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Варна, б ноември 1922 г.

Bpoя 51.

ВАРНЕНСКИ
ЗBloдa,:iзл :вajэ:&e:iто:клтг*, Градежа. 0&xn,шшa,.
И 8 Л И 8 A ВСЕКА СРЯДА.
Абонамент 60 лева годишно,

3А ОБЯВЛЕНИЯ НА III илж IV СТРАНИЦА:
Официални: на дума по 1 лев; вaглaeиe, дата и
подпис по 3 лева.

Един 6рай 1 лев.

Частни: на дума по 1 лева, а на кв. см. по l·50 лв,
Всичко що ee отнася я& вестника, да се нвпpaш,a
до редакцията, кметството — Варна.

За 1 или II страница — удвоено.

ОФИЦИАЛЕН 0Т1Е1

БЮДЖЕТНИ.

Дoпитвauв до народа.

В миналите си бpoeгe изнecаxмe размерите па консолидирайте и летящи джлгoвe яа
общината до сега, а тук ще «зложии в дoлпятa тнблщa движението им uo години и
бюджетни упражнения, вaчвнaя от 1 Април !9!9 roд.

На 19 тbгo, еж гласно специалния вa
това; ;;aкон. ще стане допитване до на
рода .8» вииoвнocтa на министрите от
кабинетите Иван Ea. Гешев (16 март
1911 лo 1 юни 1 9 i 3 гад), Д-p Cт.
Дaнeв (1'юни.;1913. до 4 юли 191З г,)
и Aлeк. Малинов (от 2 ! юни 1918 до
18 октомври 1918 л а }, зa обявените a
водени вoййй и зч "iiocлeдвaдитe ги ка
тастрофи през 1912 — 1913 в 1918 г.
бюра н втФе«"циир*ука8йни в избирател
ния aзкoн вa /произвеждане избори за
общински cжвeтвици.
.
По-големите пoдpoбai-cти' по проце
дурата за дcui!Tванt·тo, гражданите ш,e
срещнат в oбнeлeвиeтo на общинското
. упрвиление'.от 4 то го под «N«24887,
което щ«- ct· pазлeuи по улиците и ще
се обнародва- и в, следващия яи брой.

Ваксинация и реванц" нация. •.

Т А Б Л И Ц А
за консолидираните и лятящи дsлroвe на Варненската община до ! Април 1922 r.

> 1. Консолидирани д ж л r o в e
а) кжм 1 април t919 roд.
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Напомня се на Г-дa ipaoкдaнume, че
тазгодишната вaкцuнaцuя на новороде
ните деца е вече започната, според из
дадената заповед на Кмета от m.
м. под А? 32.
За нeявuлume се и нeдoнeceнume за.
вaкцuнaцnя и peвaкцuнaцuя деца, на
родителите и настойниците им ще се
excmaвлявam актове, за даване под cжд,
cжглacнo чл. 91 от „закона за народ
ното здраве'* и чл, ll2 от „наказател
ния закон".
. .' .
Мека гражданите отнасят децата
за вaкцuнaцuя и peвaкцйнaцuя в общ.
aмбoлamopuu.

лева

-т

cт,

След оставката на кoмyнcтичecкитe
общински cжвeтннци.
-Непосредственото последствие от това
е: разтурване на общ. cжвem, което все
ки момеят се очаква.
По силата на втората алинея на чл.
32 от „закона за градските общини",
(следва на 4 eтpаница)

cт,

лei·a

8,000,000
1,000,000
1.200,000
50,000
250,000
500,000
500,000

337,847
75,210
78,306
35,000
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15,000
191,427
477,458
497,465

87
55

42 I 10,891,985

cr.
13
45

58

б) Ням Април 1920 roд,
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7,600,904
926,789
1,121,693
10,000
191,427
477,548
497,465
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10,825,736

399.096
73,210
78,306
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2,535
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Вакантна длжжнocт.
Дллжнocma, yчacmлкoв санитарен
общински лекар в tp. Варна е вакантна.
Жeлaюiaume да я заемат, да пода
дат до Кмета nucмeннo заявление, при
дружено c нyжднume документи.

Ocтaixк »sдг

Иor.чшoпия

в) Kжм 1 Април 192! roд.
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8,000,000
1,000,000
1,200,000
250,000
500,000
600,000

11,450,000

—

407,346
73,210
78,306
58,573
22,542
2,635
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7,592,654
926,787
1,121,693
191,427
477,458
497,465

642,513

42

10,807,486

87
55
—
—

13
45
—
_..
aвмaмt

68

BapнeнcEИ Oбщинeви Becтвик

0граница 2

Bpoй 51

Гi· 1·
А. ИМОТИ н НАЛИТАЛИ

2 . Летящите джпгoвe.

§. l.. Движими имоти.

а) По бюджета за 1919/20 фин. година.
На 1. IV.
1919 гoд.

Наименование нtt кредитите.

Лева.
1) Яa управлението на дар. |
джjгoвe, нeиз/iлaтeuи лихви и
погашения на 8 милион, заем
2) На Б. И. Банка, капита
лизирани лихви и иoraшeниa па
2-я аванс 2,000,000 л.
3) На Б. H. Банка за*250,000
JВ. заем от 1913 r. aнюитeти
4) На Б. H. В. aнюитeти за
500,000 л. заем от 1915 г.
5) На Б, H. Б. aнюитeтн за
500,000 л. заем or 191б г.
6) На Б. 3. В. лихви и пoгaш.
8я 50,000 л. заем от 19П г.
7) Дaлгoвe кsм частни лица,
§ 35, пункт 1 . . . .
'
На 1 април 1919 г.

От 1. IY1919 г.
до 1. 1У 1920 г.

cт.

Лева

Изплатени
суми.

Ocтaтжк
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|cт.
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1000О —
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1000О

—

661442
6б1442
829082
453760
375322i 1
~
! • 1 5602213 2б1 1363098 11 42З9115! 15i

8>Пo бюджета за 1921/22 фин. roд.
1) На управлението на джp-j
жaвнитe.. дaлгo:;,;, яeиaн.iaтeни'
лвxни и пoгameoпл ua 8,000,000
лв. заем'
2)'Kaiь:тaлiiз.-лиxв» цa
двата aвйнca2,000,i·00 л.
' 3) Atiюч·гoти на 250,000
лв. ;weм.yt 191З r.
4) Aнroнтeти на 500,000
лв. :-neiг.pт 19!5 г.
t 5) Aг!!onт;·ти на.500,000
лв. rf··er. <>т ,918 r. ·.
6) На В; 3 Б;п!Kй, фoпд”зa
строежи -пови училища (4 5 %
вжpxy преките дaнжин).
7) Ha Б. зa Народ, Кредит
8) Сметка 169 и i.70,'пpe·,
r
храна на гpaдsт.
-, ?
9) Ддлгoвe на чm·.riln лицaj
Всичко на I. IV. 1921 v. Г

30061235Г

10997117 2896152 34

806702 05J

806702 05

i

i· •

52б1850

526185О; ,.'
. . 8 4 П 4 4 0 Г ..
82480 64i
7 5 9 9 2 1 —J
106000О:—!

; 'J.
i

' 84114 4О1
8248О64
759921
Ю600001t
I

З419862;—i ;
3419862j
799б12;— ! 5 8 1 5 8 4 
218028 1 J007143410, 6J1555 171 937987893

_
З a й л в i и a , За paадepa на консолидираните и летящи дaлгoвe кaa 1-й октомври
1922 roд. гледай бpoE 49, eтp. 3 ох вестника на.
Upoдaлseниe от доклада на кмета.

^

§ 2. Недвижими имоти

i

6) По бюджета за 1920/21 roд.
1) На управлението на дxp.
xaлroвe, неизплатени лихви нj
погашения на 8,000,000л.aaeм
2) Капитализирани лихви
И
s» на двата aв. 2,000,000 л.
3) Aнюитeти па 250,000
и заема от 1913 гoд.
4) Aвювтeти на 500,000
лв. заема от 1915 roд;
и
5) Aнюитeти на 500,000
c лв. заема от 1918 гoд.
ES
6) На Б. 3. Б. лихва и по
гашения на 50,000 л. заем.
7) На В. 3. Б., фонд за cтpoeниe училища ( 3 5 % вжpxy
преките дanaци и нp.) . .
8) Дялгoвe на частни ляцa.
Всичко на ] . 1У. 1я20 г

Констатираните нocтsплeиия щ a«л·eклите 4 години - 1918,.1919,-i920 и
1921 —, ' c * : · 24,053;' 22,214·2017,675·50 и 23,800·22. Предвидената
сума зч J921 гoд. е била 50,000 лв.·
cлeдoи8тeлнo за 1922/1923 гoд., вaпpeки y-tviичeниeтo на таксите, прихода eдва ли щy достигне 40,000 лв,; каквато
сума се предвижда по тази параграф.,
§. 1 п. 2 а, Пocтsнлeни;ua я\ съ
щите roдaни са: 20,419, 48,996, 44,053
и 227,578. Предвиждам 250,000 лi.
Т1о оставалите точки im този пара
граф не се предвиждат нквккви сума
гащото общината ш> тex не мoзee”дa
предприеме нито, _ както това е било до
сега. Касае се iiпpoca за експлоатация
та на мoтopaи лomn по езерото « морето.

„_»,:.

i

По п. i. По този параграф от наеми
на общински сгради aocтaплeниятa са
биле: 109,895; 247,989·45; 707,574·6l
и за.1921 roд. са uoeraпили 870,044,
c&глacнo приложената ведомост* Може да се разчита да поста пят, са гласно вeдoмocтa, 260,212 лв.
§ 2. п. 2 --' а. Пocтaплeнияra са бнлe: 15,312 78; 63,296'82; 205,095·15 и
-129,055·54. Bнaccaт се в бюджета, eaгласно' ведомости, 229,984 лв.
§ 2 п, 2 —б. Приход от морските
; студели; банв.-Посгапленията за 1920 г.
са биле Г 4 i , 9 6 0 Г ' ' a " ' з a ^ l 9 2 Г i ^ ' r ^ ь : ^
137.020—без да може да достигне пре
двидената или гласуваната сума 350,000
лева. · •

-•

Caглaeнo сметката за експлоатиране
тези бани през тая година от общината,
резултатите са следните: поставили от
. мaжкитe бави 125,i00.лк,, от'женските •
— 160,092 или всичко 285,182 .лв. Из
разходвани за мeбилиr xaв.ши и гaщн—
9.306·iO лв., за uёpcиopaлa 84,390 лв.,
или. нeeчкo 93,696·03 лв Реализирани
са, следователно, 191,48570 лв.'
За: монтирането на бавите и иp. c* _
похарчени 28,028 лв —сума, която е от
делян от оная по използване на бгнитё.' .
По този пункт се up··дfшж,mт 300,000 л.
§ 2 п. 3. Поста плен пята от общин
ските гори ся бил»: 95,456; 203,577;
80,845; за 1921 roд.. 386,188 лв.· Пp*- двиsiдa се за 19.22/J923 iчiд. 400.000 л.·
••••§ 2 п. 4. Пoeтaнлeния ·oт цветните
градини са били: 36,669, 94,785, 132,
293-50 лн. и за 1921 wд. 162,567 л.
След eддo-ревизиране m отделните так
са и· yвeлaчaвaae размера им, предвиж
дат -се. uo гоя пункт 200,000 лв.
ь 2 п. 6. 11оста nлeния от общинския
лозов разсадник са: -21,015”70 лв., ·
165,355:56 ле, 417,й68 лв., а за 1921
гoд„ са -реализирани- 641,197·72 лева..
Вследствие прогресивното увеличение- на
приходите, ” може, да се разчита на един
по-голям приход и за това са предвиж
дат L000,000 лв.
' ” § 2 п. 7. От паша в градските ме
ри са. пocтaпилк: 1,848·10, 17,457·50,
31,556·90 лв. и за 1921 дoд. са uocтaг
пали само 5,742 лв. вместо предвидени
те 40,000 лв.; sнaчн ако upeдвидим
10,000 дв,, то сумата ще бaдe дocтaтaчнa. . . . ' . ' . ' .
·

Брой 51

Bapeeнв8и Общински Вестник

Carлacпo вoвoтo изменение от завоя*
а sa 1921 гoд. 43l,412·4Б лева. Про
sa градските oбщинм, се мpeд вижда жaн
учванията ни дават, че могат да пocтжg 1 п. 7 —а, преходи от дадени под
пят — 1,75Q,000 лева.
ваем части от мерата, съгласно чл. чл.
Общо по двата параграфа е предви
17, 19, 20 и 23 от закона за запазва
дено да пoeтлsпят 4,000,000 лева.
не и измерване селските мери. Такъв
Решението на общинския caвeт се
приход не се предвижда, понеже нeмa
прилага към бюджета.
дадени подо6ви места от мерата.
Голяма част от града и особено него
§ 2 и. 8. От нагазинагк на общин
вите крайни квартали и заселища, не са
ското влагалище пaeтaплeниятa за 1918
вoдoeиaбдeни, обстоятелство, което ще
roд. са биле 950 лв., 19! 9 roд. —79б л.,
съставлява eдпa важна задача за общи
8 за 192О и 1921 гoд. са се увеличили
ната да я разреши, като отдели сред
36.665 19 лв. ы 70,99025 лв. Разчитам
ства и довърши каптажите при село A.·
ври по-строг контрол спрямо търговците,
джeмлep. За сега се приготовлява плана
от които нeкoи охотно искат да си отворят
за cвpъcкaтa на каптирания извор „Чу
свои складове върху места, раздавани от
чура" в лозята при c. Aджeмлep, който
пристанищното управление, да могат да
извор ще ни даде 2 лнтpa па секунда,
се uoлyчaт до 100,000 лв.
или на денонощие 175 к6, м. вода.
§ 2 п. 9. 0г общинската борса пре
Изворите от дecнaтa страна на Дoбдвиждам да постъпят 30,000 лв.,-разчи
pишкoтo шосе, също при Aджeмлep, се
тайки, че ще се изнесе повече храна.
предполага да дадат около 900 в6, м.
През 1920 а 1921 roд. са пocтъпaли—
на денонощие. Пpивapшвaнвeтo работата
13,09155 и 18,655 лв.
при тези извори е тай caщo належаща
§ 2 u. 10. 0г градската болница и
и при пapвa вaзмoaшoeт тя трябва да
дuбoлaтopиитe постъпленията* oa биле за
се eвapшч.
1918 гoд. 195 лв , за пocлeдyющитe го
Heoбxoдиыooтa от повече вода sa гра
дини 2,042 лв., 16,742 лв., 34,042'08
да е гoлeмa, защото освен за пиене,
jв. и за това предвиждам да постъпят
необходимо е известна част да се отда
I
40,000 лв..
ли за промиване на канализацията. Този
§ 2 п. 11. Приход от концесионна
последен вжпpoc е един от най-болните
общинска аптека не предвиждам още ни
и изисква своето бspзo и сериозно про
каква сума, понеже не е обзаведена та
учване, за да предотвратим онова зло,
кава—по липса на uoдxoдящe помеще
което отчасти е започнало да застраша
ние; обаче изготвен е план sa caoтвeтнa * ва градската канализация, особено като
постройка, която да се построи на вюсе има пред вид нейното дeбyшнpaнe в
юeтo aa градската градина, срещу юна
зидания покрит канал на пристанището,*
шкия салон.
,
предназначението на който е било друго
. >Haмиpaм, че трябва да се caздaдe
и caoтвeтнo на това построен без ла ичас ,^^i№pq^aя^кoнцecиoннa^дiJбщiiпдкa;^ ^j4A-ДЭ8 профил и у клон., какъв ro_ се иаптека. За нейното устройство е послед
зиcквa за един подобен кoлeктaт. ™"
вало доклад от старшия санитарен лекар,
Като засягам на бapзo този въпрос,
който е проучил софийската аптека.
трябва да подчертая, че в самото нача
§ 2. и. 12. Съгласно. чл. чл. 22 и
ло по изyчвaнe водопровода, са изоста
24 от закона за xиiйената на труда, car
вени изворите при „Kapaбyнap", северно
пocтsпилй от фабрики и дp. заведения
от c. Гeбeджe. За тях тогава се е го
23,240 лева. Предвиждам да. постъпят
ворило, че са били 70 метра над мор
30,000 дева.
ското равнище, обаче след каптирането
§ 3: 11о тоя параграф от сергии пoим от даржавата, тази височина е уста
eтaплeниятa-cь били: 2,887 50; 17,004;
новена на 102 пад морското paнннщe н
43,877·75; 43,106·70 лева, а по договор
дVpжaвaтa е прокарала водопроводна
отдадено на предприемач, ще' пocтaнят
тpaбa от 15 е. м. диaмeтap, като про
ектира
да направи над памучната ф.tб86.666 дева.
pикa peзepвyap за вoд·чтa. Количеството
§ 4. По такси · за гробове, украся
вa тая пода е около 10 литра на се
ване и пp, еж нocтaпaли през 1920 roд.
кунда. Благодарение вa обстоятелство го,
— 19,210 лека, а през 1921 гoд. —
че oбщипйтa е отчуждила водениците в
12,430 дева. Предвиждат се в този па
района па „Kapa-Byaяp" н-'освен тона
раграф само 20,000 лева.
е правила известни разноски, pa;jчиiaм
§ 6 o От абонамент за вода и upe·
. общината да може ДА получи ' част от
разход, са uocтапaли през 191.8 гoд.
водата; обаче, за тази цел тpeuчa да се
71,77504, през 1919 тoд. 448,78!'36
работи. Hн тази тема би могло да се
лева, upeз 1920 гoд. 1,322,903·70 лева,
говори много и дд се дадат тг*ж»дe ин
а., през 192i гoд. 939,485-35 лева, а
тересни сведения в тexнизecкo "отноше
Се предполага да .п&tvraiшт- 2,250,000
ние," c което ще ee oбвapyжи eдн» нолева,-сагласно. проучваният* на специ
вspxнocтнo rлeдaниe па wм\' толкова ва
алната комисия за установяване на так
жен
и от капитално значение за града
сите, които cs взлoaeaи в протокол
вaupoc.
Както казах но-горе, "c течение
(27/V 922 гoд.), приет от общинския
на
времето
трябва да се направят се
caвeт в заседанието му на 16 гони т. г.
риозни
проучвания
за зauaзвaниe на ка
• -- C· протокол Л· 48, решение JN· 247,.
нализацията, зsщoтo тия капитални, кyл·
се е приело, че може да пocтsпят:
турни
- предприятия, не тapпят никаква
а) от жилища, за първоначално облага
демагогия,
c цел да се маскират недо
не кapxy 70 тона на семейство, 900,000 л."
статъчните
технически познания по тях,
б) от заведения вapxy 10О тона
а
още-пo-A?aлкo
да се маскират c мне
600,000 лева,
ния
на
разни
специалисти,
докарвани от
в) от преразход на частни семейства
странство,
когато
за
вtfичкo
това не лип
200,000 лева,
сват способни и опитни хора в средата
г) от преразход на разни saвeдeняя
и на Baлrapcкaтa Техническа Корпо
300,000 лева; или всичко 2,250,000 лв.
рация, която c най-голяма готовност 6я
§ 7. Постъпленията еж били 5,206”73
се отзовала да помогне и да даде мне
лева, 17,338·90 лeвa,270,537·10 лева,
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ние за правилното разрешаване вa вa.проси от подобен важен характер.
Уверен сам, че c усилване количе
ството на водата, консумацията на сащата ще се увеличи а прихода ще 6aдe
по голям; ала намирам, ч1 таксите треб
ва да бждaт подложени на едно ново
проучване, в cмнcaл да може да се реа
лизират по § 6 и 7 поне още 2,000,000
лева — сума, която естеството на бюд
жета изиcкьн да може поне редовната
част да се бaлaнcлpa.
§ 8. Постъпленията за-1918 roд са
били 1679 лв., за иocлeдyющaтa година
са 5,828·50 лв н за 1921 гoд. 1664
лв.; но пред вид на това, че всички
печатни издaнпя са поскъпнала, то i
таксите за продажба вa разни общинска
издания трябва да се увеличат, следова
телно, предвидено е да постъпят около
12,000 лева.
§ 9. а. Според приложената таблица,
предвидено е да постъпят от такси за
химически иcлeдвuниa 5,000 лева.
§ 9. б. Предвидено е да постъпят
такси sa мaжки живoтo-paзплoдннци
5,000 лв.
Б.

НАЛ03И.

Cлeдyюiция § 10 c пунктовете 1, 2,
3, 4 и 5 е предвиден в новия завои.
Според яeгo се очакват да постъпят
следните суми:
По и. 1. От общински дaпaк върху
занятията, определен от общинския csвeт,
в размер 6 0 % върху данъците, nspxy
общия доход нй частни лица и Друже
ства, както и върху патентите на спирт
ните питиета, uo cвeдeнutтa, добити от
~Шpaжнofo*Фийaacoвo Управление, може
да се впишат 5,000,000 лева, която су
ма се състои: а) 6 0 % от 5,000,000
лв. дaнaк вapxy общия доход; б) 60°/o
вapxy 2,500,000 лв. дaнaк от друже
ствата и 60 °/o от вspxy патентите -за
право продаване на cuиpтaи пaтиeтa и
тютюн.
По п. 2. 0г поземлен дaнaк се vasчитa да постъпят 250,000 лв., като се
• смята, че всички xaвpи и общ. работена
лозя, възлизат на '27,550 декара, обло
жени c по 10 лева,По п. 3. 0г годишен налог яa пe"
пaвиpaзи тpoтyapи, на които ' бордюрите
са положени около ды:oнп места c оценка
пад 50,000 лв., е щкщшдено да постъ
пят 10,000 лл., която сума се изчислява
вapxy около 8,600 «и. м. но 5 ли. средно.
По ii. 4. Пшчогнеш е да постъ
пят 280,000 .-:.·-л мчnкu-i налог гяpxy
пpa·;днигe мe:vi, c.-v·.тчeнo_ чл. ;·J5 от
зaкo.·;u за n6лt·;;·-.<'н·.:.· ж;<лtuna ;rн нужда.
11о и. 5. IL.иx;ц от «'ч;гл;!зa c пред-"
виден»'!» шн·.;лmf. i·кoлo 4,000 лема,'
или «jcя·!·jiч ц;i. горния ::нp;u·pax се пpeдвнaдл л.i u^i·зпит 5,o7·l лева.
§ U и, 1. 0г общински пaлoг от
местна и нностр;»наа стока, cs пocтaпaли: а) u;m 1У. 8 roд. 243,728·8б лв.;
б) през 19i9 гoд З78,658 лева; яpes
3 920 гад. 664,210 лева и през 1921
roд. 1.550,995 .-ei;a. Предвпдено е да
пoi·тaпят 2,500,000 лeaa, каквато сума
се изплаща от министерството на фииaacиитe; но съгласно нарежданията вa c s i
щото министерство, пpиuaдaющитe се су
ми се задържат за учителски заплати и
за погашения на 8,000,000 лева об
щински зaaм от 1907 гoд. '
За последното тримесечие, а нмeoнos;

fejмвiaд i
t U. и Ш — 19i2 roд. се пpecиaдaт
648,845 лева ,oктpoa" —митата са yвeдичeни я за това по тоя параграф се
paseчнтa прихода да се увеличи.
,. § 11. u. 2. 0г дaнaкa варене ра
кия 30°/o е предвидено да пocтaпят 15
хиляди лева.
§ 11. п., 3. От налог вapxy тютюна
иa лист е пocтaпилo за 1921 година
15,464 лева, а е предвидено за този
бюджет 20,000 лева.
§ 11. п. 4. 0г налога по 12 cт. на
всеки лнrap вино, е пocтaпaлo през 1921
roд. 27,515 лева. Предвидено е по този
пункт 30,000 лева.
§ 11. п. 5. От пpaздни места (чл. 73
от „закона за благоустройството") са
нocтaпaли през 1921 гoд. 81,817 лева
и според сведенията от тexвичecкoтo oтдeieниe, може да се очакват да поста
вят 08oлo 400,000 лева.
§ 12. Постъпления от електрическо
то осветление, начина*, от 1918 година
c i се увеличили както следва:
а) на 1918 roд. 363,329 77 лева б)
вa 1919 гoд. 1,032,32145 лева; в) за
1920 roд 2,022,064·30 лева и г) за
1921 гoд. 2,638,016·19 лева. Caглacнo
решението на caвeтa J6 139 протокол
J6 27, от заседанието на 21 III 1922
roд.j един екземпляр, от които се при
лага кдм настоящия бюджет, еж ocтaнoвeпи такси за eлeктpoмepнн инстала
ции и за такива без електромери. , За
пapвитe е предвидено да се плаща съ
ответно на консумираните киловат — час,
по такса от 6 — 15 лева, а за вторите
се плаща cвoтвeтнo на свещите, нaчинaя от 8 лева до 200 лeim за месец,
като тази такса се разпределя от 20
свещи до 400. — Горните такси са зна
чително увеличени за тaproвcки и занаят
чийски заведения, както това е подробно
изложено в протокола.
На дapжaвнитe учреждения се caбиpa~ до 8 лева на киловат, а Цspквятe,
Читалищата, Добруджанския Пансион и
Политически клубове, таксата е равна
на костуемата цeиa. C безплатно елек
тричество се ползуват „Сиропиталището'',
„Чернен Iipжcт6, «Безплатните yчeничзcки Трапезарии", ,Apxнeлoгичecкитe дру
жества" и Дружестоо „Майка."
Upojчtaй:·tfcтa дават за резултат, че
могат да пocтauят до 3,750,000 лева,
каквато сума е предвидена в бюджета;
но за да може да се гарантира навре
менното еабиране на таксите, е предви
дено в § 5 на разходната част гл. I.
п. 4 и 5. в cмиcaл:
Bжзнarpaждeниe на чиновниците от.
Електрическото отделение, в размер 2 %
вxpxy cжбpaни и внесени в общинската
каса редовни приходи от таксите за елек
трическо осветление и енергия през бюд
жетната година, а за останалите не caбpami суми се изчислява двойно процен
тово вжзaaгpasдeниe, което се пpecпaдa
от cлeдyeмoтo се в ocтaтжкa се разпре
деля пропорционално вspxy получаваните
им заплати. За cжбpaнитe суми от нeдo·
6при се плаща вжзнarpaгsдeниe 1%.
В cжщия cииcaд предвиждам вжзнarpaждeниe за caбиpaнe на таксите по
водата н кавалите.
При положението, в което се намира
досегашната eлeкpнчecвa централа, спе
циално машинна инсталация в трансфор
маторите, почти невъзможно става уве
личението на частните инсталации. Ма
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шините и без това са вече знa-aтeляo
пpeтoвapeни, а жeлaющи за ,eлeвтpичeг
eкo осветление, ocoбeвиo на дребни, кoяcoмaтopи, расте все повече и повече, ,sa·
щото пpн тях електрическото осветление,
в сравнение c гaвoнoтo, е много пo-eфтянo. А вceви иска да иsпoлзвa удобствата
от електрическото осветление.
При това, от значение е още и об
стоятелството, че всички бeзeлeьтpoиepни
инсталации, намират сметка в електри
ческо осветление, ocoбeннo когато клиен
тите безконтролно осветляват помеще
нията си.
Ако това положение продалжава,
общината ще се вaмepи в абсолютна не
възможност да снабдява c електрическа
енергия новите жeлaющи клиенти, които
еднакво искат да се радват на това
културно удобство.
Ето защо нуждата е належаща да
се вземат нaй-бжpзи мерки за разшире
ние на Eлeлтpичecкaтa Централа и на
мрежата в крайните квартали и още се
га да се проучи вжпpoca дали да се до
чака използуването на девненската водна
сила, или, независимо от нея, да ee на
бави една нова машина, най-малко от
800 конски eили. Поставен така вжпpo- .
са, моето мнение ё че нaй-пpeпopaчитeлнo ще бaдe още тази зима да1 се пре
говаря за доставянето на машината. Ка
то се знаят удобствата, които дизеловите
и гaзoжeннaтe мотори представляват при
условията в пашата страна, искам да
вярвам, че избора ще падне в полза на
една гaзoжeннa машина, защото ще мо
же да се използипт sa движението и лиг
нитните вaглшцй, каквито се* нaмиpвaт...
изобилно в страната и защото ще се до
бива катран, който ще ' принася известен
приход на общината, а следователно, ще
допринесе много за пoeфтннявaнe на
енергията.
Работата, която предстои е мвoro
сериозна и тя трябва да ангажира тех
нически cилв, c които общината сега
разполага; иначе ще се направи една
крупна и непоправима грешка. Peaли8иpaнe на гaзoжeннaтa инсталация не
требва да спира oбpasyвaниeтo на вод
ния синдикат за използуване па девнен
ските водни сили, защото cжc caкдaвaueтo
на синдиката и дoживяeaниeтo да видим
една голяма електрическа централа при
ж. п. мост на река Девня, добитата
електрическа енергия ще ;улесни задача-'
та ни за една по-широка електрифика
ция на мелничната индустрия, на дви
жението мe-iдy Варна и мелниците в
Девня, по построения вече морски ка
нал, строящите са между двете езера и
провадийската река канали и нaй-пocлe,
за интeвзивпoтo paзвитe на индустрията
в града и oкoлиocтa му.
(следва)
(пpoдaлжeниe oг 1 cтp.— oфиц. от,
понеже c подаване оставка на комунис
тическите общински caвeтняци, числото
на излезлите по подадени оставки csвeтници надминава половината от първона
чално yтвapдeнитe, caвeтa требва да се
разтуря.
До като, обаче, последва caoбщaниeтo за разтурването му, то8, carлacнo чл.
30 от с и н и закон, пpoдsлasaвa да дей
ствува.

. ; i C останалите членове, след пapвм»
покана, която се изпраща и до поладй»
ocтyвкara ей, caвeтa, има нeкoлкo засе
дания и разгледа и реши редица чакащ»
своето разрешение вaпpocи, между които;

По бeздoмнмшкия влiпpoc:
Взе се решение: местата, които щe
се раздават на бездомниците, да се раз
пределят от специална комисия на new
категории и да се заплащат по цена
от 1 до 5 ле. кв. мemp и изплащането
да става в пpqдaлжeниe m 10 години
както е предвидено в специалните за то
ва условия.
На членовете на Д-вo „Бездомник"
да се дадат места в отделен квартал,
като от местата vce ползуват само тия,
които отговарят на ycлoвиeтa „бeчдoмuнк".
11о тоя начин на бeздoмнишкия вa·
нpoc се дава най-правилното и най-из
носното за бездомниците разрешение. 1
Утвжpдявaнe на тжproвe.
Утвжрди се тарга за продажбата па
общинските места между Д вo „Грозд"
и Tжpгoвcкoтo училище, на брой 35 ме
ста.
Утвжрди се -тарга за отдаването под
наем'общ. ниви.

Разни 8жпpocи:
•i

Докладва се от Кмета peзoлтaтa от
направеното по запазването общ. мера,
взета of общинската комисия за T П. C.
Гласува се и се прие предложението
на caвeтникa П. Стоянов за даване eдт
:нoкpaтя8, ^цoмbщi.нa. юбщ4-*служащи,^*-paзмep l·Vг месечната им зaнлaтa-c дoбaвжчuoтo вaзнaгpaждeниe, дspвa и зе
ленчук от общ. зеленчукова градина- —
безплатно;
Прие се предложението на пoм. Кме
та Лeoвкиeв, щото преписката по анке
тата на делата на комунистическия oб-.
щинcки caвeт да се препрати на саде6
ните власти;
:
Oтпycтнa се место на Д-вo „Ловец"
за постройка на дружествено здание;
Разгледа се- протокола за работите
на трудоваците и свикването им;
Гласува се кредит от 60,000 лева
за поправка на болницата „Парашкева
Hикoлoa";
Пpимeнyвa се yл. „Дунавска" на
улица „Кр. Мирски".
Разгледа се вжпpoca за oтcтsпвaнeтo
общ. место на Дружество „Нафта* за
индустриални цели.
Одобриха се постановленията на по
стоянното пpиcaтcтвиe за oтпyщaнe по
мощи на бедните Варненски граждани.
Одобри се постановлението на csщoтo пpиcaтcтвиe вa осветлението на квар
тала „Новите гробища"
|
Реши се превоза на дspвaтa от общ1
1сечище да става по стопански начин, §
( - Реши се от кacтpeжa на дxpвa от
общ. сечище да се горят по стопанска
начин дxpвeни вaглищa за бедните.
Разгледаха се и' се решиха и дpУгЯ
вaпpocи, като пoвpaщaнe на гаранции,
цените на местата в общ тeaтp ,3aлs
Cseдвнeниe" и дp.
До пoлyчвaнe caoбщeниe за paзтyp*
вaнeтo на caвeтa, той ще пpoдsлsaвa
да действува и да разреши всички п 0 '
вasнн вxпpocи, ^ за да не се csвдaд»x
мxчнoтин на тричленната общ. комисия,
когато поеме тппавлеяието на общината.

