаджи-синантръ
—Солуджалъ — Авренъ—Синделъ.
Окр. Инжен. Атанасозъ, — мияаюгод.
решение на сьвЬга е прЬд'иесг.зува1з закона
за пътищата, така че то не може да бъде за
дължително за пътната комисия. ОлрЪгьчеяите сега пътищата не ще се построять още
идната година, — това ще сгане въ продъл
жение на 5—6 години. Пътната „комисия п р и 
лага своето мнбнне на съвЬга, шгькза сьвображенията си, обаче гой е вгаегень да оарбд4ди за сгроежъ ония пътища, която намира
за най-важна.
Окр. Иажен. Атанасови изтъква сьоора- |
женията за вписването на Балч<кь—Кулака]
като първо ш)се, добавя, че Б и ч я ш и г а об
щина е внесла за направата му 30,000 лз.
помощь и моли сьзЬга да приеме това ппсе
за първо.
Риф. Няколозъ дшьляи, че това ипсе « и
год. е било вписано вь мрЬжата, обяснява големата му В1жаосгь и мия д ! сз прлеи~а за
първо. Озясяяза, че огь бьрлча, вчер* сз е
препусгпало да се ваище и това опее вь мре
жата.
Ер. Широки чеге мянагогод. усюзао рЬшеяие па сьвЬга, кгкво, Б ш ч д ига оощша
ще внесе за нанравата му 30,01)0 лз.

шосето Баиръ баши—Балчикъ е по-право за
идящитЬ отъ изтокъ и севЬръ.
Раф. Николов*, — за доброто па доблгька
си, всЬки ще заобиколи и ще оти*е по новото
Т р а с е > — иска да се впише шосе Балчикь —
Кулака първо.
Кр. Мирски, — благодатьта на фоя*а
трЬбза да се раз1ива справедливо на всички
окошя. Смвга, че Гуркозз— Черно око— Члф.
кую^у е по-важло Ш)се и трЬбва да биде
пьрво вь Баччишига окзлил.
Д. Шлковь подържа маЬняего н^ г. М4рСКИ.

Ст. Спировъ добавя, че мин. год. ииато
комисия, която събирала подписи за наиравага
на ш>сето Гурково—Черно око. Моти да^бъ^е
вписано поне за второто огь Бичишха око
лия, защото блю много важно.
С1втъ сгана!игЬ деЗати яо прлемане яътиЩ1га, които да се стрзягь пр&гь ииата 1912
и слЬднигВ сIЬдь нея год., сьзЬга рЬш4:
Съгласно 4 1. 6 оть закоаа за държава, и
общяяски н&гищ», олрЬдЬля С1Ьс1^гЬ пъти
ща за н.ай«важчи:
а) Бгпишт околия: 1. Шосето Бичиль
— Кугака, сь успв^е, Бичиш^ага о5ц!Ч1 ^а
внесе прЬ^варлтешо 30 тЬ хи1. лв.. 2. Гур*
козо—Чфно око— Ч1фугь кую-^у. 3. Кгвараа
— Ш101Л—Дур. Купкь. б) Вхрнгиска околия:
1. Баиръ башл—Гю1ь догду—Н^копевха —
Кара агачъ—-Капуджч И1К(е—Вгадимчр>:п —
Ехиече— О^урь факъ —държаза. тлее. 2. В^рна—Гол. ф^згага—Мика ф р а н г а — В и х и р ь
—Му;гафIбзл 1ерь —Чукурзз) —Ч 1ганаръ. 3.
СяадЬ1ь —Чия махле —Горни чифтлкь — К)Д Шиковъ отрича, че това шосе е нр> | ваилъкь—Дпчи чифтикь—Стар> орЬхово —
цустнаго оть бързина, — то не е вписано I Ново орЬхово—Фь1дьк1ий. в) Добришка, око
вчера въ мрежата, защото не е наяЬреао за I лия:
1. Добрачь—Матлъмово—Армуглий —
толкосъ важно. НЬмато доказатеаетва, че тоза
Кара кьшла. 2. Богдалий—Каралий — Пчелашосе е необходимо и затоза то не можю да резо— Кгралевъ — Държ. шосе. г) Куртъ Бунрережда поважнитЬ пътища. М)ли да не се нарека околия: Кара петять—Бей буаарь и
определя тоя пъть.
д) Провадийска околия: — Юлузь буаарь—
Окр. гтженеръ заявява, че тоя пъгь е Аптаразакъ — Кара-кьосе — Градинардво —
проученъ, — билъ дъльгъ 5 К1М. и ще стру Асълъ бейшй -Фете кьой—държ. шосе.
ва около 90.000 лз. Говори обширно че по
ОлЬдъ гласуването по огдЬлно на изброе
Баиръ-баши пълна кола не могла да се изка ните шосета, окр. съввтникь Д ръ Еарамихачи, нито да слезе отъ големата стръмнина. иловъ заяви, че си подава оставката оть еъИска вписването м^.
ветничеството и напустна заевданиего, защото
Ст. Спировь, — тоя пъть има свозго зна
чение, но по-виженъ отъ него е Гурково —
Черно око—Чиф, куюсу, коего е изучено. На
селението въ тоя край е земтедЬюко, нуждае
се оть шосе за прЬвозъ на хранигЬ си. Иска
првдложеното оть него шзсе да бяде пьрво
вь Балчишка околия.
Муст. х. Аптиевй съобщава, че въ тур
ско врЬме, баща му х. Ааги Мустафзвъ е
похарчиль за направа шосето Бал1икь—Ку
лака 800 т. лири. Тамъ имаю хубава и из
обилна вода за за водопой, но нЬмаю пъть
да се отиде до нея. Тази год. имало 2800
кола въ Балчякь, кояго не еъ могли да поять на време добитъка си по липса на пъти
ща. Ис-са ваизванего на Бапикь—Кулака.

не се прие неговото предложение.
Даде се 5 мия. отдихь. — Олбдъ отдиха.
Окр. Иаженеръ обясни, че, съгласно чл.
7 оть закона, предстои да се разчр.в^Б1ягь
кредитите за направа на пътщата. И*гьква
ползата огь направата на по-дълги линии, поне
оть пункть до пункгь и моли съвЬта да не
раздробава крздигит.в. йзка да се има прЬдь
видь, при разарЬдЬтяне кредигитЬ, мЬзгниге
условия, цЬната на нахаяцигЬ, колго вь К,бунарско еж по-евтини, въ Батчишко по-скъаи
и цр. Дюавя, че общчя кредигь възппа на
около 320.000 лв., огь който една часть се
упогрЬбява за персональ и изучвания.

Ер. Мирски чене чл. 7 огь закона, пояенлв* го и мош док!а^чика на яъгаата ко
П. Еостозъ добавя, че Батчи плата общи мисия да докладва мнЬниего й по разпреде
на е изпълнила задължението си, — 30 тб хил. ляне кредитите; същия прочете слЬдната ре
лв. съ внесени вече въ фонда, — иска да се золюция, която се прие огь сьвЬта, а имено;
определи това шосе за пьрво.
„Да се оглитографира въ вЬколко стотици
Ст. Спировъ оборва твърденията на Муст. екземшяра картата на Варнен. окръжие, съ
х. Апгиев'ь. Оояснява, че имало вода на 1 обозначение приета оть окр. съвЬтъ, въ заклм. далечъ оть Балчикь, която служела за сЬ^аниего му на 12 т. м., мрЬжа и съ оз
водопой, когато извора, за който говори Ап- начение вь картата днешното километрично
тиевъ, е билъ датечъ 5 кш. Слраведтиво ще разстояние между едни населени пунктове н
е да се ваише шосето Гурково— Черно око; други. Тая кфга да се продава по една найзащото тамь населението е по-гъсто и произ умЬрена цЬна, като предварително се дадатъ
водството на храни е много по-големо.
безплатно по единъ екземалягь на членовете
Ст. Спировъ пита Раф. Пиколовъ, — ще на окр. съвЬть, на Епархийския сьвЬть, на
предпочитать ли хората да трепять добитака , окр. съ^ъ, мчровитЬ С-хиляща, читалищата я
си презъ шосето Балчикъ—Кулака, когато I на другитЬ държани учрЬ&*ения въ окръга*.

Брой 1
Докладава се разпределянето на кредити
те, както следва:
а) Бал. околия, — Балчикъ- Кулака 40.000 лв.
Каварна—Шабла 10.000 лв.
50.000 лв.
б) Добришка околия. — Каралезъ—Пче
ларево 60.000 лв. в) Куртъ-бунарека околия.
— Кара пелитъ—Бей бунаръ 50 000 ля. г)
Провадийска околия. — Феае кьой—Градица
рово 60.000 лв.

Варненски Окржженъ Вестникъ
Д. Шиковъ предлага 40 хил. за послед
ния ПЪТЬ.
Окр. Инженеръ, — въ Провадийската око
лия не съ предвидеьи други пътища.
Гласувано, прие се кредита за провадий
ска околия 50 000 лв. д) Варненска околия:
— Баиръ баши—Капуджи махле — Вла-яими
рово, 60.000 ли.

Стр> в

некои пътища въ окръга; да има право на
по-еиленъ и ееаоредственъ контролъ върху об
щините; да има по-вече права по отношение
нареждане собствения си чиновнически пер
сона лъ и т. н.
Най после. Окр. сьвЬтъ вьсприе мнени
ето, че той, а въ негово отежтетвие — пос
тоянното присътствие, а не Окр. управитель,
представлява населението отъ Окръга, и сдедвателно, когато би требвало да се направи не
що отъ негово име, съвета или постояното при
сътствие требва да го направи, а не окр. унравитель. За щастие, тогавашния окр. управитель,
самъ споделяше тоя възгледъ и той днесъ е вече
на практика приложенъ. Приединъ случай треб
ваше да се поздрави Царя отъ името на на
селението въ окръга — тона направи пред
седателя на постоянното присътствие, а не
Предъ видъ на обстоятелството, че на 8 становлението на чл. 1 отъ закона за Окр. окр. управитель, тъй като последния е предянуарий т. г. ще се произиедатъ изборигЬ за Съвети: „въ всеки окръгъ има но единъ съ- ставитель на централната власть, а не на на
окрджни съветници, необходимо е прЬдъ из вЬгъ, кой го го представлява и се грижи за селението отъ окръга. Важенъ е ириндипътъ,
бирателите на Варвевекнй Окрдгъ сл.Ьш>то ин-ересите муи е станало една фикция. Още а не елучалтъ къмъ който е паднало да се
кратко изложение на дейноетьпт/ на Варнен по печалното е, че самштъ Окр. Сгвуьти не приложи.
ския Окр. Съветъ презъ годините 1908 — само не еж протестирали противъ тоя неЗа да завършимъ изложението но тоя въ*
законенъ редъ, ами безропотно см се подчи просъ, ще спомевемъ още за неколко реше
1911 включителио.
ВСИЧКО изложено по долу може да се види нявали и даже еж егдгьйстдували да се уси ния на окръжния съветъ и постоянното при
въ самите протоколи на Окр. Съвета., какго ли и по тоя начинъ г! саии съ работили сътствие. Установената практика въ Министер
и въ ежегодните'отчети на Постоянната Ко противъ своето значение. А кой пай добре и ствата ца не зачитатъ.и обикновено да видомисия. Нъ ве всеки бчлгарскп гражи.пииъ най отъ близо ос^енъ окр. съветници може изменяватъ или отмЬняватъ решенията бе
може да стори това, иоради обстоятелството, да оиозпае същност ьта на това учреждение отишла до тамъ, щото гласуваните отъ съ
че протоколите ва Окръжния Сльетъ не еъ и кой най спол)ч,\\\ьо може да се бори за вета окръжни бюджети се връщаха' не
печатани. Това нрави още по наложително неговото издигане до висотата, на която го „утвърдени", а съвършено преобразувани.
настоящето кратко изложение. Избирателите отъ издига чл. 1 отъ к .нстпуцнята? Едиа отъ Окр. съветъ се опълчи против:, тая прак
окръга требва да съ въ пълна светлина от- причините на това бсзд1йствие на окр. съ- тика и съ неколко ртшепия, твърде кате
воеителво онова що Окръжния Ст ьълъ нрезъ вети е било обстоятелството, че за окр. сг
горични, сполучи да я смФгчи до значителна
тригодишния си мандатъ е извършилъ. И ако в*тници съ били избирани хора полуграмотни ! с т 1 е п ь ; Благодарение на това,' може вече да
това не съ могли своевременно точно да про- и Даже съвсемъ неграмотни, съ сьвьршенно ! с е т в г р д и ? ч е окръжия бюджетъ е гласуванъ
следатт, то трЬбва да имъ се даде възможностъ слаба подготовка за иодобенъ манхатъ.
| отъ окръжния съветъ, което е правилното отъ
да го видиятъ сега, когато мандата на Окр.
Избраните презъ 1908 год Окр ствет-! гледна точка на закона за Окр. съвети (чл,
Съв1>тъ изтича.
ници въ Варнен. окръгъ 6$ха изненадани оп ' 44) Същата борба Окр с*вьть, иакъ така
това положение на Окръжния съьЬтъ и на ' у пори го, води съ разни началници при минис
I.
първо место си зададоха за цель: да се из- | терствата, за утвърждаване на решенията.
Норба за автономи
„Територията на царството дигне това учреждение до законата му споредъ за закриване нЬкои сервизи при окръжното
ята на Окряжния
административно се дФли на конституцията висота. Въ тоя пъть той имаше ! стопанство. СтвЬта неколко пъти подлага на
Сгвптъ и за разши
рение правата му
окръжия, околии я обгоипи. често, било ваправо, било чреяъ постоянното критика веутвтрждеяяята на по горната власть
до законитть прчьОеоСепъ закопъ ще се израбо присътствие, да се бори съ представителите на • и най после до известна степепъ сполучи. Сждпли.
ти за наредбата на това адми централната власть и може да се каже че е щото бЬ и по въпроеатъ за изменение на
нистративно деление върху начла за само
постигната извЬстенъ резултата. Множество | т р а с е т о е а е д и н ъ междуеелски пъть
управление ва общините" (чл. 3 отъ консти решения съ държани отъ Окр. съветъ и но
Борбата на Окр. с..-веть има значителенъ
туцията).
стояното присътствие, не съгласни съ мне усп4хь, благодарение на тови, че и тогаваш
„Всеки окръгъ има по единъ съветъ, кей
нието ва органите на централната власть, и ните министри сами искаха .запазването и расто го представлява и се грижи за интересите слЬдъ тева до край е настоявало да бъдатъ
шнрението на неговото самоуправление. Мъчно
му" (чл. 1 ота закона ва Окръжните Стьети). I 1* утвърдени, което е било сполуп-ано. Презъ
бе да се сломи старата традиция, когато трЬбЕто законните наредби, на които е осно 1909 юд., слЬдъ усилената борба на Окръж ваше да се бори Окр. съьЬть съ разни йоднавано съществованието ва Окръжните 'Съ съветъ и постоянното присътствие сь разни чалиици и разни бюра по земледЬлието и сковети. До очевидлость е ясно огь тия наред началници и иодначалници въ разните мини ТОВЪДСТВОТО.
би, че Окръжниятъ Стье1Ъ " требва да бъде стерства за утвърждава пеш па решението на
Постояното иъкъ присътствие. желайки
уреденъ върху началото за самоуправление. Окр. съгЛгь Л« 10^1 и 105/1908 гид, фор
да
запази
самоуправлението на окръжиш* съвьтъ
Въ закона за Окръжите Съвети законода малио б!> сложенъ вь Окр съветъ в^просътъ:
теля се е погрижилъ да прокара това начало, кои решения на сьгЛиа Министерството, може ' и респестивиосвоит Ь паиони прага по въпросъгь
1
1
обаче не е упгЬлъ да стори това напълно, да не утвърж.киа. СлЬп- обсгоЯиигЬ дебати. - назначението на чяиивническил си иерсопаль
> ИШ т* г- оа;ес.очеиа борба съ сегашкакто изисква чл. 1 отъ конституцията. Има съвЬта, изхождайки оч ь пълниш ст знание, че,
Ш1 В а а
Окр. съветъ е нмономво и но същестгою па | "
Р ' Окр. Управитель и съ Министера
въ закона за Окржжнипт Сгвтпи постанов
пн
своята
работа
не^-шц-имо.ОлЪ
администрачив-•
Вътрешпите
Работи. Касаеше се кои да
ления, които парализпратъ почти напълно
6
ната
власть,
\ч)»е/.:дение,
реши
да
се
иска
\
*^
иазначенъ
за
провЬритель на вакантно
самоуправлението и правятъ отъ Окръжния
оть
носл*дийтад*
се
оешви
отъ
старата
ирак
!
-*сто
въ
постоянната
комисия: посгЬднята
Съвета нищо повече отъ едно напълно подъ :ка
чинено ва министрите и Окр. управители • тика за неутвърждаване законни рЬшения на { Д Р
постановление за едного, а окр. упраучреждение (чл. чл. 15, 25, 33 и др). Ирак- \ съвета и постояното присътствие защото про- \ «итель не бе за него съгласепъ, като исгькна
тиката пъкъ е отишла въ това отношение { тиворечили на мнението на пекои началници ! кандидатурата, на литде нему угохно, но не^а рц»01а1ач и безъ иаискуамия отъ
още по далечъ: Окръжните управители и ми или министри и да се въсприеме съответния ' зподготвено
акоиа
Д еи ^о За нещастие на автономията аа
нистрите еж привиквали да третиратъ Окрхж- чл. 25 отъ закона за Окр съвети въ смисъль, \
ните Съвеаи още по злЬ — те съ ги считали щото да се утвърждават* всички рЬшения, \ окръга, традицията надви: вь министерството
това което нямата право, и натрапиза нищо повече отъ едни свои съвещателни щомъ не противорфчатъ па пекои закони. То- I хРешиха,
ва решение даде своите резултати.
I а н а комисията управителския кандидата.
тела, мнението нз които, при това, все
По нататъкъ, Окр. съвЬтъ, намирайки че I
Ето какъ Окр. Съвегь и неговото покота требва да се пренебрегва. Нравило е
станало да се неутвърждаватъ решенията на по чл. 1. отъ закона той е който има най го* ! стоянно прие&тствие съ работили отъ 1908
Окръжния Съветъ, ако и напълно законни, лемо право да се грижи за интересите на ! г. до сега за закрепване автономията на Окр.
само защото Окр. управитель нли некои отъ Окрдта, неколко пъти се е нзказалъ въ сми- { съветъ и за раеширение на неговата власть
чиновниците въ м-вата не мислили така, както езлъ да му се предостави чрезъ допълване на Пръвъ настоящия окр. съве-гь тръгна по тоя
ОкръжнитЬ.съветници. Й по тоя начинъ, по- закона право да се грижи за постройката на ! пдтъ, преареченъ отъ нЬкои законни наредба

Д^ятелностьта на рарненский Окржрсенъ Съветъ
прЪЗъ 1908—1912 год.
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Брой 1

отъ мухлясала традиция. Длъжность е на сесия, да се обърне то на лгьтенъ курортъ и е въ какво лошо положение се намира,пър
въ това направление насочи усилени бюджетни воначалното образование въ селата, пр4ди
овия Окр. Съветъ да продължи борбата.
средства. Взеха се мерки за залесясване не всичко, поради липсата на добри училищни
II.
4
Правата и задълженията на Окржжния кои местности, изравниха се некои височини сгради. И невъзможно е да се приложи на
с ъ в е т ъ и постояното присжтствие могатъ да и се направиха много алеи около бюфета. пълно принципътъ на задължителното първо
с е класифициратъ на три групи: 1. разпо Пристхпи се и къмъ увеличението на сградите. начално образование до като не се построятъ
реждане съ окръжните средства; 2. кон До тогава имаше всичко 48 стаи, а сега има добри училища. Държавата сама е отдаваа
трол ъ върху общинската отчетность и 3. ре 64. Приходите оть наемите на тия стаи не досгатьчно озадачена съ тоя въпрьеь и вече
шения по разви закони. Последователно ще сх още задоволителни, но съ течение на вре нЬколко пъти прави опити саолучливо да го
взложимъ въ кратки черти деятелностьта на мето, тоя хубавъ морски брЬгь ще почне да прив разреши. ОЗаче той още остава огкритъ. На
сегашния окр. съветъ отъ 1908 г. до сега и лича лЬтно врЬме повече посЬтители българи множество дЬца още не може да се усигури
и чужденци и тогава пряходитЬ ще надминатъ основното образование, а и на повечето места
по трите тид категории.
гдето привидно това е сполучено, поради
Споредъ закона за окр. съвЬти, окр. съ- очакваното. На всеки случай, окр. съветъ
лошите
сграли, множество дбца изгубваветь съставлява бюджеть, по който, слЬдъ извърши всичко за да добие възможвитЬ при
ть
здравето
си. 0*р-ЖнигЬ съвети веЬкога
утвърждението му съ Княжески указъ, се съ- ходи. За градините о'кр. сьвЬгь наарави всич
сх
прави
1и
жертви
за училища, яъ това е
биратъ всичките приходи и извършвате всич ко възможно да се усигури една широка кон
ставало
безразборно
и
въ недостагьчень разките разходи. Источниците на приходитЬ съ куренция при търгьть за отдаването имь подъ
мЬръ.
Окр.
Сьв4ги
ех
дава!и „помощи" за
строго определени въ закона, поради което наемь и получа въ резултать не по 15 ле.
училищг,
а
тоя
начинь
е найлошаятъ, тъй
малко може да внесе единъ окръженъ съветъ на дек., както бе до 1908 го*., а по 45 лв.!
като
бивать
облагодетелствувани
силните, а
въ приходната часть на бюджета. Главния Договоръ е екюченъ за три години. Тоя ре
не слабите. Ия* села, които могать да поприходъ е отъ „окръжните връхнини", които зултать се доби, благодарение на особаата гри
сгроягь сами и двЬ нози училищ* и при все
се налагатъ върху преките данъци. Окр. съ- жа, положени отъ постояното присъгствие да
това съ получава ти даромь редь години по
ветъ определя само размЬрътъ имъ до 10°/ 0 осуети обикаовенно вършената, при аодобаи
3 — 5 0 0 0 лева помощи, бшгодарение на обсто
яай-вече (чл. 48). На второ месго идватъ тьргове оть конкурентите, спекулация. 0)Щ4я
ятелството че сх имали „сзои а окр. съвет
приходите отъ окрхжнитЬ имоти. Въ изпол приходъ днесъ огъ стопанството е в^& нЬници. Много пъкъ бЬдаи села и до сега не
зуването на последнитЬ окр. съвъть самъ колко пъти по-голЬмь огъ колкото прЬзь врЬсх получили нито сгогиака и още не могать
и чрезъ постояното присъгствие може да мето на прЬдидущчя съсгавъ на окр. сьвегь.
да си посгролгь училища. Сегагпаия В*раеа.
стори твърде много.
о*9*ж. срутва
Злкоаьть за окр. сьзЬги
Окр. СьвЬть по тоя вьпрось изостава систе
Използуване на
Варненский окрхгъ яма свое тртЬа да се хгр- ОПрЬдЬм За КаКВИ НуЖДИ СроДмата на „аомощи* и възприе идеята да се
окрхжнитп имоти. СТОПанСТВО при МОНаСТИря „СВ. чатъ прл}» всичко сгвата на окр&га тре5ва да се
образува оть окръжните срЬдства единъ фонда
Константинъ". Последниятъ, заедно съ около за общи на окрма иЗраЗХОДВатЬ. Пр/1 ТОва, ТОЙ
за отпу\ц%не заеми за построяване училищ
остава почти пьлаа свобода на
1385-дек. ниви, 8 1 дек. лозя и около 300 нужда.
ни здания и още презъ първата си сесия
дек. градини, биде още прЬзъ 1897 год. по сьвета, до коското вь мяннсгерекигЬ к*аце— 1 9 0 8 год., я реализира. Днесъ вече фонда
сждебенъ редъ отнетъ отъ Вараеа. гръцка ларии нема да бъде ограничена пои утвърж
функционира сь саецаялень, надлежно утвъробщина, която до тогава е експлоатират тая даването па бюджета, за коя нужда ко1к;> да
день, правишикь, и е дать чувствителни ре
имоти и ги е оспорвала като принадлежащи похарчи, както и да привижда кредити за
зултати. Пз тоя начинь, поетепеао, ще мо
на нея. Огъ когато това имущество е влЬзю | непредвидени въ закона нужда. С1Ьдвагелао,
гать и най бЬднитЬ села вь Оаржга да си
въ владение на Окръга, неарестано е било веека окр. съветъ може да има своя полити
построять училища. Фонда сериозно се усилва
предметъ на обсъждане: какво да се прави съ ка вь розходванего на окр. средства. За съ
оть
окрхжнигЬ срЬдства и отъ платгигЬ, ко
него — да послужи ли то исключително като жаление, малко окр. съвети сх имали такава
ито
селата ежегодно внасятъ срЬщу направе
приходоносенъ имотъ и за тая цель най-ра и главната причина на това е била непозна
ните
имъ отъ с фондъ заеми. Предвидено е
ционално да се експлоатира, или же да служи ване нуждите на окрдга и неполагане трудъ
въ
тоя
фондь да се внасять на сроченъ съ
той за други цели на окръга — за подобре да се издири най рационалния споеобь за задо
лихва
4
% влогь спестени училищни оть об
ние земледелието и скотовъдството въ окряга, воляването имъ. Одр. съветници съ гледали
щините
капитали и по тоя начинъ фонда
като за тая цель се нагоди то по упътва на окр. средства като на такива за облаго
нията на компетентните земледелчески надзи детелствуване тогозъ-оногозъ, това или онова скоро ще стане въ стстояние да задоволя
ратели и ветеринарни лЬкари. Ояр".жннтЬ съ село, но не и като на средства, прЬдаазна- вуждата, която самите села и държавата не
вети съ се лутали ту къмъ едната, ту къмъ чени, преди всичко, за общитгь нужди въ ок достатъчно могатъ да задоволятъ. Сега фонда
другата цель и за това до 1908 год. това ръга. Настоящия окр. съветъ застана върху има отъ окръжни средства окою 100,000 л.,
имущество не е могло да бъде използувано последиото гледище и него почна да реализи отъ които до сега с& раздадени 54,600 лева.
както требва. Нивите па това стопанство съ ра още въ първата си сесия — 1908 год. Съ раздадените суми само презъ 1911 год.
слаби и мъчно могатъ да се изаоиузать дру И за това въ пеговитЬ всички бюджети сред с& построени 19 училища! А фонда едва започна
гояче, освенъ чрезь даване нодъ наемь. Гра ствата за подпомагане отдели лица и села прЬзъ с година да функционира.
дините съ отлични и даватъ голЬмь наемь. сх вече далечъ ио малка, а тия за задоволя
Какво е значението на това дЬю на 0*р.
Лозята съ доста и при добро гледане тоже ване общите нужди — по-големи. ПрЬзъ всЬ- Съветь, лесно може да се разбере. Единъ
давагъ добъръ приходъ, пъ да се даватъ подъ ка сесия на сьвЬта постъпватъ множество мол отъ учелищните инспектори, който подържаше
наемъ е невъзможио. Стопанството има сграби, би за помощи и грозна караници е била меж
да се образува тоя фзндъ, бе се изразилъ
твърде сгодни за легни жилища. При това ду съветниците кого повече да задаволягъ. така: „извършзнзго оть Оср. СьвЬгь дбло е
се намиратъ на морскиятъ брЬгъ. Едва съ- Настоящия сьвЬгь, подобаи мибя е рЬапза1Ь еаохалао, то ще остане заИпЬ.кигелт вь ис
ветьтъ отъ 1908 год. насамъ излиза съ опре да се разгледвать слЬдь като се поегавягь торията на окръ^книтЬ сьвЬги^. Опрздь пределена политика по отношение на това сто нужаигЬ кредити за общигЬ нужди. НЬщо по вилнпка, оть фоа^а не може да се даде за
панство и се е мъчилъ да я реализира, до вече — въ края на краищгта подобаи млбл ем ь, о^вЬнь на село което само нема доста
колкото земледелческ^тЬ инспектори и ветери сх били оставяни безъ разглеждане по нЬмаае тъчно средства, нъ и то когато само съ
нарните лекари, чрЬзъ съответните бюра въ на повече свобздаа суми. И ако нЬкахвя суми бере поне половината оть погрЬЗяата за учи
Министерствата, не ех пречила. Окр. съветъ е имало, съ техъ сх "били задоволявани прЬда лището сума. П) тоя начиаь селата сх по
е подържалъ, че окр. стопанство не може да всичко молбите на некои дружества, които сами ощрени да сьберагь оть себе си срЬдсгва и
служи за други цели: то требва да бъде екс иЬма огъ кхде да си набавять срЬдства. Ето да ускорать постройката на учахището. При
плоатирано най-рационалцо за добиване повече некои цифри въ това отношение: Но бюджета това окрхжннте средства, като подпомагатъ найприходи. Подобрението на земледЬлието и ско- за 1905 г. „помощи на села и общини" сх рационално и най справедливо нуждающате се,
товъдството требва да става по другъ пъть— били раздадени 15500 л., а прЬзъ 1911 год. повръщать се слЪдъ дълги година обратно, за
чрезъ насърдчение на частната инициатива. — само 1000 л.; общо помощи прЬзъ 1907 да послужать на ново за схщата цель.
И по тоя пътъ окр^съветъ е вървЬлъ до сега. год. раздадени — 65000 л., а презъ 1911
Б1изъкь е деньть, когато ще имаме въ
Условията, обаче сх го заставяли да прави година само 1150 л.
всеко село добро училище, близъкъ е деаьтъ
известни компромиси отъ страхъ да се не
Но за какви общи нужда настоящи 0*р. когато въ селото нема да има неграмотни
спъва работата. Освенъ това, бюрата въ ми
Съветь е харчилъ окр. средства?
български граждани. ДЬлого е наистина епо
нистерствата ся налагали некои работи, про
гг л
Първата нужда, която хално, б&дащиге Окр. СьвЬгя остава да го
г
тивни на тоя принципъ на окр. съввтъ—напр.
Подпочатне но* л '
продължатъ.
за подържане на свинарница, краварницаи т. н. ^тройката н I зда- отдаваа трвоваше да бхде
в ПОСТроЯВаНвТО
Подпомагане
БйЛО би наиВНО д а ПОЧНбМЪ
- За да може имуществото да се исползува *ни*
мща завъосновни
селата.учи- задоволена,
*
^-гиоча^ху
Окрхш
въ
санатартукъ да убеждаваме българ
на
добри,
хигиенични
сгради
най-добре, съвета реши още въ първата си
за основни училища въ селата. Всеизвестно ко отношение. СКИТе Граждани ВЪ НвОбХОДИ-
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ностьта да се усигури на нашите села . ис | нието си доставя вода отъ далечъ съ кади. I нето на всичка безводни села вь Окрхш*;
тинска медицинска помощь Държавата сама Другаде пъкъ то е принудено да употрЬ- сумите оть тоя фондъ, усилвайь ежегоден, да
се грижи за това, но тя сама никога не може бява вода отъ застоели гьолджуци. Напра I се раздаватъ взаимнообразпо на селата по смеда даде на всекжде достатъчното. Окр. съ вата и поправката на . всички чешми и | циаленъ нравилникъ, изработень огь постоян
вети и общините съ които съ своите местни кладенци се извършва отъ тъй наречените ната комисия. Възложи се яа последната да
средства ще допълнятъ празднината.
„чешмеджии" и „бунарджии". Всички почти изработи до идущата сесия такъвь и да и^учн
Варн. окрхгъ въ санитарно отношение до чешми с& правени съ обикновенни, пръстени въпросътъ за начина но който фонда може да
1908 год. се намираше въ твърде лошо съ тр&Ои, които съ течение на времето се лесно се засили. Презъ 1910 год. 0 ; р . сьвкть постояние. Неколкото лекари, които Държавата повреждатъ и за това водата често се замър- |\ стави въпросътъ още'но широки: не ложе ля
и Окржга издържаха, ве можеха при най го- сява и разнася разни болести. Доказано е, че |I да се намери нсточникь на дооатьчно палемото си желание да помогнатъ на населе водата е благоприятна среда, въ която живее I рични средства, за да може водоснабдяването
нието. При това» повечето лекарски участъци заразата на тъй наречените хидрични болести, || да се извърши но-бърж*\ СьвЬта -въсприе я н е <дояха вакантни, поради това че лекари ве каквито съ Тифусъть, Дезинтерията, холера- I нието, изказано отъ с шцинлиа зд тая це.ть
искаха да отидатъ въ селата.
I комисия огъ банкери, техници и прЬдетавита и др.
Сегашния окр. съветъ още презъ първата
Варн. окр. съветъ още оть 1890 год. е ' тели на окръга, да се сключи единъ заемъ отъ
<зи сесия — 1908 год. — се зае сериозно съ почналъ да се интересува отъ въпросътъ за оть около 2 милиона лева огъ Българската
тоя въпросъ и още тогава той реши, че са водоснабдяването, но не за целия окрдгъ, а Народна или Землед. бдика. II желаейки ненитарното д^ло ще напредне, само 1. ако се само за Добруджата. ЗабЬлежи1елнао е, обаче | премено да се прастлии тутикси къмъ реалиувеличи санитарния персовалъ; 2. ако се уве до колко безплодно всички състави на Варн. | зирането на водоснабдителното дело, реши
личи заплата му и 3. ако се построять амбу окр. съвЬтъ ед си губили времето еъ него. |I щото още отъ началото на 1911 год. да се
латории въ селата, ири които да има и жи Огъ 1890 година все еъ спорили, маса рЬ- I назначи при постояната комисия за сметка
даржли по
какъвъ
механически на окръга нужния технически персоналъ, който
лища за лекарите. И въ това направление шения
насочи окръжните средства: увеличи санитар начинъ да се достави вода. Постановени съ до сесията прЬзъ с год. да изучи и приготви
ния персоналъ и заплатите му и гласува су били много решения за правене на опити, | плановете на по неколко безводни села огь
мите, потребни за постройката на три амбу обаче нито единъ опитъ не е билъ направенъ, I всека околия, за да може нрезъ нает. 1912
латории — въ с Армутлий (Добричско), Ново- защото с& били потребни 5-20000 л. пари, | год. да почне снабдяването имъ съ хубави,
село (Провадийско) и Козлуджа (Варненско). каквито съветите не ех искали да жертвуватъ. модерни водопроводи, съ хубава, чиста, здрава
Днесъ вече въ тия села се издигатъ красиви, По тази причина е било отхвърлено презъ вода. За тоя персовалъ бЬ гласуваиъ съответ
удобни и достатъчно обширни здания за амбу 1891 год. предложението на Брукселското меж- 1 ния кредитъ, той биде назначенъ и извърши
латории и сами свидетелствуватъ за дейностьта дународно дружество. До 1896 год. въпросътъ възложената му задача. За нещастие обаче,
на сегашния Варн. окр. съвЬтъ. Въ помеще билъ въ такова положение изоставенъ. Нрезъ ако и да има окръга достатъчно гаранции,
нието има место за нЬколко болнични легла, 1897 година наново билъ повдигпатъ въ окр. банките не се съгласиха да отауснатъ заемъ
^а аптека, за преглеждане болни и за жи СЪВБТЪ, а едва презъ 1900 год. било решено и поради това въ последната си сесия съвета
лище ка лекаря. Всека амбулатория има по да се образува при постояниата КОМИСИЯ фондъ наново обсъди въпросътъ за источниците на
вече отъ десеть стаи. Окръга похарчи за трите | за водоснабдяването на Додружата и тогава потребгите средства. Подчеркна се, че идеята
-амбулатории около 100,000 л. Въ бюджета за за пръвъ пъть билъ гласуванъ за тая цЬль за широката постановка на водоснабдителното
1912 год. с д предвидени кредити за мобили- единъ кредитъ отъ 10000 лева Редъ години дЬло и разрешаването му ио-скоро не може
рането на тия амбулатории и за постройка на следъ това съ били гласувани за усилване на да се изостави и следъ като констатира че
още двЬ такива — една въ" с Арнаутларъ този фондъ ежегодно дребни суми, до като по заемъ не е отцуснатъ, реши да продължи де
(Варненско) и друга въ с Спасово (Балчик- | следния въ 1904 год, иорасналъ до 44000 л. | лото съ собствените срЬдства на окръга. За
ско). С&що нредвиде и „фондове" за постройка I Следъ това, до 1909 год. вече ньщо не е било ! тая цЬль той усили още тази година фоадъть
на още други две — една въ Каварна и отпущано и въпросътъ за водоснабдението пакъ I съ 40,000 л. Видоизмени и съставътъ на тех
е билъ почти изоставенъ. Презъ 1903 година ническия персоналъ.. Остава щого нрезъ нает»
втора въ Провадийска околил.
некой си Жакъ Мави, представитель на една | год. — 1912, да почнатъ пуждающите се
Очевидно е, че съ такъвъ смелъ замахъ Английска фабрика за Артезиански кладенци, \ безводни населени мЬста да се нолзуватъ отъ
санитарното дело ще тръгне напрЬдъ, Съ го предложилъ на Варн. окр. съветъ да направи услугите на последния и отъ сумите на фонда.
дишно прЬдвиждани по 1 5 — 2 0 0 0 0 л. То нема опитъ, обаче предложението не е било при- ;
Така настоящия Окр- съветъ постави ос
никога да мръдне. При това, средствата на ето, поради припятствия въ Миниетарството. • новата на това хубаво дело. Бъдащите Окр.
окрхга не съ се увеличили отъ 1908 год. ПрЬзъ 1906 год. Министерството на Търго- | съвети ще требва да продължать тоза дело,
много и ако Оврага започна коренно подо вията и ЗемледЬлието делегирало френския ге- \ като усилвятъ ежегодио фонда съ големи сумн,
брение на учебното и санитарното дело, това ологъ Делоне да изучи въпросътъ: има ли ар- | коию ще взематъ бию отъ окръжнитЬ сред
сполучи да стори съ икономии отъ непотреб териннски течения въ Добруджата. Неговото ! ства, било отъ заемь, било оть нЬкой другь
ното и съ поставяне въ обращение излишъ- заключение е въ смисъль, че подобно нЬма, < источникъ. Може да го иосгави и на коопе
ците, които предидущите съвети еж държали следователно водоспабдеппето въ тоя край | ративни начала, както други Окр. съвети въ
въ банката съ 1°/ 0 лихва. Окр. съветъ не трЬбва да се извърти по другъ нЬкой способъ. ; България ся направили.
требва да се стреми да държи пари, а да
Между това, презъ врЬмето, така без- !
Заслугата на днешния Окр. съвЬтъ, на
употребява последните за нуждите па окрхга. плодно прекарано отъ окр. сьвЬтъ, въпросътъ ;
който
мандатьтъ вече изтича,, е елЬдията: 1#
Къмъ санитарния персоналъ още прЬзъ по кой начинъ да стаие водоснабдението на !
Той
измести
въпросътъ огь чисто любителското
1908 год. се прибавиха четири акушерки. Добруджата е билъ практически разрЬшенъ: |
му
становище
и го сложи за дЬйегвигеляо
Подобни за пръвъ паш> бидоха назначени въ самитЬ Добруджанци еъ го разрешили твърде I
разрешение,
2.
разреши го практически сиоокрхга.
| сполучливо, като си изкопали кладеици и за
редъ располагаемитЬ- парични средства и 3.
По водоснабдяване- Безцелно е да се говори ваденето на водата инсталирали могорни помпи. отъ думи и спорове пристъпи къмъ реализи
топаокржш.
значението на водата въ Прочее, не съ били потребни нито опитите, рането на водоснабдяването па дЬло.
за
живота на човека. НЬма и неможе да има нито дългото мъдруване на окр. съветници,
Ето защо, той и но водоснабдяването изо
животъ безъ вода. Тя е единъ отъ най сжщест- а е било потребно да се намЬратъ средства стави традиционата, иьлна съ несправедли
веите фактори за земледелието и скотовъдст- и да се пристъпи къмъ самото водоснабдение. вости и почти неполЬзна, система за разда
НрЪзъ 1908 год., настоящия окр, съветъ ване помощи за чешми и кладенци.
вото. Тя е необходима за индустрията, хиги
ената, чистота, за запазване жилищата отъ по- въ такова замръзнало положение свари тоя
Варненски Окръгъ е прежарь и т. н- Ето защо днесъ на всекъде въ- въпросъ. Но предъ видъ на това, че той си
Подпомагане ио*
просътъ за водоснабдяването е на дневень ностави още тогава за принципъ да се залови добрепието на ско- имуществевно земледелчески
товъдствотс п зем- К р а й . СкОТОВЪДСТВОТО, повече
за задоволяването на общите нужди въ окръга иеднлието
редъ.
въ охрлга.
~
и то ония оть т$хъ, които ех най-важни и
като
странчепъ
на
земледе
Варн. окръгъ отъ къмъ водните си источкоито селата сами, безъ инициативата и сред лието поминакъ, тоже е застъпено силно. Който
ници може да се раздели на две части: юж
ствата на окръжния съв4тъ, не би могли да иска да подпомогне Окръга въ икономическо
ната часть е по богата съ вода, а северната
задоволятъ, постави на дневенъ редъ въ отношение, той требва преди всичко да по
и сЬверо-источната — Добруджата и Делиорсесията за презъ 1909 год. въпросътъ за во гледне на тия два поминъка. Окр. съвети въ
мана — е по безводна. Населението въ окдоснабдяването. Следъ обстойния докладъ на цЬла България, включително и Варненския,
рхга употребява повече чешмяна и кладенчо
постояната комисия, съвета реши:
още оть основаването си съ започнали да ге
ва, а съвсемъ наредко — изворна вода. На
Фонда за вбдоснабдяването на Добруджата подпомагать. Требва обаче да се забележи, че
некои пъкъ места — речна вода. На некои
а тукь не се е работило по една определена
—еста, лишени отъ чешми и кладенци, населе- I се видоизменява въ пфондь за водоснабдява"
система, а всекога различно. Материята из-

Стр. 6
глежда твърд* проста и отъ естество да я
разбере всеки Окр. съвЬтнвкъ. даже и всеки
селевинъ. Въ с.щность обаче не е тава, щомъ
е дума за издирване най модерните способи
"за подобрението ва земледелието и скотовъдството. Необходими еж научни и технически
познания, които сбладавать у насъ специал
ните земледелчески инспектори и ветеринарни
декари. По закона за Окр. съвети, последвите въ своята деятелность за подпомагане
землееелието и скотовъдството съ въ голема
зависимость отъ казаните инспектори и ле
кари и тя фактически отива до тамъ щого
Орр. съвети само определятъ размерътъ на
кредитите, които ще отпустнатъоть Окръжните
средства. По нататъкъ, разходването яя тия
кредити е напълно въ ръцете на м вата,
скотовъдните и земледелчески Окр. съвети и
околийските землед. инспектори и ветеринарни
лекари. Желателно би било въ това отноше
ние една реформа въ смисъль, щото Окржжвит4 съвети да иматъ новече власть кол
кото се отнася до определяне нужднит.е на
землдъелието и скотовъдетвото и за изразход
ване на гласуваните въ Окр. бюджетъ за ТБЯ
нужди средства. Една малка поде децентра
лизация въ това отношение е необходима. И
за извоюването й сегашния Окр. съветъ не
престанно е ратувалъ.
За скотовтдегвото окр. съветъ е правилъ
премного жертви и това нагледно става отъ
СлЬднитЬ цифри.
I. За подобрение .на ветернарната служба
въ окръга презъ 1907 година е било гласу
вано отъ предишния съставъ на окр. съвЬгь
около 16000 лв. а за 1912 год. настоящия е
гласува около 30000 лв.! Това увеличение на
кредитътъ даде възможностъ да се увеличи чис
лото на фелшерите още съ двама и да се по
добри службата въ лазаретите, гдето се лЬкуватъ болни добитъци.
II. За подържане скотовъдството въ окръга.
А за уреждане и подтржьне на съвокупитетните станции въ окръга, презъ 1907 год.
е имало предвидени отъ предишния окр. съ
ветъ 8000 л., а сегашния е почналъ отъ 1908
г. съ 9000 и за тази год. е предвиделъ 13000
л. Съвокупутелните станции и количеството на
жребците е увеличено до размери, доетачни да
задоголи нуждата въ окраьга.
В. Кредитите за преглеждане и скопяване
негодните расплодпици въ окр&га, за кунуваве доброкачествени бичета за раздаване * на
общините ьъ окръга тоже еъ съответно уве
личени. Предвидено е т. г. и една сума за
премии па стопаните на удобрени мЬстни раз
плодници.
Като се направи обща стЬтка, ще се
види че прЬдипшии окр. съвЬгь прЬзъ 1907
год. е предвидЬлъ всичко 31000 лева, а
сегашния за т. г. 52000 л/ Освевъ това, пред
видени сл 30000 л. за да се построи лагаретво помещение БЪ гр. Добричь. ЛЬкуванего
на болнитЬ добитъци требва да се постави па
по солидна основа и ва това е необходимо да
се пострилъ поне въ околийските центрове
по едно лазаретно помещение, добре приго
дено за цЬльта. Вюбще, сегашния окр. съветъ
е гледалг всека работа да бъде втршенн по
вачпнъ тскгьч, щою да даде плодогьории ре
зултати, каквито мцгать да се очаквагь само
ько се иредн.ждатъ силни парични средства
и ако се нагажда!ъ условията за уеиЬхътъ
на работата.
Въ такова почти сготношение се намира
дейностьта на предишния и настоящия окр.
съвети колкото се отнася и до подобрението
ва земледелието. По бюджета за 1907 год. е
имало прЬдвиденъ за тая целъ кредитъ—4200
а.) а за т. год. сегашния окр. съветъ нрЬд- |
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виде — 15,200 л.! Освенъ това, отъ 1908 да се утвърждава всичко що е законно, ако
год. е започнато сериозно засилване на „фонда и да не е то съгласно съ мнението на пост.
за борба съ филоксерната зараза", като еже комисия. По време на утвърждаването на бю
годно ех предвиждани въ бюджетътъ не по джетите, било е цела навалица въ пост. ко
3—400 л., а по 2—3000 л. Освенъ това, мисия отъ кметове и общ. служащи, за да
съвета реши да се почне исползуването вече имъ се ноставятъ но големи заплати въ бю
на тоя фондъ, като се основе при окръжното джетите, по-големи отъ ония гласувани отъ
стопанство америкаиски лозовъ разсадникъ, за общ. ^съветъ. Постояното присътствие на се
която цель гласува кредитъ около 10,000 л. гашния окр. съветъ, като се оттаза произ
и отпусна потребното количество земя. Това волно да шари бюджети, отстрани и каза
бе необходимо, за да се дойде на помощь на ното зло.
Споредъ чл. 68 отъ закона за с общиниг
лозарството, което все повече запада отъ фи
извънредната връхнина, налагана върху об*
локсерната зараза.
Така сегашния окр. съветъ на широко е щинаритЬ: 1) требва да се употребява само
отпущалъ потребните за подобрение на ско за извънредни нудди и 2) тя не може да над
товъдството и земледелието кредити. Освенъ мине определения отъ окр. съветъ максимума
това, както по-горе се каза, той се помъчи Съ тия връхнини, обаче, въпреки категорич
да вложи и нещо свое въ самите начини за ните постановления на закона, съ били вър
шени най-големи неправди. Обикновена ра
подобрение.
бота е било щото и двете юрни постановле
И
ВЪ Т О в а
Подпомагане проОТНОШение Сения да се нарушаватъ не само отъ общ. съ
миишноетьта и за- гаШНИЯ ОКр. СЪВ4ТЪ е ПравИЛЪ
вети, ами и отъ контролното учреждение —
«аятит*.
ВЪЗМОЖНОТО. О г ъ 1 9 0 8 ГОД.
непрекъснато съ предвиждани значително го пест. комисия и по тоя нячинъ върху васелеми кредити за практически курсове, за тър левието се е нвлагалъ незаконенъ дангкъ. И
говското училище въ гр. Варна, за изплащане въ това отношение, постояното приедтетвие
таксата по 200 лева, на 4 ученици въ това на сегашния окр. съветъ отъ 1908 юд. и ло
училище отъ окръга, за постройката на тър сега се държи строго за закона и недопуща
говското училище и др. Предишните окр. съ освенъ крайно необходим*те отклонения и та
вети въ това отиогаевие ех били големи скъ ако. самия общ. съветъ за това е рьшилъ.
перници, като види се съ ечитали че тия по До 1908 год въ 70°/ 0 отъ бюджетите това
минъци нематъ право на съществувание и не се е съблюдавало, а сега едра ли има 5°/ а
подпомагане. Настоящия окр. съветъ по гласна случаи, шито е& като необходимо отъ прави
по-иначе: за него връзката и близкото съот лото изключения.
Цо пртлеждането на е. Общин. отчети.
ношение между ремледйлието и занаятите и
промитленостьта бе несъмнена. Ние немаме За бюджетното упражнение всека година от
добри търговци, добри занаятчии и всичко това четниците — секр.-бирниците — ириготвятъ
еднакво зле се отразява и върху живота и отчети, които иредставятъ на постоянната ко
стопанството на земледелеца. Повдигането па мисия, еледъ като общинския съветъ се про
окръга ще се иостигне чрезъ хармоничното изнесе ио т/Ьхъ. Работата на постоянната
повдигане на всичките годни за съществува комисия по отчетите е много по трудна и
ние поминъци и учреждения. Дебатите въ окр. свързана съ много по важни последици отъ
съветь по тоя въпросъ ще остннатъ примерни колкото оная но преглеждането на бюджети
те. Тя изисква повече интелегентность н
и за бждащате съвети.
специялни солидни познания на наредбите,
III
относящи
се до нея Постановленията на ко
За коюпролътъ Споредъ законите за с
мисията съ актове, които влизатъ въ законна
върху с. общинската ООЩИНИ? За ОКр, СТВети
И
отчетно тъ.
т* .р.,
гт
пп
сила, ако се необжнлватъ предъ Върх, См.
за Б. Ом. Палата, коп- Палата; следователно, комисията действува
тролътъ върху с общ. отчетпость се възлага и като специаленъ административенъ съдь.
втрху постоянното присътствие на окр. съвети. | Отчетностьта на с общини се е водила зле
Тоя контролъ се упражнява но три начина: — маса нередовности и злоупотребления съ
1. Чрезъ преглеждане и утвтрждане бюдже били вършени съ общинските средства. Още
тите на е. общини; 2. Чрезъ преглеждане по лошо е било до преди неколко години,.
годишните отчети па същите и 3. Чрезъ ре- когато отчетници беха кметовете, които об
ВИ31.И, правена отъ специалните Ироверители- икновено беха хора полуграмотни. Множе
чиновници на окръга,
ство стари кметове съ направили богатство
По бюджетшшъ на с. общини постоянната отъ общински средства. Главната причина
комисия изказва мнение, окр. управитель ги е била недоброто разглеждане отъ комисията
утвърждава. * Нь понеже послЬдниятъ пема на отчетите. А последното се е дълясало,
съответепъ персоналъ за щателното имъ раз колкото на неуменне, толкова и на набрежглеждане, то обикновенно той изпълнява само ноеть, а нЬкъде и на недобросъвестность.
една формалность да удобри бюджета както е Множество норедовноети на отчетниците съ
поправенъ отъ постояпвата комисия, която раз бивали пропущани, а правшо е било щото
полага съ подготвенъ персоналъ. Така че, влезли въ закона сила постановления, съ
преглеждането на бюджетите е твърде важна които отчетнидигЬ съ били задължени въ пол
работа на пост. комисия. Селските общини еж за на общините съ пЪкои суми, да стоятъ
твърде слаби финансово, не умеятъ и да си съ години непепълнени и по тоя начинъ ос
съставятъ добъръ и напълно законенъ и урав- къдните ня е. общипи средства съ били из лоновесенъ бюджетъ.
жени па пропиляваке и отъ самите общини и
Колкото обаче важна е тая работа на пост. отъ контролното учрежде ние. Колкото се касае
комисия, толкова тя небрежно е била до пъкъ до качеството на самата работа по про
1908 год. изпълнявана. Оевенъ това, въспрнета верката на отчетите, тя е била хаоеъ — гдето
е била практиката, която въ министерствата е немало не добросъвестность, имало е пълно
съществува по отношение на окръжните бю невежество. Благодадение на докладчиците —
джети — не да се преглежда и понравятъ проверителите — работата е вървела, а инач.
бюджетите, а да се те по усмотрение на ко е тя би била въ ужасно положение,
мисията безобразно преобразяватъ. Сегашния
Тя не е по силите на постояните коми
окр. съветъ, Г. почна да разглежда бюдже^
сии
и нема да бъде, тъй като правото да
тите съ пълна сериозность и 2. прилагаше
бъде
нЬкоп членъ въ пост. комисия не в
възгледътъ, изложенъ вече по-гере, да се за
ограничено
съ нЬкакъвъ образоватеденъ или
чита самоуправлението на с. общ. съвети и
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служебенъ ценаъ. Требва тая работа да се разгеждането на новите става редовно, свое- !.
За междусел- По закона за иътищата,
отнеме отъ нейната компентенция и да се ! времено и по внимателно.
! тип* пътища. 0 К р # с ъ в е т ъ ПМа И з в е с т н а
възложи върху спецпялна окр. смътна па
За да се тури едпнъ добъръ редъ въ от- • власть: той определя, заедно съ представи
лата, както държавната отчетностл и оная I четната архива, пост. комисия, 1. построи теля на техническата държавна въаегъ, мре
на градски общини е поверена на Върхов. I специялна сграда за "архива', въ която се ' жата пмъ и ги расиределя по категории за
См. Палата.
I пренесоха, и подредиха, подъ непосредст- | редътъ на строението имъ. Сегашния окр.
Не е местото тукъ да се излагатъ за венъ надзоръ на председателя, по години и съветъ завари една готова мрЬжа, коя го е
това повече съображения — доста е да по | общини всички отчетни книжя. До 1908 г. ; била съставена твърде на бързо и безъ огсочимъ, че сегашния окр. еъвътъ обсъди и ! повечето отъ документите беха- въ избата ледъ на общите нужди на населението въ
тоя въпросъ и съ епецияляо решение въз на комисията, разхвърлеии безразборно; 2. ! окръга. ТрЬбваше тя да се корегира. Въ мин.
прие да се помоли централната власть да I предназначи за завеждане па отчетното от- • и тази годишна сесии, съвета всестранно
направи такива изменения въ закона за , деление спецпяленъ чпновникъ, отговорящъ . обсъди въпросътъ и, стЬдъ като предвари
окр. съвети. Борбата за тая реформа требва « на ценза за окръженъ провЬритель; 3. На телно взе мнението на всичките общини,
да се продължи, защото иначе общините не ' реди да се води специялпа книга, въ която изработи нова мрежа, като и определи, спо
ще се избаватъ отъ нередовното харчеяе яа да се отбелезва точно работата но веЬки редъ важностьта на всЬки пъгь, кои кога
бюджетните средства и отъ пропиляване •. отчетъ, така щото въ всеки момептъ сега да се строи.
то пмъ.
всекои съ голема лоснипа може да про- |
До 1908 год. въ Варнен. окръгъ беха
Постояното приеътсгвпе на сегашния •. вери: представенъ ли е за извесгна година построени само около 10 к. м. междусетекп
Окр.
съвЪтъ, въпреки всички трудности, отчета на дадена община или училище и въ иъть, ако п пепрекъспато отъ години да съ
испълни съ достойнство своять дългъ и по | какво положение се намира той. Следъ тия събирани отъ населението грамадни средства
•отношение на тази работа. То на първо реформи, може да се каже, че отчетното I за пътища. Споредъ закона за пътищата,
\
место пречисти и нареди отчетната ар- \ отдгьление при Варн. пост комисия е уредено, приходите
огь закона за общ. пътна тегоба
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да
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|
хива, която завари въ плачевно състояние.
съ нрЬдназначенц, само за общинските пъ
Намериха съ съ стотини апелативни жатби, ; по проверката на отчетите, нареди ее щото ! тища. Това нравило обаче е било наруша
подадени отъ отчетници за Върх. См. Па- | по общ. и училищни отчети за отъ 1907 ) вано, като отъ тия приходи се е харчило и
лата и останали да лежатъ захвърлени въ | год. да се издава общо постановление, тъй | за пътища и кантони, които по закона дър
архивата отъ години. Намериха се стотини ' като отчетниците съ едно и също длъжно- 1 жавата е била дтъжна да сгроп. Сегашния
постановления, влезли въ закона сила, за- I стио .лице — секр. бирника. Нарежда се, \ окр. съветъ, пазейки интерееитЬ на окръга,
хвърлени тоже въ архивата. А по техъ има ' тоже щото връчването на постановленията | въ редъ заседания подюжн на криги&а тази
грамадни суми да се събиратъ отъ отчет- ! и разни съобщения но тЬхъ иа отчетни- ] пезаконость, както и построение го на общин
ници въ полза на общини и училища. Жал- ! цптЬ да става срещу формешга расниски, | ски пътища. Писа се нЬкотко нъгн въ мибите бидоха изпратени въ Върх, См. Па- ; за да моясе дн се слЬди точно за истина- | пиегерството и се направи всичко, за да
лата, а постановленията — на надлежния нето на законите срокове. НарЬдн се да се ! се почне посишо нравене на иостЬдннтЬ.
фин. началникъ за изпълнение. Имаша също изисква наврЬменото преставяне отъ отчет- : Благодарение на това заетъпнпчесгяо, днесъ,
множество постановления, изпълнението па ницитЬ на годишните отчети, което чрйзъ само елЬдъ три години огъ 1908 год., въ
които бе произволно, безъ каква да е га упътвания, ревизии и наказания е вече | окръга има свършени и насвър пване около
! 85 к. м. и отдадени на търгь за егроене
ранция, спрено отъ бившите пост. комисии. постигнато.
На всички такпва постановления се даде ходъ, |
Ревизирането на общинските управле- | презъ 1912 год. още 54 к. м.
за да бъдатъ сумите събрани. Постави се нпя е вървело редовно и много построго |
За да моясе строението да върви още
като прпнцппъ, щото спирането изпълнението отъ колкото преди 1909 год. ЗавЬдень бе I по усилепо, съвета взе редъ решение за
на постановления, влезли въ закона сила, да отъ предишното пост. присътствие редъ увеличение на потребни сЬ стрЬдсгва.
става само срещу хшуществена гаранция. I споредъ който единъ опреде 1енъ провери- I
Може би да съ прави ония, коиго твърОтъ началото, старите отчетници вдигнаха тель върши презъ целата год. всички ре- | дятъ, че строението на общпнскпгЬ пътища
голема врЬва по, поводъ на тая практика, | визип въ общините на една околия Тева , не требва да бъде псключително вь взаега
пъ това не смути ни най-малко пост. ко- | даваше възможность, никога да се завърз- | на окр. съвети — изборни учреждения —,
мисия. Множество стари постановления не ватъ между секр. бирнацпте и проверите- I но безпорно, полезно би било за пътното
могатъ да се пзпълнятъ само защото съ не- | лите трайни приятелства, а отъ друга стра- < дело, ако правата на окр. съвети по из
своевременото имъ изпълнение, както и съ 1 на' правеше определено времето когато ще вършеното му се увеличатъ. Варнен. окр.
отлагането безъ гаранция на това изиълне ' мине проверителя въ всека община. Сега- | съветъ съ своята тригодишна дЬпаость до
ние на отчетниците е била дадена възможность шносо пост. прасътевпе отмени тоя редъ, ' каза това. Демократическото прави гелства съ
да разиродадатъ имотите си, да се изселятъ . ккто остани всички проверители на свое изменението отъ 25. I. 1911 год. на закона
нли да изпаднътъ. Сегашната пост. коми- | распореждание да ли праща кого където и ' за пътищата, узакони една по широка наме
сия, като нареди редовното изпълнение на 1 когато иска. Благодарение на това бидоха са на окр. сьвЬти вь пътното дЬло — даио
постановленията и да се изисква гаранция открита много злоупотребления въ общпнн- | бъдьщите окр. съвЬгн еъумЬягь да се въсза спирането имъ, съ това направи дей те и виновните с екр.-бирници бидоха да- • ползолзуватъ отъ тона и.шЬпенпе.
Имшанр мшъння По закоиигЬ за с и гр. обствителна отюворностьта на отчппницшшъ дени подъ съдъ.
за пропиленият отъ пиьхъ общ. ергьдства.
Ревизиите иматъ за цЬаь: 1 мЬстния '
Проверката на самите годишни отчети коптролъ по иенълнеине на утвърдения • тгр"с иа окрмч. IIШ1 Па ООЩШШгЬ НОДТ.ЬжаТЬ
е вървела до 1908 год. много бавно. Имаше бюджетъ; 2) Контроль върху общииекоте , на удоброиио отъ окр. упранитоль. Задъл
изостанали не проверени хилядници такива . счетоводство, въ свръзка съ точното и доб жи гешо е ио подобни постановления, особено
отъ преди десетки години 1 За да се справи ! росъвестно испълиение на дейстиующгтЬ за да бъдатъ не удобрени, маЬннето на по*
съ всичката тази закъенЬла работа, пост. • закони, иравилници и др. наредби по тЬхъ; : стояипата комисия. ИосгЬдияга, при показ
комисия положи всичкия трудъ. -Ежегодно 3) Даване наставления по службата па длъ- '. ване го на подобни е подържала възгледа, че
ирезъ изтеклите три години съ проверявани | жностите при общинитЬ лица и 4) Налице общините съ свободни да нареждатъ своптЬ
работи споредъ решенията на общ. съвети
двойно повече отчети отколкото презъ пре- | ли съ съществующпте общ, суми.
и, следователно, контролътъ па управителя
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Стр. 8
комисия. Тази функция на . последнята е
много важна, обаче никога сериозно не е
била вършена. Сегашната комисия съ най
годема сериозностъ е гледала на нея и всекога е давана мнение за назначаването на
такива лица, които достойно би пазили ин
тересите на общината. Не отдавна, вслед
ствие на това че сегашния окр. управитель
е назначилъ тричлени комисии не по съ
гласие на, окр. пост. комисия, последнята
е протестирала енергично предъ управи
теля и предъ министъра и е решила да не
изказва никакво мнение ако правата й не
бъдать зачитани.
Споредъ закона за окр. съвети, послед
ните могатъ да изказватъ пожелания по въ
проси, които засегатъ окръга и разреше
нието на които е вънъ отъ неговата компетентностъ. Сегашния окр. съветъ е изказалъ
повече отъ дведесеть такива: за изменение
на законите за с и гр. общини, за засил
ване средстЕ^ата на последните съ отстъп
ване отъ държавата на #нЬкои приходи, за
изменение закона за събиране преките да
нъци, за да се направи едно улеснение на
данъкоплатците по събирането на данъците;
ва отменение глобата за несвоевременното
изплащане на пътния данъкъ; за изм. др,
вакони, за създаване такъвъ за земледелчески окръжни камари и т. н.
Настоящия Варненски окр. съветъ е
ималъ предъ видъ интересите на окръга и
се е грижилъ всекога да ги защити; той
се е грижилъ да се издигне до висотата, на
която споредъ Конституцията требва да стои,
защото само тогава той ще може да изпълни
назначението си, което по чл. 1 отъ закона
ва окр. съвети има.

За Знание.
Понеже изборите за окр. съветници ще
станатъ ио пропорционалната система, то за
вуждно намерихме да съобщимъ на избирате
лите въ окржга, предписанията на следните
членове отъ избирателния законъ, които регулирватъ тази материя:
Чл. 84. Въ определения за произвеждане
изборите день, сутриньта въ 8 часа, бюрото
ва избирателната секция се явява въ назна
чението за тая цЬль помещение, въ гласоподавателния центтръ, и председательтъ, следъ
като съобщи на присжгствующите избиратели
за колко окржжни съветници требва да гласуватъ, обявява избирателното събрание за от
крито.
Чл. 128. Изборите за членове на окржжвите съвети ставатъ но реда за избиране на
родни представители, освевъ измененията, из
ложени въ настоящата глава
Чл. 129. Разпределението околвтЬ въ ок
ръжието на избирателни околии и градовете
на избирателни секции е сжщо като онова, по
което ставатъ изборите за народни предста
вители (чл. чл. 51 и 53), обаче числото на
избираемите е тройно, т. е. на всеки "20,000
жители се избиратъ по 3 окр. съветници.
Чл. 46. Избираеми за окржжни съветни
ци еж всички български граждани, които отгоьарятъ на следните условия:
1) Да се ползуватъ съ граждански и по
литически права;
2) Да еж навършили 30 години;
3) да ся избиратели, и
4) да с* книжовни, т. е. да могатъ да
говорять и нишатъ на български.
Чл. 131. Не могатъ да бждать избрани
$а членове ва окр. съвети:

1) лицата, указани въ чл. 47, пунктове
2 и 3 на настоящия законъ (в< • > **те лица на
действителна служба и духовв>» »);
2) лицата, които иматъ д! "ри съ окржжието* и общините за разни * .н-.ъжни и об
щински доставки и предприятие, или участвуватъ преко въ печалбите отъ подобни дос
тавки или предприятия:
3) лицата, които нематъ определено занаятие или не притежаватъ недвижимъ имотъ въ
некоя община на окржжието, на която еж
членове.
Чл. 135. Кандидатните листи за окръжни
съветници еж задължителни. Не се позволява
прибавянето нови имена въ бюлетината. Все
ка бюлетина, въ която не е запазенъ редътъ
на имената споредъ обявената кандидатна лис
та, се счита за действителна, щомъ съдържа
само означените въ кандидатната листа имена;
направеното въ този случай разместване на
имената остава безъ значение и се счита, че
те еж наредени по сжщия начинъ, по който
еж наредени имената въ обявената кандидатна
листа. Бюлетина, въ която има прибавяне на
едно или повече имена, се счита за недейст
вителна. Никой не може да даде съгласието
си да бжде вписанъ въ повече отъ една кан
дидатната листа. Позволява се заличване име
ната на кандидати. Бюлетина, въ която еж
заличени имената на всички кандидати, се счи
та за недействителна. Недействителните еж и
бюлетини, за наобявени листи. Кандидатъ, кой
то е получилъ по-малко отъ половината на по
дадените за листата бюлетини, губи своя редъ
въ листата и заема другъ съобразно подаде
ните за него гласове; на негово место встъп
ва следующиягь кандидатъ, който е получилъ
повече отъ половината на всички подадени за
листата бюлетини. Спечелените отъ всека кан
дидатна листа места се даватъ на първите по
редъ въ листата кандидати и те се провъзгласяватъ за окржжни съветници; неизбраните
кандидати се прогласяватъ за допълнителни.
Кандидатните листи се съобщаватъ на бю
рото, преди да се захване гласоподаването,
съ заявление, подписано поне отъ 10 грамотни
избиратели, и председательтъ ги обявява при
откриване изборното събрание (чл. 84).
Вс4ка кандидатна листа носи името на
лицето, зоето е записано нзи-напредъ въ ней
ния бюлетинъ.
Всека груиа, която има своя кандидатна
листа, има право да се представлява при бю
рото. За тая цель преди да се захване гла
суването, групата подава на бюрото заявление,
подписано поне отъ 10 грамотни избиратели,
въ което указва на единъ грамотенъ застжиникъ, ползуващъ се съ сжщите права, като
ония на кандидатите или техните застжпници
при избиране народни представители (чл. чл.
68 и 108).
Чл. 140. Избрани за съветници се про
гласяватъ първите по редъ имена отъ всека
листа.
Чл, 142. Оспорване правилностьта на из
бора, както въ изборния день предъ бюрото,
така и предъ окржжния еждъ, въ продълже
ние на 7 дни отъ датата на избора, става по
правилата на чл. 124. (Ако на некоя листа
се пада 1 съвЬтникъ, минава първий отъ ли
стата, ако еж падатъ двама 1-й и 2 й и тъй
нататъкъ).

ХРОНИКА.
Настоящия брой съдържа 10 страници и
влиза въ тригодишнината си отъ издава
нето му: и въ изпълнение на решението

подъ № 4 0 на окр. съветъ отъ 3. X. 1911.
почва да се изпраща даромъ на всички
кръчми, кафенета, читалища н библиотеки
въ окржга.
Назначенъ е въ с Козлуджа (Новиградецъ)
на вакантна длъжность, учаедъковъ медецински
лекарь Дръ Брадварова.
Разпратени СЖ до всички селски общин
ски управления въ окржга правалници и наред
би отъ Българската централна кооперативна
банка за застраховката на едрия рогатъ добитъкъ.
Около ревизията на пост. комисия.
Понеже разни долни партизани нущатъ
разни измислици по адресъ на пост. комисин
по случай ревизията направена преди неколко*
дни, което правятъ съ единственната цель да
заблуждаватъ населението и то сега, когато,
следъ неколко дни ще се произвеждатъ из
бори за окр. съветници. Считаме за дългъ да
оповестимъ на гражданството, че отъ идущив
брой на окр. вестникъ ще започнемъ публи
куването на ревизионния актъ отъ който се
види че не еж константирани никакви пре
стъпни деяния и обвинения отъ страна на пост.
котисия, а вапротивъ акта е атестатъ за добро>
и честно управление.

Варвевски Окржженъ Ветернаренъ Лекарь

ОКРЖЖНО
№ 1354.
гр Варна, 30 декември 1911 год.
До г. г. Окол. Ветер. Лгъкарк
и уч. ветер. фелдшери въ окржга.Поканватъ се всички гореспомевати длъж
ностни лица, за редоввость по отчетностьта
да аредставятъ до края ва т. м. януари по принадлежность въ окр. и. к-сия, при описъ, квитавционит4 и приходоразходните книги на
л4чебнйцит4 и амбулатсритЬ, за време отъ
откриването ва лечебниците и уч. амбулато
рии до 1-й януари 1912 год. за проверка.
Окр. ветер. лекарь: Д р ъ Тюлевъ

Варненски Окржженъ Ветернаренъ Лйкарь

ОКРЙЖНО.
№ 1552
гр. Варна, 30 декември 1911 год.
Цо г. г. ОКОЛ. ветер. лгькари
и уч. фелдшери въ окржга.
Поканвамъ гореизброените г. г. длъжно
стни лица, по случай изтичането на текущата
1911 год. да нроверятъ по инвентарните св
книги всички вещи, предмети и хирургически ин
струменти находящи се въ лечебниците и амбулаторите, принадлежащи на окржга и държа
вата по отделно. Ония вещи и хирургически
инструменти, които се укажать развалени счу
пени и станали не годни да се бракувагь съ
надлежени актове съгласно чд. чл. 1 и 10 отъ
наставлението за държане инвентарната книга
отъ които по 1 екземпляръ да представях

Врой 1

Варненски Окр&женъ Вестникъ

надлежно ?а изписването имъ отъ тамх гдето
требва.

Залогь 5°/ 0 и документи съгласно чл. 11
отъ закона за обществените предприятия.
Поемните условия и други гьржни квижа,
могатъ да се видятъ всеки прис&тственъ день
въ канцеларията на комисията.

Окр. ветер. лекарь: Д-ръ Ст. К. Тюлевъ.

2—2

Варненски Окръженъ Ветернаренъ ЛЬкарь

ОКРЖЖЯО.

ОТЪ КОМИСИЯТА.

Спасовско Общинско Управление.

№ 155 3.
гр. Варна. 30 декември 1911 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

До г. *. Окол Ветер. Лшари
и Уч Ветер. Фелдшери въ Вари, окржгъ.

№ 4684
с Снасово 14/ХИ 1911 год.

Задължавамъ, за напреде, всички горе
споменати длъжностни лица да получавагь ре
довно Варнен. Окр. Вестникъ, който ще имъ
се изпраща безплатно и да изпълнявать
всички распорежаднйя обяЕени чрезъ него по
Сан. Ветер. служба като испълнять и онова
що се отнася до общата служба.
Споменатите лица се задължаватъ да сохраг
няватъ въ канцелариите казания вестникъ и
да го прешиятъ поредните му №-ра на бройовегЪ тъй както съ Дъра;авний вестникъ.

Понеже обявения за 12 того тгргъ сг
обявлеиие № 4219 оть П/ХИ т. год. но
отдаване на предприемачъ доставката па ма*
терялнт4 за осветление и отопление потрЬбни
на общината за прЬзъ идущата година не се съ
стоя по неявяване на конкуренти то обявява
се за знание на интересующите се че на 14
януари 1912 год. въ 2 часа слЬдъ пладне въ
помещението на общ. уаравление ще се про
изведе новь търгъ съ явно малонаддаване за
сдщатл цель.
Желающите да участвуватъ въ търга мо
гатъ да се явятъ и наддаватъ.

Окр. ветер. лекарь; Д-ръ Тюлевъ

зв Кметъ: Добревъ
Пчедаровско Сед. Общ. Управление
Секр.-бирникъ: Димитровъ.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 4915

Гяв. Суютчукско Сел. Общ. Управление.

с Пчеларово, 28 Декпмври 1911 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

Понеже насрочения на 2 Декември т. г.
търгъ за отдаване на предприемачъ за 5
годишенъ нериодъ. Пчеларовската училщна
керемидарница въ с Пчеларово не се съ
стоя, но неявяване на конкуренти, то обя
вява на интересующигЬ се, че на 31 Януарий 1912 год. отъ 2—4 часа после пладне
въ канцеларията на кметството ще се про
изведе трети търгъ за същата цель.
Офертите ще се ириематъ етъ 2—4 часа
после пладне.

№ 2130
с. Гяв. Счютчукъ, 21 декември 1911 г.
Понеже назначения за 17 того търгъ за
отдаването подь наемь за отъ 1-ий януарий
до 31-ий декемврий 1912 г. на една общин
ска фурна съ два дама, не се състоя по не
явяванего на конкуренти, Гяв. Суютчукското
Общ. Управление обявява за знание на инте
ресующите се, че на 20 идущий януарий въ
2—5 часа после об4дъ ще се произведе на
ново търгъ за с&щата цель и подъ с&щите
условия.
Това като обявява общинското управление,
поканва желающите за тая фурна да се явятъ
на указаната по горе дата въ общинското
управление, придружени съ нужднитЬ доку
менти и наддаватъ.

Кметъ: Д. К. Димовъ
Секр.-Вирникъ: М. Христовъ.

Варненска Окр. Постояна Комисия.

Секр*.-Бирникъ: Н. Махмудиевъ.

Дуванъ Ювавско Кметство.

Въ канцеларията на комисията ще се произведать следните търгове:
На ЗО-ий Януарий 1912 год, 10 часа
предъ обедъ, съ явна конкуренция, за отда
ването на предприемачъ общинските берий

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 2915
с Крумово, 20 декември 1911 г.
На 20 Януари 1912 год., 9 часа предъ
обЬдъ, вь канцеларията на кметството въ с
Кр)мово, ще се произведе тсргъ съ явна кон
куренция, за отдаване на наематели, експ.юаттцията на С11»днит1 общински имот за вр1ме
отъ 1 IX т. г. до 1 IX идущчта, 1912 г., а
именно:
1.. Писа 1Ъ землището ла с. Диня Кум-"
луда;:», мЬегш>ел>га лБ:б..-ку.П1и 10 деаара.
2. Нива вь с&щого землище, м1стнсС1Ьга
,Саре-нрьи оть 50 декара п
3) Пивл вь с&щою землище, мЬсгпостьта
„Тлпм* кулакьи огь 10 декара.
ЛИс-лмощигЬ да иаемать тия ниви да се
съобравяп. С1 гласно закона за обществените
предприятия.
Кнегг: II. Ивановъ
Секр.-Бирникх: II. Марковх,

Варненска Окрджна Постояна Комисия

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 6081
гр. Варна, 27 декември 1911 год.
Обявява се, че въ канцеларията на коми
сията ще се нроизведатъ еь явна кокуренция
СледнитЬ търгове:
На 14 й януари 1912 г. 10 часа преди
обедъ за отдаването на наематель около 56 де
кара ниви, находящи се въ землището на окр*
стопанство „Св. Костадинъ1* за време отъ 1й
януари до 30 августъ 1912 г. съ приблизи
телна стойность 2000 лв.
На 27-й януари 1912 г. 4 часа следъ
обедъ за огдавансто на наематель новата окр.
воденица ори стопанството, заедно съ 40 де
кара внва за устройване на лозенъ расадникъ
за време оть I й априлъ 1912 до 1-й априлъ
1917 год. съ приблизителна стойность 1000 лв.
Залогь 5<>/о и дукумепти съгласно чл. 11
огь закона за обществените предприятия.
Поемните условия и другите тържни кни
жа могатъ да се видигъ вс&ки прис&гственъ
день въ канцеларията на комисията.
ОГЬ КОМИСИЯТА.

Д у в а н ъ-Ю в а в с к о

Кметство.

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 5269.
с Дуванъ-ювасх, 20/ХП 1911 год.

Подъ надзора на Кмеството въ с Идирисъ Куюсу, се намира единъ Жребецъ й юва а ,
на 5 години, черъ, на челото има бело и огь
с Дуванъ-Ювасж, 20 декември 1911 г.
двете страни на гърба има бели петна.
Подъ надзора на Кметството въ с ДуванъСтунанина му 61 день считано отъ 30
Ювася, се намира единъ волъ яЮва% на 10
ноември т. г. не се яви и си го прибере, то
години, беаъ, нема белези.
той ще се продаде за въ полза на общинска
Ступанина му, ако до 61 день, считано
та каса.
отъ 27 ноемврий т. г., не си го прибере
то той ще се продаде за въ полза на общин
Кметъ: Р. Добревъ.
ската каса.
№ 5267.

„Кантаришма и Нринина" на Оланчанската

обедъ.

Крумовско Селско Общинско Управление.

Кметъ: Н. Михаиловъ

О Б Я В Л Е Н И Е
№ 5899
гр. Варна, 13 Декемврнй 1911 год.

община, за време отъ 1 ий Януарий 1912 год.
до 31-ий Декемврий 1914 година съ прибли
зителна стойность 2000 лева.
На 3-ий януарий т. год., съ тайна кон
куренция за отдаването на предприемачъ-аптекаръ отпущането лекарства на бедно бол
ните лица отъ Варненската и Добричската
околии, съ приблизителна стойность за първа
та 2000 лева, а 8а втората 1000 лева.
Офертите ще се приемать до 3 часа следъ

Стр. 9

Кметъ: Добревъ

!I

Печатница на Д. Тодоровъ и С-ие — Варна

Секр.-Вирникъ: Узуновъ.

Секр.-бирникъ: Узуновъ.

Брой 1

Варненски Окржженъ Вестникъ

Стр, 10
Авренско Селско Общин. Управление.

Бей Бунарско Селско Общинско Управление

С. Татаръ Махлен. Училшц. Настоятелство,

ОБЯВЛЕНИЕ

О Б Я В Л Е Н И Е

ОБЯВЛЕНИЕ

№ 2261

№ 5284

с Авренъ, 30 Ноеврий 1911 год.
На 4-й днуарий 1912 година въ 4 часа
следъ пладне въ канцеларията на Авренското
селско общинско управление ще се произведе
тьргъ съ тайно налонаддаване да отдаване на
пркдприемачъ постройката на помещение за

Понеже обявений съ обявлението ни №
4657 търгь. 1) За доставката на канцелар
ските материали, 2) Доставката форменото
облекло и въорхжение на общинската стража и
3) доставката на осветление и отопление и
поддържане на мобили презъ 1912 година
не се състоя по неявяване на конкуренти.
то на 7 Януарий ид. ^1912 г. обявявамъ
новъ търгъ подъ сащите условия, който ще
се произведе въ канцеларията на общинското
управление отъ 2 до 5 часа следъ об$дъ,
с Бей-Бунаръ, 15 Декемврий, 1911 гед.

Авренската общинска Прогимназия.

№ 23

Стойностьта сиоредъ сметката възлиза на
32650 лева.
За правоучастие въ търга залогь се иска
5% = 1633 лева.
Членове. 11 до 15 отъ закона за обще
ствените предприятия с_ задължителни за кон
Кметъ: А. Фейзуловъ.
курентите.
Всички книжа по предприятието: плавътъ,
Секр.-Бирникъ: Г. Варемезовъ.
сметките, ведомость за цените и пр. могатъ
да се виддтъ всеки присхтственъ день и часъ
въ Общинското управление. Всички разноски
8а публикация и пр. и ва обгербовааие на
всички тьржни книжа и контракта еж за емвтка
П Ч Е Л А Р О В С К О КМЕТСТВО.
на предприемача. Офертите (предложенията) ще
се приематъ до 4 часа, а всички други полу
чени подиръ 4 часа, ще се оставятъ безъ по
ОБЯВЛЕНИЕ
следствие.
№ 4916.
Кметъ: Мига Ар. Тодоровъ
с Пчеларово, 28 декември 1911 год.
Секр.-Бирникъ: Н. Стойковъ.

К. Пелитско Общинско Управление
О Б Я В Л Е Н И Е
№ 854
с К. Пелить 19 Декемврий 1911 год.
Подъ надзора на общинското управле
ние се намира „Юва" една кобила на 11 го
дини, косъмъ черъ на челото бело, дЬсното
око перде, подкована.
Ако стопанина отъ днесъ до 41 денъ,
не се яви съ редовни документи да си я
прибере ще се продададе въ полза на общин
ската каса.
Кметъ: Н. Т. Георгиевъ.

Пчеларовското Селско Общинско Управ
ление обявява на интересующите се, че на
31/1 1912 г. отъ 2—4 часа после обедъ
въ общинското управление ще се произведе
публиченъ търгъ за продажбата общинския
бикъ въ село Дурбалии бракуванъ отъ ко
мисията на 5/IX 1909 год.
Искани задогъ за правоучастие въ тър
га е 5 до отъ първоначалната оценка.
Желающиге да взематъ участие въ тър
га да се явятъ въ същия день и часъ и
наддаватъ.
Кметъ: Д. К. Димитровъ.

На 10 феруари 1912 год. отъ 2-4 часа
следъ обедъ въ помещението на общинска
та канцелария на Саръ Гьолъ/ще се про
изведе иубдичеоъ търгъ съ явна конкурен
ция за направата на татаръ махленската учи
лищна ограда.
Първоначалната оценка на предприяти
ето сиоредъ сметките възлиза на 3200 лв.
Исканий залогъ за правоучастие въ тър
га е 5°/о върху първоннчалната оценка.
Членове 11—15 отъ вакона за общест
вените предприятия съ задължителни за г.
г. конкурентите.
Тържните книжа съ на разположение за
конкурентите всеки присътственъ день и
часъ, въ общинската канцелария.
Отъ Настоятелството.

К. Пелитско Общинско Управление
№ 839
с К. Пелитъ 19 Декемврий 1911 год.
Обявените съ обявленията № № 592 и
593, търгове, не с& състояха, по неявяване
на конкуренти то общинското управление
обявява на 31 XII т. год. трети п*тъ търгъ,
за канцеларските материали, осветление, ото
пление, интизапа, кръьнината и общинския
сборъ.
Отъ Управлението^

Печатница на Д. Тодоровъ и С-ие — Варна

Секр.-бррникъ: М. Христовъ.

Бюлетинъ Л» 1550
За появеннте и прекратапигь варавителни болести по домашния добитькъ Варненско
Окр&жие отъ 15 декември до 31 сящи 1911 година.

за Секр.-Бирникъ: Нейчевъ.

1
Дуваиъ-Ювавско

с. Татаръ Махле, 27 декември 1911 год.

П р е з ъ т о в а в р е м е С А били н о н с т а н т и р а н и :

1

Кметство
1
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Л

1

©а

Наименование на
болестьта

1

Краста по овцете

1

О Б Я В Л Е Н И Е

1

1*

№ 5159

Община

Село или градъ

0 н оли я

Кр—ювека

с. Крумово

Варненска

1

с. Дуванъ-Ювасх 15 Декемврий 1911 г.
Подъ надзора на кметството въ с Дуаанъ-Ювасх, се намира единъ волъ „Ював
на 8 години, комурестъ, на десното ухо отъ
страни резано.
Ако слопанина му до 61 денъ считано
отъ 19 Ноемврий т. г. не се ява да го при
бере, то той ще се продаде за въ полза на
общинската каса.

П р е з ъ то ва в р е м е С А б и л е
1
2
3

1*
б

Кметъ: Абиболовъ
Секр.-Бирникъ: Узуновъ.

Шарка по овцете
Гърдвца по свинете
»
»
»
Чума
я
Сапъ по конете
Устрехь по говедата

с.
с.
с.
с.
с.
с

Балдхръ кьой
Шадь кьой
Тестедъий
Есетдий
Кодж&одеръ
Сдуджадя

гр. Варна, 3 Януари 1912 год.

I

|

п р е к р а т ени:

Кад&кьобска
Шаддкьойска
Тестедъйска
Лсътепеяска
К.-Буварска
Лвренска

<

Провадийска
п

п
п

Куртъ-Буиарска
Варненска

1
1

1
1
1
1

Варнен. Окр. ветер. лекарь: Д-ръ Тюлевъ

