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AБOHAMEHTЪ: .
30 iв. а» гoдкиa, 15 кш, sa · мit.
вpiдяiaтeвн. ·, , .

EДИHЪ БTOЙ 40 C t .

0pг;·.i!» и иtдaниt на Варненската Градеца Юбщина. — Излиза вctня събота;

Такси sa вSклemя: ".
Ч* кщfiжяn ж tbжчыяя го 20 я.
<U иeiг,pг·.!ioзи 2i лв. T5.pгotcяя,
ftдвгssьтcкx а ду. вo 1 iг. *%. tтs,
са Пyiicтaccsи ю 10 cт, «t цjuй.
~У* uгitic oбxыeжяя до 2Ь дjrxи
»5Ч-10 JB. sa «ciao. 3л жoгeie
яjйviuгдцvи ~- ao cнopijjиiяпc.
Велико което е е oтв»eж jo в4иriпк^:,i,» се isпpaд» до Peдatцxя·
лa.вд — Kucтcтвoтв, В(*на.

Повече да iiocтжпятъ вe" яp4дЖeлaвneю на uoeтoлвнoтo кpксатстсае, aзъ cuвiaui, че гoш е пotaг^мъ.
По п. 3. в. oтъ рехйзнравя мaяелявве на q4лня общински eъъ·Mъ
— е щото oбщnиcквт4 iшo?в да тtpияли, водепреводпй и каналии
Д о Варненския Ь б щ ? x ъ Й i ъ . Cждaтъ ивнолзупаеи по eднвъ вaй- тpъбм, чsкълг к дp. за вoeaкя ну
paн,нcвaлeнъ н npвxoдoкoceвъ нa- жди нp4дsнждик% сумата . 624000, ,
, Дpyrapw и Геспода Общински cъвйтнiщй,
чaн». Нека тука cжщo тъй да вт- xo;iтo суха съгласие пp4дcтaвeнит4
I.
б4л4ata, че по cжшня нерацвона- eu4ткв oтъ cъoтвЬтннт4. oтдiлeпия
Съгласно чл. 77 oтъ saкoxa *a вiииcкит4 служащи — pasxoдъ вmfi- лeнъ нaчвнъ е взнoлзyвaнъ ьдpyгь въ общината, sa. реквизирани psзпя
Гpaдexuт4 ofщнни в чл. 2 i 4 oтъ елвментарвнъ, бesycлoвeвъ • иe от eдянъ oбщвнeкн иuoтъ, въ- к·Sт» oбщнacaя мaтepнaлв, . вeu^4мeянo
общината е вложила твърде зяaчи- «д,e да пocтsпи. Kъмъ ' 'това пapaправилника n. прилагането му, внa- ложен*. . . ; . ' . . • • ' , .
cянъ'и* pязшяsдaвe и yдoбptвкe
3. До като това е ставало oтъ тeлвн капитали- това е eбщивeкия rpaфъ, откривам* нosъ пyнктъ 8.
Г. пoдъ naвкeнoвaииo: иЖpиxoдъ
пppeктa· вь oбщвжcки бюджет*' m едва страна, yeдoкъ съ облагане, лв80въ pбзcaдникi.
съ дpeбпs к едри тsкcи разназгЬ
Шшa eiмй”Ьвиe, че нaй-гoл4»»тa oтъ мoтopпит4 лодки, циркулиращи
192О бюдsкeтвй година.
дpeбжи продавачи, ваксадкии и т4мъ чacть oтъ нaши-4 oiщинeки имоти иestдy града Е м4c*вoгтьтa „Пей•'•.!;"'• П Р И Х О Д И :
пapaгpaфъ .подо6в-, paзмiвa на oбщпяcкнт4 — 0во6енно разши4 градини, ли нe?джявъ" (paвxoдeнъ
1
24
п.
5
а)
съ
сума
.
.
50,000,
вр-гхнмнп
върху
двнак*
сграда
.в
вади в ниви, прибързано еж oтдa,Qтвocвтeлнo пpвxoдвт4 длъжeвъ
,
Toзн
пpиxoдъ
си4талъ,
че
е на
дяяъкъ
вa
saнятяe
в4
се
е
пp4ддeян пoдъ нaeмъ oтъ минaлo?o пoeeтмъ да ,ви sлявя./
пълно
ocnгypeнъ
н'cпopедъ
мeиe
BИЖДRXO
вi
it&вeямeлння
cв
paзтoяннo нpиcaтcтвиe и то нaй-дoб1. 1е поради яftpacтнaдвт4 нyждк
той
е
минйиaлeнъ.
Когато
го
пp4д-.'
u4pъ,
двпyeтnмъ
oтъ
закова
е
то,
pит4 oтът4x·ь la cpoкъ 3 гoдкни,
па града н вaceлeнueтo, ю-тв cзt
сияели oceбeннo нpnчящв блaroдa- пo·тiъpд4 пoвдтни?4 пpнчняи, -е което на тyt вp4мe ни, oткoнa въз- вsждaмъ, , aзъ иыaмъ пpiдъ ввдъ
peнвe общото вкононйчоев» в фи roд·Sыит4 притежатели ua инoгвбpol- мoaнoeiьтa ние да pкsпoлaгaмe cъ cл4дyjoщeтo: l. Mieтиocтьтa „ПeSнансово разорение ыa ц4лйтa стра вгв в .скъпи сгради в paiнвт4 eaи- тixъ, съгласно вашето paclвp5нe нерджикъ", която е па oтcp4щиия
на, докарано oтъ дглreг·дишинт4 кepи, търговци и oцeвyлaнтв не еж. sa да мoжeмъ да дoбвeмъ мaвea- бp4гъ на. etepoтo, по cioзтo и4cтoвeйнв, които б4 пiiинyдeяx да юди желаели да платят* иo·seчo връх м&лнит4 доходи, които биха пн да пoлeжeнaef, е oдкo oтъ вaй·xyбaвит4
бхлгаревяятъ нapoдъ, пpaxoдвт4 к · - нина на общината. От* друга «ша ли. И ьъ то8й вyнкгь, uo· твърд4 :м4cтa sa иsд4тa в p;aзxoдки за
Bapaeнeкoтo пaeeлeпзe, което въпитo досега е добивала oiщвнaтa uo ва не ех се взпeлвyiaлi тъй* както пвннтив причини, биввeтo вocтoaвнo
т·4бвa
cбщинcкит4
ны
от
и,
като
пpиcжтcтt?иe в болиaжeтвOтo на об p4ки oтдaлeчeнocтьтa HR тава м4eянaчввит4 oпp4д4лeни oтъ cъoтв4тcrpaдв,
кpaздни
м4ета,
дюиsнв,
лoкв,
щинския oiв4тъ, 'което е одобрило нocть,· поради забивалйпето на .патя
вит4 saxoин, правилници в нap4дби
градини,
ливади,
ниви
в
т.
и.
Въ
тия му постъпки, еж се нвоявияи по по сухо, ёe пec4щaвa. л4тao вp4мe
еж до ,тaмъ недостатъчни, че съ
• наМ-нпого cд4дъ /курорта и€Jз. Koитixъ че с*мо нp бчxe/.'тд(>Л·?e?iopEли,_ч, товa.„^тнoиeнвe jiбraинeдoтo .jпpм;, ,.e.jияs ai8вif,тенъi,_iнaчй-·ss'..кaтo.'ся, . cтaитинг". 2. Иuьuъ пp4двидъ CEЩO .
нyядит4, но т* не 4·nxa могли да лeниe разполага" cъ мнoгoбpoщa } мaчepтaлн една ямвfa:a нoдктвкa бsдaяieтo разработване кa тази
дaдaтъ възнoжнocть дopк да се oт- фaктв, в·итo aзъ в4мa да вsбpeя- която тp4бвa да бждe cл4дcaнa orь м4eтaocть въ свръзка ,cъ модерното
б4лiзвaтъ т4ен нужди достатъчно. вs.uъ, so дocrв · да' Bп спомена eдинъ нoвъ oбщняesя cъв4r*, кой ; oбpaб·твaнe на пaкш?4'зеленчукови
2. Bъпp4м това обаче, дocertиl· за дr,a, зг, да се paвбep· анархията то не е длъжен* вo ннкaк·ьвъ нa- градина и пашата овощна rpaдиaa,
нит4 бюджети не ей се опитвали жosгв е гo·пoд·твyвaлa въ туй от- чянъ да бждe ангажиран* oтъ раз находища ee тaмъ, която е първа
да възпрвеиагъ мaкapь н »ъ кpsгa, пoшeннэ. Tyкт» aзг имaм·ь пp4дъ биранията вa бившяя тaaъвъ. Това •по рода си въ Варненската окол
вa' вaaoниi'Ь в вapeдбнтi, всички дидг oбщипsкaтa градина t r ь . 1З0 asъ см4я да го каляфицврамъ кaio ност*.. Това cтoпaucтвo иp4дiтaвлянeтoдв н нaчивв, които ii*гf.те да декара, която е дадена на T · д · p i едно нeл·parшичecкo нoв4дeниe, ко вs всичките; удобства и ииa всички
гарантират4 що roд4 BCИЧES вгз C Pййпoвг' като- нiвa sa eдинг ето е в* двcxapиoнвя е* смисъла условия да бждe развито КЙТО еди» /
uojsни приходи ea общината. За •щш%ъъъ в;,eвъ. M за общинската и духа яa eaвoнa ta rpaдcБвтi е6 пpвxoдonocиo стопанство и orь дру
ypьвнoE4cввaвeтo вa бюджет*., c& градина вз. ы4eтнocтьтa ,leймиp- ЩШEИ н oбвsйиcк&тa ьатоаоння.
га cтpaгтa roл4мa чacть oтъ нaxo-'!
Cл4дъ т4зи и4вoлкo думи aвъ п<« дящe се тaмъ м4cтя, мвгaтъ да бaгл8oyвяни cъвъpш·пвo мними при 'джнкъ", ЖОЙТО включва въ себе си
ходи: въ мивaлoтo еж гласувани до едно иpocтpaнcтio пo-вeчe oтъ З00 вcpиcтжпя къмъ подробното излагано дaтъ обърнати въ разкошни пар
пълнителни бид,шeти кaтt кaпpи- декара, което е* нaыиpa нoдъ вода нapaгpaфъ иo пapaгpaф% ма бюд кове вaл4ceни съ борови s дp. дър
м4pъ m пpisъ 1S19 гoд.,вo конто и 6п могло, както фактически е бяло жетопроекта.
весни кyлтypк. То oбeиa.eдиo м4 сто .
oтъ около 400 дesapa и въ. ВСИЧ
еж oткpивaлв нови вpe^,птл sa нe- да 0zдe изп·л8yвaнe' като вeлeпчyГЛАВА 1-вa.·
КИТЕ свои китове се. изобилно на
лtжaщв pasxoдв, бes-ь да ех по вoвa гвaдииa. ©EOЛO 110 декара
РЕДОВНИ ПРИХОДИ.
поява oтъ"-текуща p4чиa вода, кo-'
сочвани действителни приходни иc-. oтъ тввa мiвтo е засадено cъ ху
ято
' еавва . ,oтъ oкoлнuт4 баири.
тoчннпи, а се е казвал©: гпp4д· бави овошки и е едва pa8Koшнa н
а. Имоти и капитали.
Ако ииe кyпикъ ди4 моторна лод
вижда се такава и такава сума приходоносна овощна градина, oiъ
§, 1. Двикнми имоти
ки и осигурнмъ лf caoтo cъoбщaвuйe
пpвxoд·ь, кв*тo ще пocтжпи по еди- което нейния мииiii. вaeнaтeль пp4sъ
По п. 1. oтъ тoзк парагрвфъ, съ него, ние мбжeмъ да го oбxpкой cи”пapaгpaфъ, cв»ixx пp4дви- 19If ioдянft, по мои cв4д4ввд е
дeиoю по пipвoнaчaлниs или както дeбилъ eдaнъ вpиxoдъ oтъ около вe които мвв&лefoдивa:suя бюджeтъ нeмъ БЪ eдao дeмoвcтpaтивпo зелен
и по мвнsioг·дишнвя бюдяeтъ: '35.000 лevя вaмo oтъ плода вa е 1ала пp4двидeпa oyыaтa '2·,O00 чуково стопанство н паркове и гра
п p 4 . д в и - ; д a м ъ дини съ rвд4ми приходи на общи
иpiдpидeв% ё пpяxoд'* по § 31 п. oвoшкжтi, негйвисимо oтг колосал л е в а ,
нocтжплeиия
. . . . 20100О. ната.
I oтъ пpoдaasвa на градски м4ета ния дoxoдъ който той дoбклъ oтъ
'
.
'
.
'
.
Това
увеличение
ще се добие,
сума 4,500,000 лева, когато въ- ц4лaтa rpaдвнa, изпoлвyвaнa като
лящoтo
paiк4pътъ
на
тaжeiгfc, Й«§ 2. Недвижими ЙMOTE.
пpocгтъ за иpoдaжбaтa на тия м4 зеленчукова. Oтъ eв4дёяия кoнo
нтo
се
cъбвpatъ
го
cлaгaыъ
r.i заПо п. I вa този §-фъ е било
ми
дават»
в4щи
лица
за
въeмoжета и дoднecъ още не е paspiш·въ,
БЫCBBOCTЬ OTЪ' ИUOTBOTO CЪCT0ЯПH8 иp4двидeнo 24.3si4S лева.
кия
дoбивъ”oтъ
тави
гpaдвяa
като
Тави сума oгeтaвлявa по-вече oт·ь
Въ проекта вa идущата година,
Vз oтъ ц4лия пpнxoдъ на бюджета зеленчукова, кesйвиcsuo eтъ oюш- на лицата, ноито вдe, плaщaтъ, кaтe
лвцa
съ
иыeтнo
cъcтoяявa
до
ci
гласно
в^домостьта ще постяни
sитi,
тя
ыeжe
да
даде
ыввaмyмг
за миналата година. Ж тъй като тя
10,000
лбвa
се
ocвoбoв4дaвarь
oтъ
cyмnтa
.
, . . .
504,605.
eдcнъ
бpyтйиъ
дoxoдъ
oтъ
800,000
кe t нocmrшa и и4ма да uocт2sпи,
вc4кякви
тaxcв,
а
твя
лвн,a,
кoвтo
Тъй
като
вa
тази
F0днвa
общиилева».
За
да
cтaвe
яcк·
до
колко
но
jбi·джeтa по oтнcшeвив eвoкт4 при
иiiae» имотно cъeтoякйв oтъ 10,001 csит4 nмoтя CU дaдeuii при uo'
рационално
е
isпoлзyвaяъ·
теви
об
1ходи за пикалата ГОДИНИ (1919) се
лв. нaгop4 ще пл8ндaтъ тaкeи, sa cкжйъ' нaeмъ.
'"•
| явява eдннъ cъвгpшeвEв t нeд4йcт- щински имoтx, тр46иа да Ви cъoбве4ки
eдyчaй
по
oтд4лвo
oтъ
э
лв.
По
а.
2.
По
който
е
бвso пp4дfвитeлeнъ бюджeтг. Това csщo ce.-· щa, че la 5 години като иaeмъ orь
до
30
лева,
съгласно
епецвааиата
вндcuo
96,205'
лева,пp4двишдaмъ
: отразява н въ разходната чr,crъ иa иeгo еж пocтжпaли въ oiщинcкaтa
таблица.
. ' • • ' . '
сумата . . . .
. .
124,395/
'бюджета, поради което се зsдp·ьcтa· BЙCS. всичко кa вeичкo oaoлo 500О
1 лева. Ето до каква
съгласно вpилoжeнava в4дoмocrь/;
cтeпeкь ee е • Жo п. 3. а.
i'п4лата работа на oбщiнaтa и глa11о п. 2 б. 'Hp-xoдъ. orьl·.мopV
а. Пe. който е бклo np4дввдeнв
} внo вa това oбaтoятcлeтвo се длгжн( проявявало пp4cтжпиoтo нехайство
п p 4 д n Й”W Д а м 1
|нeвгвмoжнocтьra сега p»д·внo ДЕ се: в'1. тoьa отношение oгъ страна вa вя ыиивлeтa Fбдянa 300,000 лева) cuк·i4 .баня
J
••и8ндaщйтi дори зaилэтиг4 вa oбl мипaлoтo постоянно приежтетввю,,^ пp4дви^;дaмъ сумата , . З00000. .cjuKтa· *. . '. . '• ,· V lЬ'0,00.0;.
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Orpaiiцa %
Cкiтaiи. че тави сума ще пoeдаш, тъй като пpeзъ миналата
година е пocтxпвлa приблизително
caшaтa сума и въвъ oтъ това има
всички изгледи и нp4зъ идния се
зона нашит4 морски ""бани ще бждaтъ дoбpi посетени, тoлкocъ по
вече, че вие проектираме да oткpиeмъ за тoви ceзoпъ и топли
морски бaпи.
п. 'J. в. Hp4движдauъ нoвъ нpяxoдъ от* топлигв морски бани, кoитъ нaд4вaмъ се, че ще мoзкeмъ
да пocтpoвмъ sa пpiдcтoящвя ceзoнъ, мaкapъ ш въ временни бара
жи, сума • . ·. . . . 100,000
п. 3. Иpиxoдъ ·тъ общинските
гори, било е upiдвидeнo 160,000
лева. За идущата юдинa пpiдвиждaмъ да посипи сумата 300,000
тъй като, cм·втaиъ, че ще ни б*дe
разрешено едно пo-гoлiмo сечище
oтъ общинската гора, пoиeжe иий
мoжимe да искаме намалението на
тypвocния период* за eвcплooтaци·
ята на общинската гора, защото
иaciчeнaтa пpiди 20 години гора
е вече застигнала, доста зacтapeлa
я cл·Ьдъ една двi години може да
се нpиcтxпи къмъ изсичането i . ,
По iг. 5. Продажба на цвiтя,
букети, дръвчета плодове, сено, кacтpoтнни и дp. oгь градските гра
дини • булеварди бил· · предви
дено 122,000 лева; за идущата го
дина предвиждам* дя п o c т ж п и
сумата . . . . , . . 350,0в0
Съображенията ми c* следните: 1.
Таксите за цвiтя, букетите и дp.
дръвчета за украшения, понеже
cлyжaтъ за лyx·oзня нужди, значи
телно ги пoвишaвaмъ; 2. Jcичкп
орехови дръвчета покрай дoбpишкoтo шосе oтъ града до 7-я килoufe·гpъ c» зacsдeпи· oтъ oбщиuara и
cмiтauъ, че правото на тixнвя
плoдъ принадлежи на общината —
oтъ тaмъ paзчитaмъ на eдинъ до
ста зпaчнтeлeнъ upиxoдъ; 3. Тука
имaмъ пpiдвидъ cxщo вънъ oтъ
плода на овощните дpъвч·тa въ
морската градина и п· дpyrнтb ме
ста, cxщo. и пл·дa, който ще се
добие oтъ овощната градина въ
- „Пейнирдашкъ", която по мое мне
ние, не требва да се дава пoдъ
вaeмъ, а требва да се експлоатира
направо oтъ общината.
п. в. Oiъ общинския лoзoвъ раз
садник* бню е шpiдввдeнo по се
га дeflcтpyютция бюджeтъ 312,000
лева. За идущия бюджeтъ ripiдвиждaмъ сумата . . .
. 300,000
като cмeтaмъ, че ще пocтжпи.
п. 7. Паша въ градската мера.
— било е пpeдвид·нo 18,000 лв.
— за идущата година пpeдвиждaыъ пpиxoдъ . . . .
30,000
тъй като таксите за паша, на тъй
наречения търговски дoбитъкъ и
т·8и на лицата не членове на об
щината се значително noвнiпaвaтъ.
я. 8. Maraвинaжъ oтъ общин
ското влагалище — било е пред
видено по сега текущия бюджетъ
1,000 лова, която сума, мнмoxoдoмъ кasaнo — не · пocтжпилa тай
като общинско влагалище е нiмaлo,
сега o·”aчe, ние открихме такова
влагалище upж градската cкoтoбoйвa, което но своята големина мо
же да побере всичките вaпaлитeлви вещества, които мипaвaтъ пpiз»
варненското пристанище u roлiмa
чacть oтъ които се внacятъ въ гра
да въ чacтяи магазин; la това npiдвиждaмъ eдинъ пpиxoдъ oтъ 80,000
и, 9. Oтъ общинската aiuтяa

Варненска Общински Вестникъ
борса. \ D p i ДВ и ж д а м ъ да
шocuuя > · : v . .) . Ю,000
т^й;^aтo 'макар-.-по текущия бюджeтъ· да e!иp4двидelяa сумата 4,000
лева — cвeд4нвятa които ми даде
надзирателя на тази борса — дър
жавни cмiткa, че i:а» гoл'Ьквт'Ь' ко
личества храни, дafce oтъ тaзиroдишнaтa реколта E · еж изнесени
още, този upиxoдъ ще пocтxпи.
п. 10. Oтъ градската loлиицa и
aмбoлaтopиитe п р е д в и ж д а м 4 .
пpиxoдъ ••.'.. . . · · 8,000
както е и по сега дeлeтвyющия
бюджeтъ.
п.' 11. Пpиxoдъ oтъ общинската
аптека, въ случа1 че се обърне въ
кoнжec-oннa (paвxoдeвъ § 36 п. 3
а.) пpiдeиждaмъ вpaxoдъ 100,000
която сума ще бждe eдивъ видъ o·
бopoтвa, само ако въ случа1 ни се
разреши кoпceция, каквато вайенергично тp4бвa дs поиска общин
ския cъвeтъ, понеже вaмo чpbзъ
едва общинска аптека, мoraт,ъ граж
даните да се пptдвapдятs 'oтъ гoлeмaтa eкcплoaтaцiя,. която упраянявaтъ над» гbxъ частните апте
ки. Тази eyиa cжщo е предвидена
и на paзxoдъ, поради което вe у
кв8вa никакво влияние за psввoввcиeтo на бюджета.
'
п. 12. Предвиждамъ пoвъ пpи:
xoдь oтъ фабрични в дp. зaв4дeнйк
cъoa·нo чл. 22 н 24 oтъ закона
за xnrиeвaтa вa т p у д а на
cyыa . . . . .
. . 5O,·0Ф
Този пpиxoдъ ще се добие oтx так
сите, oпpeдeлeвн по решение па
oбщiFcкия cъв4тъ, кoитъ такси ще
се cъбжpaтъ oiъ яpитeжaтeлитe на
фaбpвчнвтe н дp. заьедении, за да
може да ee rapaвтиpa издръжката
вa лiкapь и всички необходвмк pas,
ходи иo вpщ$i?бкeто вa «апона» ..
§.-3. Пp4дввдeнo е бвлo яpвxoдъ
вo текущия бюджeтъ 18,006 лева.
Въ п р о е к т а aзъ пвiдвиждaмъ
сума . . . . . ; - . . 31,000
която см^тамъ, че ще пocтьпи ка
то се вмa пp4двкдъ таблицата за
вaeмитi, които ще се Cъбиpaтъ по
тosн §. Oтъ такси пв този § се oc·.
iqбoждaвaтv. вaкcaджsктe, reвpeкчииi4, ciмкaджиитe н фъoiъкчиитi,
кoшт* пpoдaвaтъ на дp«бнe.
,;
§ 4. Oтcтжпвaиe, копане и про
даване в» гробове. Пp·Sдвнждaмx
яoвъ пpиxoдъ . . . . 150,0Q0
Това е вpъcкa въ преместването
на гробищата iъ новата гробищна
ограда, което т·eбвa да стане вaйкъсво пpiзъ лeтoтo. laкcитe за
гробовете ще се eьбиpaтъ cъгяacвo
пpплoжeвaтa къмъ' проекта таблица,
като ceuвicтвa cъ имoтяo състоя
ние до 20,000 лева, или гeднmeнъ
дoroдъ 7,200 лева се ocвoбo;здaвaтъ, а oтъ останалите cbмeaeтвa ще
се cъбяpaтъ такси по скалата въ
таблицата съобразно тixвoтo кмот"
но състояние. До сега общината
не е прибирала такива такси, мaкapъ чл. 81 п. 2 oтъ закова за
градските ofщиви да гласи, че при
хода pтъ гробове е oбщяиcки, оба
че яe iнaя вo ESKBH cъoбpaжeввя
общината се е отказала oтъ този
дoxoдъ за яъ полза яa църковното
настоятелство.
§ 6 п . а. Aбoнaмeнтъ на soдa
oтъ oбщянcквя вoдoпpoвoдъ. Бвлo
е предвидено по текущия бюдкeтъ
300,000 лев», въ проекта up·fcдвиждaиъ сумата" . . 1,200,000 j.
която сука cпopeдъ таблицата,, но
кoятo·щo се cъблpaта в · д n т i такси,
изработена cъ yчacrиeтo на вoдo.j

пpoвoдзoто отделение, ще пocтъяятъ.
11о тasв тaблiцa се ;. правят*. cл·Ь·
дyющвтb по важни oтклoвoiия: въ
cpaвнeнкe cъ тeкyщмa roдныa: 1.
Onpiд*л*ннo мяt:вмyкъ 'вода, който
фe се oтпyщs. при aнcita и,eua, се
'увеличава oтъ в0'на 70 това, той
c« заилаща по 24 лeгa aa 70 топа,
като на sбвaaш eъ вaoтвo състоя
ние до 10,000 лева се прави 1 0 %
кaмaлeuиe. 3пачи, нeoбxoднмиятъ
мивнмyмъ бesъ' .-вt·iтo не' може се
yiшич&sa oтъ 60 на 70 тoиa, бeзъ
да се увеличава депата му, иo нaпpoгивъ тази ц·Ьпa се вaмaлявa cъ
50°/··'3* абонати cъ nмoтиo състоя пие до .10,000 лева. По вeчeтo приxoдъ ще •.; се добие oтъ, тoaa, че так
сата на я8paгxoдFaвaтa пaдъ тoiи
мннвмyмъ вода, се силно повишава.'
Тука се я,eлятъ гoлЬмвтe консума
тори на вода Е ocoбcвнo тия oтъ
тexъ, конто, yвoтpeбяsaтъ водата за
индустриални в търговски' ц4ли.
Това кoвaшввиe е нeзбxoдямo и то
тpвбвa да бsдe направено до -paзмipи, която да ycигopйтъ добиването
на сумата която предвиждай*, за
щото като се има вpiдъ видъ вис
оката валута'па нашия лeвъ,-; cтeEвocтьтa на водопровода и разнос
ките. по неговото подържане, този
пpaxoдъ е орасвително малко, ©cвёнъ това гoлiмa чscть oтъ града
н ocoбeквo иeгoвuт4 вpaйпи квар
тали и заселища не еж вoдocвaбдeнв, което тptбпa да се предприеме
още тази година, а peдoмъ cъ туй
ниo има да csaчямъ·oъ нашата вo·
днa4 мрежа .заловените вече aджoм·
лёpcки•извори,. а това пp4дпoлaгa
вoлoeaлнв разходи. Съгласно табли
цата по този пapaгpgфъ се oблaraть cъ водна такса и всички пpиyteфiтeлн на*cгpг»д4 която- cк--пa
;yлaци, въ кoктo има прокарани БO·
^ouposoдв, мaвspь fb да пiмaтъ
вoдяи иacтaлaцaи вь 'сградите си.
Като тesй oiъ тb%ъ сградите на
които са оценени до '10,000 лesa
се ccзoбoяcдaвaтъ.
п. Б. Фaкcи за консумирана еле
ктрическа eaepгкя. Било е предви
дено по текущия бюджeтъ 720,00©
лев». По настоящия пpooктъ пpiдвиждaмъ сумата . . 3,000,000.
Тия такси ee cъбиpaтъ съгласно
приложената къмъ бюджетопроекта
таблица. Значително повишение'; ua
таксите е направено за гoл4митe
консуматори, като на консуматорите
до 5 видовата часа енергия, ме
сечно се iгeмa такса, отговаряща
на костуемата цена 'на електричес
ката eнepгвя, именно 2*50 лв. за
'Kвлoвa..ч&cть'.l Ocвeнъ това проме
ни се iжчййътъ на събирането на
тия такси въ блaronpнятяa cмвcьдь
sa ония eeмiйcтвa, ^кoвтo по ^нeколко обитапяг» една и,caщa кiщa
и ек cлyjвaтъ cъ една обща внcтaлaцвя. За да бждe определена тi;xнaтa категория^ общото- количество
,вa изхарчената енергия не разделя
m бpcятъ вa домакинствате, кoвтo
се иoмeщaвaтъ .въ сградата, когато
до сега това,не t било така. Мо
тивите за повишаването таксите па
roлeмиrЬ консуматора на електри
ческа eвepгвв, ee' oлp&дesяrъ on
cлeдyющитe обстоятелства: 1. Пвcкъикaиeтo на материалите за доби
ване - вa eлtктpичecкa енергия;- 2.
Колко пжтя е-поскъпнало oeвerлeнкeтo вa таза'чяcть oтъ населенае
то което cн ciтsи cъ пeтpoль. Въ
т0*a отношение тpiбвa да се има
материалите за
B piдъ\ видъ, Че

БDOЙ 1.

електрическото ooвeтлeииe ек ц0с.
пauнaлн около 35 м т и , нaпpимfipj
гasьoлъ oтъ 14 cт. па 5 лв. кило. ^
грама; масло oтъ ЗS cт. на 16 л f |
кгp. Издръжката на uepconялa fi
пocкsпнйлa три'яхти, a·-м-териа^
•лвтe яs пoдpъasa па електрическа
та мpla:a c» поскъпнали oтъ loot
до 100О вати. 3. Осветлението c-r
пeтpoль е/ какъвто си служи нaй·гo·"
лbuaтa чaвть orь бiдяoтo пactueпйё (nъ града кмa os,oлo 10,00С;";
кsщн,· oтъ които eaиo 300О нмaтir
елеяткчески инoraлaция) е uocкiц.j
пaлo около'.10 яaтм — петрола or.28 cт. се е пoвaчнлъ-нa 8Ч0 л?.'..
а cжщo се -.е пoквшилa в цената вaдpyгитi материали, пooбzoд.шu npГ
централното осветление. Пpы гя,гo·,
вoтo ocвeтлeняв, тpMвa да кe м
кзuyщa нaъ пр^дъ видъ oбcтoлтej·^
cтвoтo, че топа ocвiтлeнкe е uщ.~
зaнo cъ цeль poдъ пeyдnбcтвa - ”
oпaeтпpeть oтъ пoяsapь, нeдoбpoкa-чествена светлина, разваляне
въздуха и пp. Когато пpв електри
ческото oввeтлeпкe rian oвacтaocтi
и неудобства cs дaлeчь отстранени
Требва да се вземе пoдъ вцимг.вm
cдщо и обстоятелството, че инста
лационните материали СЕ ПОСЕЛЯнaли·oгь 10О до 2000 ,нжти, auo·
гoлeмaтa чacть eтъ eлeктpичecкнт*
и0cтaдaции вя извършени въ нcp·
мaлви'времева, при eфтeли цfe
и това еж предимно roлiмитe елек
трически инсталации. 4. Въ нор
мално вpeмu електрическата eцep·
тия е кocтyв8лa на oбщянaтa 2:
cт. кuлosaтъ чacъ, а сега 1 кило
вата чac·ь кocтyвa 2·50 лв.'знлчг
поскъпвала е 12·5 пasти. Тази кe·
cъoбp&sнocтk въ пocкъпвaкeтo ма
костуемата цйна иa; електрическата
;
чнfepгйя~ h%f· ерквнвниа—сь- матерна
днтёj кoктo cs'пocкsпнaли 35 пsтв
cпcpeдъ обясненията на електро
инженера. се дължи на oбcтoятecтвoтo, че пopaяo eкcплbaтaцнaтi
вa вaшaтavвнcтaлaция е ставало ш
нepaпвoнaлиo отколкото сега, имeнв
машините cs . работила иpи нeиi·
лeкъ тoвapъ, осо6во дeяeмъ, а сега
rв. paбoтнтъ при нълeиъ тoвapi,
което указва ГOЛБMO влияние ,'въpi
вoeфмцнeитa. нa· използуването.
Цената 2 ·50 лв. за янлoвav
чacъ електрическа енергия е доби
та при cлЬдkoтo пpecмeтaнe;
-.1. Гopивeнъ мaтepиaлi
2.-Маело
3. Лихви
4. ПoдpъiEкa.и aмypтиaaция
5. Заплати
Всичко

1*50 лв
0·20 „
0·35 „
0*2 й „
0·20 ,
2.50 лг.

Къмъ този uapaгp-фъ откривай»
нoвъ. п. B^ „TЙKCИ за осветлени
улиците и плoщaдктe", по кой
пpiдвsasдaмъ сумата. . 500,0l
•То8й пpиxoдь ще се дoбвe oтъ так
си, плащани oxъ pasлични търгов
ци, индустриалци, банки и дp. тъp
гoвcки индустрвалии и запаятчийc«и заведения, като при определя
не размера на тия такси, което •-•
иiзвъpшвa oтъ cgщaнcки вsвfcrx, .
B8имaтъ upeдвидъ МПЙГОДЮДКОСТЬ.
на улиците на конто вe намира'..
тия заведения, мecтoпoлoжeпиeтo
размера- Щ доходите, добивано ov
yпpaжяявaпвto занятие, търговия
ip , което ще кaa:e, че тези ля_,
h разпределят ь па пeкoлкo ICPЛ^
mpuн, които iцs ?aжмтъ за гoлвuw
аата пa; таксите.
Следва.
Печатница Д. Toдopoвь — Вари

