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ВАРНЕНСКИ

ОКРШНЪ
Издава варненската Окржжна JIoc
Излиза кай-малко три пж/ги въ мЪсеца.
Абонамбнтъ 2 лева годишно, 1 левъ за 6 дгЬсеца,
на общинит-Ь, училищата, кръчми, хотели и
кеФенетата въ окржта — бевплатно.
Всичко що се отнася до вестника да се изпра
ща до: Постоянната Комисия — Варна.

Правилно хранене на млйчния
добитъкъ.
Знае се, че и най-добрия добитъкъ при
лошо гледане изгубва своите добри качества
и. обратно, отъ доброто гледане качествата на
добитъка се подобряватъ. Нашите Искърски и
Плевенски говеда сд отлични, а тамъ кадЬто
се т$ отгледватъ добрЬ; имъ сд. подобрени мнопо качествата я ще се подобряватъ още. Ето
защо всеки единъ стоаанияъ, който желае да
има добъръ добитъкъ, и да подобри неговите
качества, требва да се замисли за неговото
правилно гледане. А за това е нуждно: пра
вилно хранене.
Хранене на добитъкътъ. Отъ доброто хра
нене :зависи здравето и производителностьта на
животните. При правилното хранене, добитъ
кътъ запазва своето здраве, увеличава млЬчностьта си, растне добре и затластява. Като
тъй требва всеки стопанинъ да знае кое хра
нене е правилно.
Правилното хранене не се заключава въ
това, щото да даваме на добитъкътъ много
храна, а да даваме подходяща такава и въ
такова количество, щото да може животното
да подържа своето т$ло и отъ него да получимъ по възможность повече продукти — млЬко и др. Стопапинътъ трЬбва да знае какво
значение иматъ отделните храни за добитъ
кътъ.
Хранят*, що даваме на животните биватъ два вида: 1) груби и обемисти и 2) Сил
ни или питателни.
Къмъ грубите храни се отнасятъ: СЬното, сламата и мекипата. Качеството па гру
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8а обявления общинск!.^^
& учр-Ьждения се плаща: ва 1
л? въ другитЬ останали страни
V

^
Обявления и реклами отъ
Ч> се дриематъ за печатъ при издк;
бите хрнани зависи отъ тяхната питателность.
Отъ г£хъ най-хранително е сеното. Хранителяостьта на сеното е не еднаква, и зависи
отъ състава на трЬвитЬ и времето на тяхно
то косене и съхраняване. Ако ли въ сеното
има детелина, звезделъ и др. то това с4но d
хранително. Обно което е косено когато по-*
вече отъ първите cat разцъвт-Ьли, това сЬно
е по хранително отъ косеното зр4ло. Сешшг
отъ блатистите и мочорливи места не е хра
нително. Добри с4на еж детелиновит4,т люцерновнт*, а сащо така и фиевата смесь, но
покосени въ пълния си разцвйтъ.
Друга груба храна е сламата. Сламата
на пролетнит* — овесъ, просо и др. е попитателна отъ тая на зимните. Ръжената сла
ма требва да се дава само за постелка.
Отъ мекините най-питателна е мекината
отъ детелината и фия.
Отъ всички груби храни, най-хранител
но е сеното.
Къмъ силните храни спадатъ: Зърната
на зърнените — овесъ, ечмикъ,. кукурузъ и
др., триците, кюспето, кръмлото цвекло, кар
тофи, морковъ и др.. Тъй като всички тия
храни ги пема въ стопанството, то всеки единъ
стопанинъ требва да си избира ония, които
може да отгледва въ стопанството си; какво
то с&: кръмното цвекло, кръмната репа, мор
ковите и други. Прибавката на цвекло, ре
па и моркови къмъ грубитЬ храни, значител
но увеличава дойностьта у кравите; така дей
ствувате и другите силни храни, триците,
зърната и пр.
Всеки стопанинъ, който желае да полу
чи по високъ приходъ отъ кравите си треб
ва да умЬе да подбира храните, които ще
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имъ дава* Така щото всЬкога къмъ грубите
храни требва да се прибавя и .отъ силните
такива. Ето защо всеки стопанинъ требва да
си с$е кръмно цвекло, детелина люцерна и др.
Колко храна да се дава на една крава
зависи отъ големината, (тялото) на кравата,
а сжщо и отъ дойностьта. Ако кравата се дои
и дава по-вече млеко, ще и се дава по-вече
храна, като се прибавя къмъ нея и отъ сил
ни rfc храни; ла. по малко млечната крава ще
и се дава и по малко храна. Никога не трЬбjrff^}$*ce xpamf добитъкътъ без!» сметка.
* ^ /Азъ тукъ ще посоча приблизително общи
указания за количеството храна, нуждна на
една крава. Тава напр.:
^ * < Ако ли една крава тежи 300 кгр. и да4
ва на- день 6 литри млеко, то въ денонощие
и е нуждно: ливадно сЬно добро 8 — 10 кгр.
или толкова дйтелиново; слама добра 5 — 6
килограма; ярма 2 — 2*/2 кгр. и кръмно цве
кло 7 — 8 кгр.
Ако ди кравата дава 10 литри млекото
тогава, даваме: добро сйно 8 — 1 0 кгр., сла
ма 5—6 кгр.; мекина парена 2 — 4 ; кръмно
цв4кло 1 0 — 1 2 кгр. и ярма 2 — 3 кгр.
Показаното тукъ количество храна може
да се намалява и. увеличава, което стопанинътъ много ясно ще схване.
Тъй като .храненето на добитъкътъ е дос
та важно, то требва всеки единъ стопанинъ
да се заинтересува и грижливо храни доби •
тъкътъ си.
(Агрономъ.)

В ш ц ш Централна Кооперативна Банка
Отд-Ьление ва застраховка на едъръ рогатъ добитъкъ.

Кратки разяснения
iiq 1гЬкои точки на закона за застраховане па
едъръ рогатъ добитъкъ.
Понеже мнозина кметове и заинтересо
вани съ застраховка на добитъка стопани не
логътъ да си уяснятъ добри закона и устава
за застраховане на едъръ. рогатъ добитъкъ. и
особно неясни имъ се викладя тия членове и
параграфи, въ които се говори за ввоските,
които ще плащатъ членовете, обезщетението,
което ще получаватъ и начина на , изплаща
нето му, то управлението на Б-ката намира за
уместно да даде слЬшигЬ разяснения по тия
точки:

и) Встжпителна вноска.
Встъпителна вноска се плаща само ао
V*% (25 ст. на 100 лева), отъ застрахова
ната сума и то не всЬка година^ а само веднъжъ за всека нова застрахована сума (§ 40
т. 1 и т. 2 на устава).
Примпръ:
Единъ членъ Застрахова прЪзъ 1912 г.
добитъкъ на стойность 600 лева: той ще пла
ти встжпителна вноска 1*50 л. Схщиятъ членъ
застрахова цр'Ьзъ 1913 г. Добитъкътъ за 8 0 0 л.;
той ще плати встляителна вноска само върху
200 л., значи ще плати само 50 ст. Ако сжщиятъ членъ застрахова прЬзъ 1914 г. Добитъкъ иа сума равна или по малка отъ 800 лв.,
той не ще плати за 1914 г. никаква встъ
пителна вноска.
Ако прехвърлянето на едно застраховано
добиче стане при условията предвидени въ
§§ 20 и 22 на устава, то и въ тоя случай
не се взима повторно иикаква встжпителна
вноска, ако стоиностьта на добичето не нарастне. Нарастпе ли стоиностьта на добичето,
т. е. застрахова ли се то на името на повия
притежатель на по-голЬма стойность, то встъ
пителна вноска се плаща само върху "нараст
ването на стоиностьта.
б)

Прямия.

Премията, която вейки членъ на сдру
жаването плаща всека година за застрахо
вания си добитъкъ, се състои отъ две части:
първоначална премия 1 % отъ отъ застрахо
ваната пр£зъ годината сума (чл. 5 на закона
и х § 40 т. 1,-т. 2 и т. 3 на устава) и. яко
се яви нугкда, една малка допълнителна премия
въ края на годината (чл, 5 на закона и параграфъ 45 устава).
Отъ допълнителната премия ще се яви
нужда само тогава когато внесената първо
началната прЬмия 1 % върху застрахованата
пркзъ годината сума на всичките членове на
сдружаването и половината отъ чистия доходь
отъ използване останките па загинали добичета
се укажатъ недостатачни за покриване полови
ната отъ обезщегението, което требва да се плати
на пострадалите членове на сдружаването"1).
г

) § 34 на устава. Обезщетение се плаща,
отъ оценената стойность:
а) 70% за умрели добичета;
б) 80% за убити по необходимость.
И въ двата с л у ч а я иолучения излишъкъ,
слЬдъ спадането на разноските по уползотворяване па умрЬлото или убито по необходимость доби-
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Примгьръ:
Едно место сдружаване на едъръ рогатъ добитъкъ се състои отъ 10 члена, които
застрахованъ 50 глави добитъкъ. Да кажемъ,
че всЬко добиче е оценено по 100 лева, то
гава общата застрахованата сума ще бжде
5000 лева, а съответната първоначалната пре
мия ще бжде1°/о отъ 5000 лева, или 50 лева.
Да нрйдноложпмъ, че прйзъ годината
двЬ 2) отъ застрахованите добичета умратъ,
тогава причинената загуба ще баде 200 лв.
Понеже за умрели добичета се нлаща обез
щетение 7 0 % , то обезщетение въ случая ще
бяде 140 лела. Отъ тия 140 лева, 70 лева
еж за сметка на сдружаването и 70 лева за
сметка на Банката. Обаче, тия загуби ще се
памалятъ още, вследствие додоха отъ продажбата
иа кожите и некои отъ останките на умрели
животни. Ако приемемъ даже най-неблагоприят
ния случай, че отъ продажбата на кожите
и останките на двете умрели добичета се
полачаватъ само 40 лева, то, понеже тая сума,
съгласно цитирания по-долу § 34 на устава
се разделя по равно между сдружаването и
на Банката спадатъ по на 50 л. Но по-горе
че, се раздела по равно между сдружаването и
отделението.
Ако животното умре, или пъкъ б&де убито
вследствие на некоя заразителна болесть, за ко
ято държавата, съгласно закона за еанитарно-ветеринарна полиция и служба плаща обезщетение,
доплаща се само недостига до 70°/о.
§ 37. 1) Изплащането на окончателно уста
новените обезщетения става отъ Бългатската цептрална кооперативна банка, чрезъ местните кло
нове на Българската земледЬлческа банка, презъ
първите два месеци следъ изтичането па застра
хователната година. Обаче, пострадалите могатъ
да сконтиратъ свободната часть отъ обезщетени
ето си при Българската земледелска банка и порано (чл. 10 па закона.)
Обезщетението получава този, който е записанъ въ застрахователната книга или законните
му наследници.
2) Застрахованиятъ членъ нема право ла от
стъпва или залага обезщетението си другиму. Обезщението не подлежи на секвестръ.
3) Отъ обезщетението се задържатъ пред
варително всичките вземания на зкстрахователно •
то отделение при банката (чл. 10 на закона.)
4) Въ случай, че сдружававето е завело сре
щу застрахования углавепъ процесъ за измама, или
опитъ за измама, то обезщетението не се изпла
ща до свършването на процеса.
2
) Две на 50, или 4 на 100, е смъртность
даже малко по-висока отъ средната смъртность на
едрия рогатъ добитъкъ у насъ, следователно избраниятъ при^еръ не е противенъ на действителностьта.
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видехме, че общата първоначална премия,
която ще требва да впесатъ членовете на
сдружаването още въ началото на годината,
или при записването имъ, е 50 лева: значи
тя ще бжде достатъчна за изплащане на частьта отъ обезщетението, която е за сметка па
сдружаването и следователно на края на го
дината не ще има нужда да се събира ни
каква допълнителна премия.
За да бядатъ обаче членовете на сдру
жаваното по-сигурни, да могатъ по лесно да
пренасятъ загубите па по-силно злополучните
години, за да не имъ се случва да плащагь
обща годишна премия по-голема отъ 2 % то
най*добре е да използватъ забележката на
чл. 14 отъ закова и си уредатъ свой резервенъ
фондъ, съ който, съгласпо § 45 на устава,
да си помагатъ въ случай на нужда. Л е ще
съмнение, че много зависи н стъ самите членове
на сдружаването да се стремятъ да намалятъ до
минимумъ члислото на нещастните случай и
големината на загубите. Това може да стане
чрезъ взаименъ контролъ помежду имъ, съ
който се избегватъ всички нещастни сличаи
длъжими на невнимание, нехайство и измама
и чрЬзъ цриучване стремление за по добро
гледане и хранене на добитъка.
Колкото се касае за предвидената въ
членъ 8 па закона и § 43 на устава допъл
нителната вноска за въ полза на отделението,
въ случай че свободните му средства еж недостатачни за изплащане половината отъ обез
щетението и покриване административните си
си разноски, то още дълги години ще се минатъ,
до гд^то се яви нужда1) и отъ тая допълнителна
вноска. За сега, па и още дълги години, от
делението ще има пъзможпость не само да
покрива административните си разноски, но
и да усили значително резервния си фондъ,
защото 1) позволените отъ закона администра
тивни разноски еж съвсемъ малки и пропор
ционални съ застраховката сума при отделе
нието (само 20 стотинки на всеки 100 лв.
застрахована сума, чл. 19 на закона;) 2) въ
първите години числото на сдружаванията ненма да бдде големо, а държавната погеощь е
стравнително дъста голема — 300,000 лева
*) Тая нужда аа Отделението, недостигъ на
свободни средства да изплаща припадающите му
обезщетения и покрива административните си разпоски, за сега и за дълги години е съвършенно
отстранена, защото резервния фондъ на Отделе
нието, както се вижда по долу е неимоверно нарастналъ и се взематъ мерки, да не се дохажда
до такъвъ недостигъ.
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годишно; 3) вейка подина ще има доста гол4мъ издишъкъ, който ще пое лули за бързо
то засилване на резервния фондъ2), чийто лих
ви пъвъ по нататъкъ, при нужда, ще служатъ за изплащане недостига за обезщетението.

Българска Централна Кооперативна Банка.
2

) Резетвния фондъ на отделението за зас
траховка на едъръ рогатъ добитъкъ, въ края на
1912 г. се възкачваше на 650,405 ,лева.

Варненска

Окржжна Пост. Комисия
27 февруарий 1914 год.

гр. Варна.
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Кметове въ окрага.

Комитета „Фондъ за сирацит4 отъ вой
ната,*1 образуванъ по починъ на ТйхниДар.
Височества КнягинитЬ Евдокия и Надежда, съ
писмото си подъ № 312 отъ 6-й того, като
изказва благодарностьта си на Пловдивската
Овр. Постояна Комисия, за гд4то е взела бла
городната инициатива и рЬшила още прйзъ
Ноемврий 1912 година да основе окржжно си
ропиталище за сирацигЬ отъ освободителната
война пр$зъ 1 9 1 2 — 1 9 1 3 год., гд^то да при
бере, отгледа и възпита 64ДНИТЬ.войнишки си
раци отъ оврага, като за основа на сиропиталищния фондъ е било отпустнато около 6000
лева, сл4дъ утвърждението на протокола на
комисията отъ Министерството на Вътр4шнит4 Работи се изработилъ уставъ и веднага ко
мисията се обърнала за помощи къмъ насе
лението, което посрещнало тая инициятива съ
възхищение. Задлъжени биле и всички общини
отъ оврага да пр^движдотъ ежегодно въ бю
джетитй си по V* % отъ редовнитЬ си приходи.
Въ сесията си пр$зъ 1913 год. Пловдивскиятъ овр. съв&тъ съ пълно единодушие
одобрилъ идеята за сиропиталището н р4шилъ
да го субсидира ежегодно въ.бюджета си съ
1 5 0 0 0 лв. най малко.
По тоя начин* за сега фонда възлизалъ
на около 100,000 лв. въ наличность и 4 0 , 0 0 0
лв. въ мобила и сиропиталището наскоро ш/£ло да се открие.
Комисията имайки пр4дъ видъ, че въ всич
ки оврази на Царството има множество вой
нишки сираци безъ бащи и безъ майки, че
има и такива, чийто бащи са загинали на бой
ното поле останали по н4колво на б4дни вдо
вици, жввЗзятъ по селата отъ подаяние и се
прибиратъ да нощувать въ студената бащина

каща, че има и случай гд4то майката лежи
болна, а сирацитЬ плачатъ около нея за хл5бъ
и нълнятъ сърдцето и съ безутешни скърби,
моли другит^ Постояни Комисии, да образуватъ благотворителни комитети, които било
чрйзъ откриване окр. сиропиталище, било чрЬзъ
раздаване помощи да поематъ грижата да обл4гчатъ положението, до колкото може, и а
всички ония бйдни сирачета, чийто бащи ос
тавиха костит4 си по бойнигЬ полета въ за
щита на отечеството.
Постояната Комисия въ засЬдавие си на
14-й того, протоколъ № 149 съ готовность
възприе благородната и хуманна идея на Плов
дивската Окр. Постояна Комисия и за подго
товление на гонимата цйль р$ши: да се съ~
бератъ сведения отъ общинигЬ въ окрага, за
всички сираци, по случай в о й н а т а пр4зь
1912 — 1 9 1 3 год. и материалното имъ състокние.
Ето защо поканваме Ви, Г-не Кмете, да
съберете най щателно тия сведения и въ ед
но непродължително вр$ме ни изпратите списъкъ на всички сираци оставали по случай
войната прЗззъ 1 9 1 2 — 1 9 1 3 год, съ обозна
чение тяхното сЬмейно положение и матери
ално състояние.
Прйдседатель: П. Едрецовъ
Севр.-Бирнивъ; Ст. Калдъръмовъ

Извлечения отъ протоколите на II редовна
сесия на Варненский Окр. СъвЪтъ.
(продължение)
ПРОТОКОЛЪ № 4.
На Варненски окр. съвйтъ, отъ заседанието
му на 9- октомври 1913 г., IX избирателепъ
периодъ, 2-а редовна сесия.
РЙПЕНИЕ № 19.
ОпрйдЬля се размЬра на общинската из
вънредна връхнина за 1914 година, да баде
за общинитй въ Варн. окрагъ максимума 1 5 % .
РМПЕНИЕ № 20.
Прйрежда се дневния редъ и се поста
вя на дневенъ редъ разрешението на въпро
са за задължителното влизане на всички об
щини въ окрага въ кооперацията за водосна
бдяването на населевигЪ м$ста.
РЬШЕНИЕ № 2 1 .
Приема се задължителното влизане, на
всички общини отъ оврага въ кооперацията
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по водоснабдяването на населенитЬ мйста.
Поставятъ се на дневенъ редъ въпроси
те: 1) опр^д-Ьляне процента, който ще се съ
бира върху редовните пряходи на общинигЬ
за фондъ по водоснабдяването и 2) опреде
ляне процента, който ще се събира върху с&щите приходи за направата на общинските
пжткща въ скржга.

II
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На Акъ-Бунарска община

За 1906 г.пьрвоп. и окоп. безъ начетъ
„1907г. „
„ 1908 г. първон. и окон. безъ начетъ
п 1909 г. „
„ 1910 г. първоначално
III.

На Байрамъ Бунарска община

РЬШЕНИЕ № 22.
Прйрежда се дневния редъ. Поставя се
на разискване а се приема доклада на коми
сията по уреждането отцепените села отъ
Балчишка, Добришка и Куртъ Бупарска око
лии, въ самостоятелни общини или приехединяването ЙМЪ КЪМЪ други общини.
РМПЕНИЕ № 23.
Приема се, селата Ерменли-кьой и ДугпъПудакъ да се приежединятъ, първото къмъ
Крумовската, а второто къмъ Ени кьойската
селски общини, Варненска околия.

За 1906 г. първон. и окоп. съ начетъ 18*52 л.
„ 1907 г. я
„ съначетъ 669*45 л.
съначетъ 1010*79 л.
1908 г. „
J 909 г. първоначално
IV. На Бей Бунарска община
За 1906 г. първон. и окон. съ начетъ 83450 л.
„ 1907 г. „
„ безъ начетъ
„ 1908 г. „
„ безъ начетъ
я 1909 г. първоначално
п 1910 г. първоначално
„ 1911 г. първоначалпо

РМПЕНИЕ № 24.
Разрешава се двуднавенъ отпускъ за 10
и 11 того, на окр. съветникъ Василъ Тодоровъ, по еждебно дело въ гр. Провадия.
. Нареждане дневния редъ за следующето за
седание, който ще б&де:
1) Приемане втория допълнителенъ бюджетъ на окрхга за 1912 година;
2) Определяне процента на кооператив
ното водоснабдяване;
3) Определяне процента за общинските
пжтища, чл. 10 п, 2 отъ закона;
4) Определяне мрежата на общински
те пжтища, и
5) Разни.
Заседанието закрито въ 5*/г ч. сл.обЬдъ.

РазпгЬдани отчети отъ постоянната коми
сия, на селснитЪ общини, отъ Нуртъ-Бунарска околия.
/ . На Лвдулепска община.
За 1906 г. първон, и окояч. безъ начетъ
„ 1907 г. „
„ безъ начетъ
. 1908 г. „
* 1909 r. „
. 19Юг. „
„1911г. „
я
Я
„ 1912 P. r
»
»
. Ю18 г. „

V. На Киликадийска община
За 1906т. първон. и окон. съначетъ 252'40л.
„1907г. „
„
,
16780 л.
„ 1908 г. първоначално
v 1909 г. първон и окон. безъ начетъ
„ 1910 г. първоначално
„ 1911 г. първоначалпо
VI. На Куртъ Бунарска община
За
„
„
„
„

1906
1907
1908
1909
1919

г. първон. и окон. безъ начетъ
г. „
съначетъ 2217-88 л.
я
г. първоначално
г. първоначално
г. първоначално

VII.
За
,
ъ
.
.
»

На Трупчуларска община

1906 г. първон. и окон. безъ начетъ
1907 г. „
1908 г. първоначално
1909 г.
1910г.
1911 г.
VIII\

На Усулъ-Къойска община

За 1906 г. първон. и окон. съначетъ 817*33 л.
„ 1907 г. „
„ съначетъ 72* —л.
„1908г. „
съначетъ 25*—л.
я
„ 1909 г. първоначално
„ 1910 г. първоначално
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VI. Ла Екисченска община

IX Ла Шарвийска община
За 1906
и 1907
„ 1908
я 1909

г. първон. и окон. съ начетъ
г. „
„ съ начетъ
г. първоначално
г. първоначално

43-— л.
30 59л.

X. На Шахинларска община
За
„
„
„
я

Брой 5

1906 г. първоп. и окопчат. безъ начетъ
1907 г. първоначално и окон. безъ начетъ
1908 г.
1)
П
Я
1909 г.
»
»
я
1910 г.
»
»
'»
Лобричсна околия.

За 1906 г. първон. и окон. безъ начетъ
» 1907
„ 1908
първоначално
„ 1909
първоначално
„ 1910
първоначално
„1911
първоначално
VII

Ла Енидженска община

За 1906 г. първон. и окон. безъ начетъ
п 1907г
„ •
„
„ 1908 г. първоначално
„ 1909 г. първоначално
„ 1910 г/първон. и окоп. безъ начетъ
„19Пг. „

I. Ла Айорманска община
За
„
„
„
„

1906 г. първон. и окон. съ начетъ
35*66 л.
1907 г. „
„
2-33 л.
и
1908г. „
„
„
117-95 л.
1909 г. „
„
„556-61 л.
1910 г. първоначално

VIII.
За
„
„
„
„

1906
1907
1908
1909
1910

г.
г.
г.
г.
г.

Ла Жадиевска община

първон. и окон. безъ начетъ
„
първоначално
първоначално
първоначално

/ J . Ла Армутлийска община
За 1906 г. първон. и окон. съ начетъ
„ 1907 г. първоначално
»1908г.
„1909г.
п 19Юг.

IX. Ла Каралийска община

8*68 л#

За 1906 г. първоп. и окон. съ начетъ
4*57 л.
„ 1907 г. „
»
„
302-81 л.
„
„
1691-13 л.
л 1908 г.
я
X. Ла Цчеларовска община

III

Ла Владгшировска община

За 1906 г. първон. и окон. съ начетъ
5*20 л.
1907
г.
„
„
290*98
л.
п
я
„ 1908 г. първоначално
„1909г.
„1910г.

За
„
„
„
„
„

1906
1907
1908
1909
1910
1911

г. първон. и окон, съ начетъ 25*45 л.
г. „
г. първон. и окон. съ начетъ 10*— л.
г. първоначално
г. първон. и окон. безъ начетъ
г. първоначално

/ Y . Ла Геленджишка община

X / . Ла Сргьдно Чамурлийска община

За 1906 г. първон, и окоп. съ начетъ 130-45 л.
„1907г. „
съ начетъ 30'53 л.
п
„ 1908 г. първоначално
п 1909 г.
„19Юг.
я1911г.

За 1906 г. първон. и окон. съ начетъ 1496*67 л.
w 1907 г. първоначално
„ 1908 г.
„ 1909 г.
„1910г.
XII

V. Ла Езибейска община
За 1906 г. първоп. и окон. безъ начетъ
1907 г.
съ цачетъ 56*60 л.
1908 г.
съ начетъ 1517*10 л.
1909 г.
1910 г.

За
„
„
»
»

1906
1907
1908
1909
1910

Ла Хардалийска община.

г. първон. и окон. съ начеть 472*95 л.
г. първоначално
г.
г.
г.

„19Пг.

Варненски Окрлжевъ В^стникъ

XIII.
На Хаслисьоселерска община
За 1906 г. първоначално
* 1907 г.
. 1908 г.
1909 г.
1910 г,
1911 г.
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По искане на Синделсния общ. кметъ
г

Варненската онр, постоянна комисия
като препоръчва на г. г. общинските кмето
ве и учил. настоятелства въ окръга, илюстра
цията „Светлпга," която презъ тази година
ще излиза съ важно и интересно съдържание,
въ което ще се поместятъ: картини, портре
ти, биографии на падналите въ иослйднята
велика епическа война на балканите герои,
умолява ги да абопиратъ общинските и учил.
библиотеки на казаното списание, отъ креди
та, предвиденъ за цЬльта въ бюджет те имъ
за текущата година.
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ХРОНИКА.
отъ 3 до 11 того, вров 1рителя при постоян
ната комисия X. Тачевъ произведе ревизия на
касата на Синделския общински Секрет.-бирникъ Ив. Ножаривъ. При ревизията еж кон
статирани големи нередовности: събирани съ
глоби, безъ да съ издавани отъ кмета запо
веди за налагането имъ; събираните обезще
тения за нанесени повреди на полеви имоти,
не ся записани нигдЬ на приходъ; внисани
пари на хранение въ. общ каса не ся мина
ти въ книгата за извънбюджетните постъпле
ния; извършвани ся- разходи, безъ да съ из*
давани платежни заповеди; държатъ се въ ка
сата документи, вместо наличность, безъ да
са броени сумите по техъ на прйвоимеющите и пр. Общия, съветъ съ решение № 5/33
отъ 1.10.1913 г. по искане на закупчика на
общ доходъ „отъ мострите които се събиратъ
'на борсата* по причина на войната е постановилъ ликвидация на това предприятие. Въ
преки това решение и въпреки обстоятелство
то, че закупчика яе е събиралъ храната, а
това е вършила общината, на 18.XII.913 г.
кмета В, Кастадиновъ и секрет.-бирника Ив.
Ножаровъ разрешили на закупчика и той продалъ храната за 1140 лв., вследствие па ко
ето общ каса е ощетена съ тая сума, защо
то и предприемача е ликвидираль фирмата си
и сега нема какво да му се вземе. Комисия
та въ случая ще изпълни дългттъ си, който
й се налага отъ законите на страната.
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Варпепска Окр. Постоянна Комисия.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 888
гр. Варна, 6 мартъ 1914 год.
Въ канцеларията на Варненската Окр.
Постоя на Комисия ще се произведе търгъ съ
тайна конкуренция на 19 й априлъ т. г. въ
3 часа сл$дъ обедъ, за отдаванието на предприемачъ-аптекарь доставката на разни ме
дикаменти, аптечни прибори и други лазаретни потреби, нуждни за ветеринарните лече
бници и участъковите амбулатории въ Вар
ненския окръга.
Приблизителната сума на цЪлото пред
приятие възлиза па 1677*60 л.
За право участие въ таргатъ се изисква
5 % залогъ върху сумата на предприятието и

Стр.
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документи съгласно чл. 11 отъ закона за об
ществените предприятия.
Офертите ще с£ приема тъ отъ 3 до 5
часа свЪдъ одйдъ пр4зъ деня въ който ще се
произведе търгатъ.
ПеашвгЬ условия и списъкатъ за лекар
ствата и прибори^ могатъ да се прйгледатъ
всеки присжтственъ день въ канцеларията на
Комисията
ОТЪ КОМИСИЯТА.

Кара Агачско Селско Общ. Управление.
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 757
На 24 Априлъ 1914 год. отъ 2 до ' 5
часа сл^дъ обедъ, вь каецеларвята на общин
ското управление ще се произведе цубличенъ
търгъ, съ явна конкуренция, за отдаване на
наематели, експлоатацията на слЬднитЬ имо
ти, принадлежащи на Кара Агачското Осн.
Училище; I-во за време .отъ 1 Семтемврий
1914 год., до 1 Септемврнй 1916 год..
1) Нива „Алмалж," 4 д, 4 ара;
2) Нива „Чукуръ Тарла,а отъ 7 д. 8 ара;
3) Нива „Немели," отъ 13 дек, 1 аръ:
4) Нива „Домузъ Гюрлю," отъ 1 д. 2 ара:
5) Нива „Килликъ,в отъ 6 д. 3 ара;
6) Нива „Алмалж," отъ 12 д. 4 ара;
7) Нива „Тетреликъ," отъ 5 д. 7 ара;
8) Нива „Килликъ," отъ 1 д. 8 ара;
9) Училищно Стопанство „Мимердикъ,"
отъ 40 декара, II, за вр!ше отъ i юлий 1914
год. до 31 юний 1916 год:
10) Училищна, кръчма състояща се отъ
7 отделения въ с. Кара Агачъ.
Първоначалните оцЬнки на наема на гор
ните имоти възлизатъ: на I—15 л., на II—
25 л , на III—45 л., на 17—4 л., на V—
20 л., на VI—36 л., на VH—20 л., па VIII
—5 л., на IX—150 л., на X—400 л., за
целия наеменъ приходъ.
Исканиятъ залогъ за правоучастие въ тър
га е 5 % върху първоначалните оцЬнки.
Членове 11 и .12 отъ закона за общес
твените предприятия с& задължителни за кон
курентите. .
Тържнйте книжа могатъ да се видятъ
всеки прис&тственъ день и часъ въ канцела
рията на общинското управление.
Секр.-бирникъ: М. Ботушаровъ.
Общински кметъ: ML Георгиевъ.

Брой 5

Варненска Окрхжна Постояна Комисия
ОБЯВЛЕНИЕ
№ 753
гр.

Варна, 27 февруарий 1914 год.

Въ канцеларията на Варненската Окр.
Постоянна Комисия на 14 Априлъ т. г. въ
3 часа слйдъ обедъ ще се произведе*" търгъ
съ явна конкуренция за отдаването подъ на*
емнъ 376 декара ниви, находящи се при окржжното стопанство „Св. Константинъ" за угаряне и посЬване на есень съ житни расте
ния, за вр4ме отъ деня на утвърждаване тър
гатъ до 15-й августъ 1915 год.
Наематъ на нивите ще се определи въ
девя на търгътъ отъ тържпата комисия.
Залогъ се изисква 5 % и документи по
чл. 41 отъ закона за оществените предпри
ятия.
Иоемните условия могатъ да се прегледатъ въ канцеларията на постояната комисия
и въ оная на Надзирателя при окрхжното сто
панство.
ОТЪ КОМИСИЯТА,

Внимание г. г. Секр.-Бирници!
Въ книжния складъ „Войниковъ"—Варна, еж складирани
всички деловодни книжа, не
обходими за всЬка общинска кан
целария, съ 20% намаление отъ
цйнигЬ на ежщитЪ книжа, пред
лагани отъ всички останали книзкари.
Излязоха отъ печатъ ио найновитЪ Военни изисквания,
НАБОРНИ СПИСЪЦИ съ /из
менения и нововъведения.
Книжарницата е снабдена съ
най - доброкачественъ канцелар
ски материялъ, съ неимоверни
намалени ц4ни.

К н ш ъ складъ „Войнжовъ"—Варна^
11еч. Д, Тодорова»—Варна.

