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III Допълнит€ленъ бюджетъ
Варненската градска^ТОщина, приетъ отъ Общинския Съветъ въ извънредното му
заседание на 7. февруарий 1^21 г. — Протжолъ № 8, решение № 134.

за 1920 година.
ПРИГОДИ.
и.

РЯЗ*ОДИ.
Гласувано
отъ
съвета

Най енование на подразделен ята

п.

•иА».а

ГЛАВА

I.

Отъ допълнителна такса за вода отъ
общинеките водопроводи, съгласно прело
мената- таблица, авг—времето от* ~Г I. ^дтг
81. Ш 1921 гедина
. . ;
.
.
Отъ допълнителна такса за консумиране
електрическа енергия, съгласно приложената
таблица, за времето отъ 1. I. до 31. 111.
1921 годвва . • ' . . „ • . . Отъ допълнителна такса за право пол
зуване отъ градекит* канали върху не ка
нализирани жилища и сграда лежащи ек
канализирани улица и такива скачена въ
стари канили (гприза) пркзъ които минава
нова канализация, съгласно приложената
т а б л и ц а . . .
.;»
•
.
Епнзиотнчаека връхнина 5 % върху при
ходите по § § 19 и 20 (гледа! разходаиъ § 30 п. а)
. . .

Наименование, на подразделенията

Гласувано
отъ
съвета

Г Л А В А I.

^

Редовнн разходи.

Редовни приходи.

«I

•

14

зооооо

7 1
7 2а

I
545000

11 1
I
19 —

200000

21

5000

24
24

30

Общъ кредвтъ за заплати или възна
граждение на председателя, членовете, чи
новниците, инспектора и служащите при
'жилищната комисия.
.
.
.
За канцеларски принадлежности .
За отиечатване обявления, бланки, ведо
мости и др. разхода по общ. издания. * .
Наеиъ ва частни здания, споредъ в*домоетьта и за подърж общинеките здания
За изхвърляне смътьта, кальта и снега
отъ улиците, площадите, трвтуарите и отъ
дворовете на. държавните, обществена и
частни зд; ння по стопански начинъ и ку
пуване коне, кола, камиони, бензинъ и пр;
за 'храна ва добитъка в треонала но чис
тенето
.
.
.
.
.
.
.
.
За продоволствие на конете въ пожар
ната команда и всякакви разходи по сто
пански начинъ за заеевапв общинските
нива съ фуражъ в пр
За подържане н разширение цветните
градини, алеите по улиците и пр. .
За подържане едектр. осветление, доетавяне газьодъ и др. материали за произ
веждане едектр. енергия, както в за др.
разходв по подържане едектр. централа.
За взпяащьне на държавата епязоотяч.
връхнина иостхаила въ общинската каса
по праходенъ § 3 1 .
Всичко по глава I:

50000
40000
. . • |

бооио
120000

140000

130000
60000

200000

5000

Г Л А В А 11.

Извънредни разходи.
31
38
42

Вевчко оо глава I:

1050000

За довършвана започнатите работи въ
градско-общинския тватръ.
Разходи, навършена по стопански на
чинъ, зв обработване «бщавекяя лозовъ
рвзеаднввъ за американска доза
За възнаграждение ва агентите и кон
трольорите по преброяването населението,
вградите в дои. добигъкъ на 31.XII 1920 г.
Всвчко по глава II:
в ВЧ«« Г' гч

гт

255000

Ьрой 4х.

Варненски Общинекя ВЬстяикъ
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за време отъ 1. I. до 3? III. 1921 година отъ
За допълнителната такса, която ше ее събира
абонатите на вода върху абонамента и преразхода.
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Допълн. т акса на
килсватт. часъ

За допълнителната такса, която ще се въбира 8а време отъ 1. I. до 31. III. 1921 година
отъ консуматорите на електрическа енергия..
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Забележка |: Отъ параходите да почне събирането на новата такса отъ деня на при
е мана допълнителния бюджетъ отъ общинския съветъ.
Забележка II: Изключения нравятъ: болниците, училищата, сиропиталищата, старонитадищата, баните и политическите клубове.
Забележка- III: Таксите се взчвсляввтъ и еъбиратъ върху дохода нли ииотното със
тояние, по изборъ отъ общинското управление, (което е по-износно за него).
Забележка IV: Банковите и акционерните дружества и клоновете имъ съ минияадвнъ
капитвлъ отъ 100,000 лева плашатъ: по 50 лева допълнителна такса на тонъ вода а за"
електричество по 30 лева на киловатъ часъ.

ТА

БЛНЦА

За допълнителна такса, която ще ее събира за време отъ 1. I. до 31. III 1921 година
-отъ канализацията.

Имотно

Огъ

състояние

Имоти лежащи на
Плащатъ я а " ^
канализирани улици имоти ползуващи ее
о не скачени еъ ка отъ стария ваналъ
нализацията
(гиризи) лежащи на
плащатъ на °/(х>
модерно канал, у-ци

56,001—101,000 л.

3

.

100,001—300,000 „

6

,

800,001—600,000 „

8
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Ю

20

V

500,001—иагор*

гр. Варна, 7. февруарвй 1921 година.

50

. 3
9 '

50
50
50

Кмета Д. Кондовъ. Дру
гари и госдода общински съ
ветници, съгласно чл. 231 отъ
правилника за приложение За
кона за градските общини, об*
щинскиатъ 'съветъ можа да
гласува допълнителна кредити
само за неизбежни разходи,
, каквито не е било възможно
да ее предвидятъ орм съста
вяне на бюджета. Такива еъ
разноските наложени отъ ве
ков народно бедствие, кат»
война, гдадъ и пр., разноските
наложени еъ законъ издадевъ
подиръ утвърждаването на бю
джета и въобще разноските
предизвикани отъ положение
за което при изработване на
редовния бюджетъ, не е дър
жано сметка. Къмъ допълни:
теленъ бюджетъ се нрибегва
само тогава, когато непредви
дените и неизбежни разноски
немогатъ да бъдатъ нокрмти
отъ параграфа на .непредви
дени разходи" въ бюджета.
Споредъ чд. 232 отъ същия
правилникъ, едновременно съ
гласуване потребния кредвтъ,
общанекиятъ съветъ. е дълженъ да изнамери и гласува
и приходите отъ които ще се
додри^разхода. _4^?2_321^?33
еа изброени какви съ тия при
ходи и допустимия . размеръ,
въ който може да стане съби
рането имъ.
_ ,»
- Днесъ ние виждаме какъ
правителството извършва сво
ите разходи в какъ вследствие.
ненормалните времена, то е
принудено да си . служи чеето
съ свърхсметни кредити. Че
времената съ ненормални и
положението съвсеиъ колебливо
и неустойчиво е фактъ, който
неможе да бъде оспорван* отъ
некого. Всесветското стопан
ство е издъно раздруеано и
разстроено.- Въ Англия еже
дневно се затварятъ десетки
фабрики и изхвърдятъ на ули
цата хиляди безработни мъже
и жени. Въ Америка виждаме
схщото, и ако въ тия две го
леми страни, които излизагь
като победители въ светов
ната война, е така, то нема
нужда да правнмъ констатация
на положението въ Германия,
Унгария, Франция и др, по-малки
страни. Милиони работници еъ
изложени на стихията на глада,
безработицата и мизерията.
При чтова годената война още
не е завършена. Тоновните
гърмежи още емущаватъ иаро-
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дит4 и избиването на хора не
е престанало. Въ Мала Азия
между турци и гърци се водятъ кръвопролитна б о е в е .
Полша едва отскоро скри меча
си насоченъ срещу съветска
Русия за да го извади може
. бв пакъ въ недалечно бадаще.
Народите съ изпаднали въ
етрашно бедствено положение,
отъ което и нашата страна не
е пощадена. И у яасъ произ
водството е запрело —* много
фабрики съ затворени, пред
приятия се ликвидирватъ не
довършени, безработицата се
чувствува силно, скхпотията е
непоносима и вследствие на
това гладътъ се шири изъ гра
дове и села и ежедневно об
хваща все по-годени и но го
леми човешки маси При това
бедствено и бързо мевяваще
се положение, неможе да се
състави единъ редовенъ бюд
жетъ засягаш/ь . изчерпателно
едногодишните нужди на об
щината, защото тия нужди се
увелмчаватъ ежедневно и вре
дитите предназначени за по
криването имъ, се овазватъ
недостатъчни. Напр. предви
дените въ редовния ни тазго дишенъ бюджетъ кредити 'за
канцеларски принадлежности,"
за печатъ, за довършване за
почнатите работи въ общин
ския театъръ и пр.* се изчер
паха преди изтичането на бюд
жетното упражнение, понеже
цените на материалите съ по
вишени извънредно много. За
едно съ това застанаха" твър
де много наемите, заскъина н
работата оволо почистването на
града отъ еметьта, Таксите,
които събираме за сметно право
некогатъ да покриятъ разхо
дите, които се правягъ за по
чистване на града. До сега
тия разходи възлизаха на сума
2000 дева дневно, но за въ
бадаще те ще бадатъ по го
леми, защото, пркдвидъ опасностьта отъ появяване и раз
виване на епидемически боле
сти, ще усилимъ почистването
на улиците, площадите, домо
вете и нр. За продоволствието
на общинския добитъкъ бехме
засели фуражъ) предвидихме и
вредитъ въ бюджета, но тия
средства се оказаха недоста
тъчни, защото общинския до
битъкъ ее увеличи повече отъ
два пъти — по рано имахме
39 нене и добитъкъ, а сега
разполагаме съ 87. Ще засе-

Варненска Общински Вестникъ
еиъ около 1000 декара земя
еъ фуражъ за тоя добитъкъ.
Съ законъ ни се налагатъ
нови разходи по преброяването
на населението и за подър
жане личния съставъ на жи
лищната комисия, която не ее
съобрази съ кредита ни въ
редовния бюджетъ — превиши
го, като остави на елужба ненуженъ переоналъ. Понеже тоя
переоналъ "-не е виновеиъ за
гдето е задържанъ, ние не
иожемъ да отважемъ да му из
платимъ заплатите, за които
.съ необходими 50,000 лева.
За възнаграждение на агентъ
преброителите и контрольо
рите извършили преброява
нето на населението на 31..
декенврий, на които немож& дасе плати по изчерпване на кре
дита, требва да предвидвмъ
една сума отъ 40,000.

требва непременно да облагородимъ.
Това са разходите, които
на се налагатъ, поради изтък
натите причини, свърхъ тия
определени въ редовния бюд
жетъ. Требва сега да поеочимъ приходни азточницв, отъ '
кждето ще можемъ да черпимъ
средства за покриване твя раз
ходи. Понеже се говори за не
нормални времена, за бедствия
и за безработица, които засягатъ широката народна маса
— малоимотните и безимотни
граждани — то приходи съ
еигурность и еъ право може
да очакваме само отъ ония об
ществени слоеве, които съ въ
съетояние да плащатъ, воито
не чувствуватъ бедствията,
нито пъкъ биватъ смущавани
отъ призрака на безработицата
и глада. Съ една дума за при
ходи
ще се обърнемъ къмъ
Необходимо е за нуждите
на цнетарниците в парковете, състоятелната, имотната класа.
кждето сега се извършва мно Това е нашъ, на комунистите
го повече работи отпреди, да принципъ за облагането на
нредвидимъ 60,000 дева. \Раз- богатите и освобождаване ма
бира се, че оттамъ сега иолу- лоимотните и безимотните отъ
чаваме и ще получаваме по- всекакъвъ данъкъ. Ние обла
големи приходи. Врегътъ до гане имотната класа съ доиъл-.,
елекрическата централа при нителна такси за електричество,
способяваме и превръщаме въ . за вода и за канализация, цропаркъ а, разсудникъ-на-ажерв— -трееивно~сноредъ имотното съ
стояние и доходите на подле
кански лозови пръчки.
Газьолътъ за електрическото жащия на облагане. (Кмета
осветление е недоетатъченъ и прочете таблиците, като въ
съ необходими 200,000 лева таблицата за електричеството
за доставка на такъвъ Безъ се прибави, че за безелектротова осветлението ще бхде раз мерните инсталации 10 свещи
строено и не ще баде въз се ечитатъ за 1 килов. чаеь).

можно редовното му подържане..
За държавна епизиотическа
връхнина, определяме кредитъ
отъ 5000 лева. Внрочеиъ това
е едно формално перо, което
минава на приходъ и разходъ.
За довършване — покриване
на градския общински театъръ,
требва да гласуваме единъ
кредитъ отъ 145,000; лева.
Не мога да деклариранъ, че
съ тая сума ще успеемъ да
завършимъ всичките работи въ
театъра. Ние имаме всичкото
желание да го доизкараме я
ще наиравимъ всичко възмож
но до наесень да сторвмъ това.
Въ бюджета за 1921 год. ще
нредвидимъ и друга сума за
тая дель и вервамъ, че теа
търа започнатъ преди десети
летие, ще бхде готовъ още тая
година.
За разходите въ лозовия
разеадникъ на е* потребни
още 10,000 лева. Отъ него
имаме богата реколта, която

Од*дъ това ее даде думата
на общинските съветници за
да се изкажатъ по допълни
телния бюджетъ.
Съветника Л. Хаматджиевъ (нац. либер.) Настоявамъ
покриването и довършването
на театъра да се работи не
прекъснато, волкото и екжпи
да съ разноските, защото всеки
день губавъ по 1,000—2,000
дева. Направете всичко въз
можно да се покрве. По до
пълнителния бюджетъ пвма
какво да кажа повече — да
ее приеме.
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водата и електричеството на
богатите, но азъ се опаеяваиъ
да не ба те да почнатъ да ся
служатъ еъ кладенчова вода м
съ газово осветление за да
намалятъ приходите на бюд
жета. Заявявамъ, че ще гласувамъ противъ представения
'допъднителвнъ бюджвтъ.
Понеже другъ не взе хумата
гласува се бюджета по прин
ципъ, а еледъ това § §.
Станаха разиеквания по при
емане разходния § 3. п. 14.
Общ. съветникъ Р. Крайчевъ (комунистъ). Нашата ко
мунистическа общинска група
по принуждение отъ цетралната власть, г л а с у в а , тоя
вредвтъ. Какво е направила
до- сега жилищната комисия по
сгъстяванв на буржуазннте се
мейства, които разподагатъ съ
много апартаменти в излишни
стаи? Дейностьта си жилищ
ната комисия завърши напосле
дък* еъ единъ „годемъ активъ*
—тя отне комунистическите клу
бове и ги превърна въ кръчми н
кафенета.

Общ. съветникъ Ж. Желябовъ (радикалъ). Не требва
да се отрича ползата отъ жи
лищната комисия. Работничеството „безъ вея би попаднало
подъ експлоатацията на наемодаиците.
Кмета Д Нондовъ. Цен
тралната власть чрезъ жилищ
ната комисия, само отбелезва
жилищната криза, но тя отбегва нейното радикално изцеряване в никога не е мис
лила за разрешаването й. Сред
ствата и начина за облекча
ване в разрешаване на жи
лищната криза се затъмняватъ
и не е правено опвтъ за рридагането имъ. Ние гласуваме
кредитъ за заплатите на слу
жащите въ тая комисия, за
щото иначе твя нещастници
ще останатъ безъ средства.
Съ това отнемаме възможностьтана нашите противница
да ексилоатиратъ и демагог- •
ствуватъ, че ние не полагаме
грижи за служащите, издържката на които ни е наложена
съ з а к о н ъ . Жилищниятъ
въпросъ, обаче, ее заплита я
осложнява отъ день на день
н очевидно е, че жилищната
комисия ве е друго оевенъ ба
ласт*, който обременява бюд
жета на общината.

: Общ. съвЪтникъ П. Нърдживвъ (нар-прогр.). Моето
мнение за допълнителните бюд
жети е известно. Азъ съмъ
противъ, особено въ настоящия
случай, 'защото сме въ края на
годината. Азъ вамврамъ, че
нема такова бедствие и такава
Другите § § се приеха безъ
безработица, каквито ги рисува разискване.
вмета. Увеличавате таксите за

Едва заооведь.

Врей 41.
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пълнителни инсталации Пос
тави се за градеко осветле
за дейностьта на отделенията ние еданъ жвлезеиъ- стълбъ съ
при Варнен. Градска Община лампа на ул ул .Волова* и
и се направи
пр4зъ поеледнит* дв* седмици -XII линия
л.>.»
йре-жа
за
.
«гв1>1Л»'ни«» на
•тъ 30. януаряй до 13. того

СВЪДЪНИЯ

екти за дворищните регулации.
Изработени еъ 12 скици за
частни лица, 25 — еъгл. «а.
чл. 27 в 41 отъ Закана за
благоустройството и 7 — *а
снабдяване съ нотариални ав-

Това е зйповедь М 4 на
жилищната комиеня, съ ко
ято се нарежда, възъ основа
на чл. 16 отъ Закона за об
ча гни инс1а..ации ПронЪр.ха ТО.-б
I Тех*» «гк_ ц* т м а
лекчение на жилищната нужда,
Извадени съ 3 позволителни
с* IV,- ь IX « XVI транс
увеличение на наемите - отъ
форматори. Црокъри се и Но. о..лети з* сгроежь на кухня и
I ид. м. Единственото, което
Изваждането на н<шотръо- прави градското ось,ьгдви..е и ж*1.1.ща ла живеене и Ь а»
;
ни дава това нареждане, е съз ните водопроводни тръби отъ
мрежата Постави се единъ разни цръирььки, поправка и*
нанието, че когато се говоря морската градина продължава
едектромеръ отъ 2 X 5 ампера. нр., отъ които е сю^ан» такса
отгоре за облекчение, на жи Започнаха се землените ра
Уреднха т.е 30 спорове между на еума'У2«Г'45 дева. Упраж
лищната нужда неминуемо на ботя до водоснабдяването ва
нява се надзор* икдъ всички
наематели и наемодавца.
стъпва поскъпване и увеличе предградието ,.Сееъ Севнесъ".
обществени
в^ частни строежи '
Заловени съ следните граж
ние на наемите. Бездомните Землените работа за сифоните
дани въ използуване на елек въ града н околвостьта.
семейства могатъ вече пре въ „Орта чавръ* ее привър
трическа енергия безъ запла
IV. Санитарно отделение
красно да рязбиратъ езика на шиха. Направи се една чешма
щане, чрезъ измама:
притежателите на големите въ с. Гюнъ Алъсх. Поправиха
Баиравевн еъ отъ медико1) Христо иекаравъ Шуч.
здания в помещения, чиито ор- се 25 градска чешми, 4 водо
санитарния нерсеналъ У16 ре
ганъ е държавата, респективно, мери, 1 спиратеденъ вранъ и ул. „Русенска" № 27 съ 2 визии. Съставени актове 7.
жилищната комисия. Ето и са стария водопроводъ въ м*ет- лампи — 110 свещи.
Прегледана съ въ амбулато
2) Секционния инженеръ
мата «аповедь:
ноьтьта „Кемеръ-дере-.-. Отпу
риите 987 болни, а по домо-.
шиха се каналите на в град при гарата съ 18 лампи — вете — 324 души. Огъ . об
Варненска Жилищна Комисия
ски чешми. Направиха се 4 666 свещи.
щинската аптека еъ евсаадв8) Тодор Гврчевъ Ш учи
нови
частни
водопроводни
ин
ЗАЛОВЬДЪ
уит 1456 рецепти. Двзнфвк-.
ул. "Пльис. "•..(, .ме 28 Сь И
сталации
и
такава
на
общин
цвраяи еъ 71 чвломек», 17
М 4.
ската болница „Парашкева Нв- лампи 15 с^щ.
стаи и 951 вещи. Общинската а
гр. Варна, 16. февр. 1921 г.
.4} Шукри озн Али бей,
волау". 4Приходъ отъ вода е
верадвя е използувана отъ 476
Обявявамъ на варненските поетъпидъ 28967 90 дева.
III уч. ул. „Тургулнтъ* № 26
души, които съ изпрали 56УЗ
. граждани за знание, че Вар
съ 25 свещи повече.
парчета разна вещи Изнесени
6
"
)
По
канализацията.
ненската Жилищна Конпеин съ
5; Мазалъ Аслановъ —
отъ града в хвърлени ва сме
Даде се етроителна лнння съ 20 свещи повече. •
протоводъ отъ 8 того подъ
'
тището 1966 вода енеть.
№ 4 взе сдЬдньото решение: за една частна канализация в
Изплагенъ абонаментъ за
Въ продължение на 1920 г.
1. Отъ 1 мартъ т. год. . за се прие една такава. Започ •изразходвана едеврическа енер
наха
се
3
и
ее.
привършиха
-еь
ваЕЦинирани-ль^авакцини- .
нанредъ при определяне вагия ОТЪЙОТ «лввнти тгпвувТг'рани 3839 деца, отъ кенто
' ема на етааге, жилищата, по 2 частни канализации. При
16в,31У 20 лева.
2017 момчета и 1*22 момичета.
мещенията и местата, средния ходъ отъ канализацията е по
III. Архитектурно регулаци
наекъ презъ 1915 год. да се стъпилъ 7018 85 лева. •
онно отделение.
увелича за жилищата съ 250%, II. Електрическо отделение.
I МШШТВИ,
Работи се плана на пред
а за стаите и другите ш>меОкачиха се еъ градска 1а елек градието „Сесъ Севмееъ*. Отщенвя еь 400% (чл. 16 ад. IV
трическа мрежа 67 нови и до копирватъ се обжалваните про
отъ Вакова -за обдегченив жи- лаещата нужда;, в при случа
ите указана въ ад. V на съ
за движението на заразителните болеетв въ гр. Варна отъ 1. февруари* де 10. февруари! 1»21 г„
щия чланъ, да се определи и
ио-васегь ваемъ.
2. Същото увеличение в отъ
•
8§
същата дата добвватъ н нор1
Болести
и
мвражнг* до сега наеми съ ре
•
шения, издадени отъ жилищ
ната комисия и жал. еъдъ и,
•а
!
В)
ако страните помежду си не-

четете редовно „Варненси
ООщнвскн й к т в ш Л

I

[

I

II

могатъ да уредятъ това уве
личение, по желание на заин
тересованите, тия решения се
ревизвратъ отъ същите органи.
Предеедатель: Н. #Котаровъ
Секретар!,: А. Донзусовъ
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